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Na podstawie art. 20 ust. l i art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Miejska w Zremie uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru ｧHelen-
kiｦ w Zremie, po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych 
rozwiązaG z ustaleniami Studium UwarunkowaG i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Zrem (uchwaEa Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Zre-
mie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwaEą 
Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Zremie z dnia 26 
czerwca 2008 r.).

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek zmiany planu, zwany dalej rysunkiem, 

zatytuEowany Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru ｧHelenkiｦ w 
Zremie, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący 
zaEącznik nr l do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, 
stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obowiązuje w granicach okre[lo-
nych na rysunku.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧdachu pEaskimｦ ｠ nalery przez to rozumieć 

dach o spadku do 12;
2) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ ｠ nalery 

przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
odlegEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budynku 
od linii rozgraniczającej terenu;

3) ｧobowiązującej linii zabudowyｦ ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, wzdEur której, musi się znajdować 
przynajmniej 70 % dEugo[ci [ciany frontowej karde-
go z budynków mieszkalnych; dla garary obowiązu-
jąca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię 
zabudowy;

4) ｧpowierzchni zabudowyｦ ｠ nalery przez to 
rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez 
rzut prostokątny na powierzchnię terenu obrysu ze-
wnętrznych [cian, w stanie wykoGczonym, wszyst-

kich budynków w granicach dziaEki budowlanej;
5) ｧprzepisach odrębnychｦ ｠ nalery przez to rozu-

mieć obowiązujące przepisy prawa;
6) ｧreklamieｦ ｠ nalery przez to rozumieć no[niki 

informacji wizualnej na temat towarów i usEug, w 
jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

7) ｧmaszcie antenowymｦ ｠ nalery przez to rozu-
mieć konstrukcję wsporczą dla anten, bądp obiek-
tów radiokomunikacyjnych skEadających się z urzą-
dzeG elektro ｠ przesyEowych i zestawów anten.

§3. W planie ustala się następujące przeznaczenie 
terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN i 6MN;

2) teren ogrodów dziaEkowych, oznaczony sym-
bolem ZD;

3) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem 
ZP;

4) teren elektroenergetyki, oznaczony symbolem 
E;

5) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
oznaczone symbolami: 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D;

6) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 
KDW.

§4. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) dopuszczenie lokalizowania:
a) budynków i budowli o okre[lonych w planie 

parametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,

b) urządzeG budowlanych, związanych z obiekta-
mi budowlanymi, sytuowanymi na terenie,

c) obiektów infrastruktury technicznej, w tym 
urządzeG kanalizacyjnych,

d) doj[ć, dojazdów i miejsc postojowych, obiek-
tów maEej architektury oraz elementów systemu in-
formacji gminnej na terenach: MN, ZD i ZP;

2) dopuszczenie remontów i przebudowy, istnieją-
cych w chwili uchwalenia planu, poza liniami zabu-
dowy, obiektów budowlanych;

3) zakaz lokalizowania:
a) obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiek-

tów niezbędnych przy budowie budynków i budow-
li, wznoszonych na czas budowy,

b) reklam i masztów antenowych, za wyjątkiem 
terenu ZP,
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c) ogrodzeG o przęsEach z typowych, prefabryko-
wanych elementów betonowych;

4) dopuszczenie wydzielania dziaEek budowlanych, 
związanych z obiektami infrastruktury technicznej, 
o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji 
oraz przeznaczonych na poszerzenie nieruchomo[ci 
sąsiednich.

§5. Ustala się zasady ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) segregację odpadów w miejscach ich powsta-
wania i zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rębnymi oraz gminnym planem gospodarki odpada-
mi;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomo[ci lub odprowadzanie 
do kanalizacji deszczowej;

3) odprowadzanie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z terenu dróg publicznych do 
kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem, do czasu 
jej realizacji, stosowania urządzeG do powierzch-
niowego odwodnienia pasa drogowego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) odprowadzanie [cieków bytowych do kana-
lizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do czasu jej 
realizacji, stosowania szczelnych zbiorników bez-
odpEywowych, urytkowanych zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi; dopuszcza się odprowadzanie [cie-
ków bytowych do indywidualnych przydomowych 
oczyszczalni [cieków na terenach 4MN i 5MN;

5) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zachowanie istniejącego rowu na terenie ZD, z 
zakazem jego kanalizowania;

7) zachowanie, okre[lonych przepisami odrębny-
mi, dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowi-
sku dla terenów oznaczonych symbolami:

a) MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

b) ZD jak dla terenów rekreacyjno ｠ wypoczyn-
kowych;

8) zagospodarowanie mas ziemnych, powstaEych 
wskutek prowadzenia robót budowlanych, na tere-
nie inwestora, bądp ich wywóz zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

9) zaopatrzenie w ciepEo z zastosowaniem techno-
logii niskoemisyjnych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej, dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia ba-
daG archeologicznych podczas realizacji inwestycji 
związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem 
terenu, a wymagających prac ziemnych. Inwestor 
winien uzyskać pozwolenie na badania archeolo-
giczne, przed rozpoczęciem inwestycji, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 

ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

§8. 1. Na terenie, oznaczonym symbolem 1MN 
dopuszcza się lokalizowanie:

1) blipniaczych budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych;

2) garary przybudowanych do budynku mieszkal-
nego lub wbudowanych w budynek mieszkalny.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania dziaEek budowlanych:

1) wysoko[ć budynków mieszkalnych ｠ do 10,0 
m;

2) wysoko[ć garary ｠ do 3,5 m;
3) poziom posadzki parteru do 0,8 m nad pozio-

mem terenu mierzony przed gEównym wej[ciem do 
budynku;

4) powierzchnię zabudowy nie większą nir 50 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

5) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 25 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

6) dachy pEaskie;
7) powierzchnię nowo wydzielanych dziaEek bu-

dowlanych nie mniejszą nir 400 m², z zastrzere-
niem §4 pkt 4.

§9. 1. Na terenie, oznaczonym symbolem 2MN 
dopuszcza się lokalizowanie:

1) szeregowych budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych;

2) garary wbudowanych w budynek mieszkalny.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania dziaEek budowlanych:
1) wysoko[ć budynków mieszkalnych ｠ do 10,0 

m;
2) poziom posadzki parteru do 0,8 m nad pozio-

mem terenu mierzony przed gEównym wej[ciem do 
budynku;

3) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 30 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

5) dachy pEaskie;
6) powierzchnię nowo wydzielanych dziaEek bu-

dowlanych nie mniejszą nir 230 m², z zastrzere-
niem §4 pkt 4.

§10. 1. Na terenach, oznaczonych symbolami: 
3MN, 4MN, 5MN i 6MN dopuszcza się lokalizowa-
nie:

1) wolnostojących budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych;

2) wyEącznie jednego budynku mieszkalnego na 
dziaEce budowlanej;

3) garary przybudowanych do budynku mieszkal-
nego lub wbudowanych w budynek mieszkalny;

4) wyEącznie jednego zjazdu na drogę publiczną z 
dziaEki budowlanej;

5) sieci kanalizacji sanitarnej wyEącznie na terenie 
4MN.
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2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania dziaEek budowlanych:

1) wysoko[ć budynków mieszkalnych ｠ do 10,0 
m;

2) wysoko[ć garary:
a) do 3,5 m ｠ z dachem pEaskim,
b) do 4,5 m ｠ z dachem dwu- lub wielospadowym, 

o kącie nachylenia poEaci dachowych 22 ｠ 45;
3) poziom posadzki parteru na wysoko[ci do 0,8 

m nad poziomem terenu mierzony przy gEównym 
wej[ciu do budynku;

4) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

5) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 35 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

6) dachy: dwu- lub wielospadowe, o kątach na-
chylenia poEaci dachowych 22｠ 45; dopuszcza się 
stosowanie dachów pEaskich, przy czym udziaE da-
chu pEaskiego nie more przekroczyć 20 % ogólnej 
powierzchni dachu;

7) powierzchnię nowo wydzielanych dziaEek bu-
dowlanych nie mniejszą nir 800 m², z zastrzere-
niem §4 pkt 4.

§11. 1. Na terenie, oznaczonym symbolem ZD 
ustala się zaEorenie i urządzenie ogrodów dziaEko-
wych zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeG ad-
ministracyjnych, socjalnych i gospodarczych, w 
jednym lub kilku budynkach, o Eącznej powierzchni 
zabudowy do 200 m², wysoko[ci do 6 m i dachach 
dwu- lub wielospadowych, o kątach nachylenia po-
Eaci dachowych 200 ｠ 250.

§12. 1. Na terenie, oznaczonym symbolem ZP do-
puszcza się lokalizowanie:

1) zieleni urządzonej;
2) ciągów pieszych i rowerowych;
3) obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w 

tym przepompowni [cieków.
2. Ustala się teren biologicznie czynny nie mniej-

szy nir 70 % powierzchni terenu.

§13. Na terenie, oznaczonym symbolem E do-
puszcza się zachowanie istniejących obiektów in-
frastruktury elektroenergetycznej, ich rozbudowę i 
przebudowę.

§14. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
nie podejmuje się ustaleG.

§15. W zakresie szczególnych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

§16. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się:

1) uwzględnienie ograniczeG wynikających z lo-
kalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych o 
wysoko[ci większej lub równej 50 m n.p.t.;

3) zakaz lokalizacji nowych zjazdów z ul. Józefa 
CheEmoGskiego ｠ poEoronej poza granicami planu.

§17. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji ustala się:

1) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem;

2) parametry ukEadu komunikacyjnego, zgodnie z 
klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

3) przekrój pieszo-jezdny dla drogi wewnętrznej 
KDW;

4) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-
chu (1x2) dla dróg: 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D;

5) co najmniej jednostronny chodnik po stronie te-
renów zabudowy dla dróg: 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D;

6) zjazdy:
a) z drogi publicznej poza granicami planu na tere-

ny 1MN i 2MN,
b) z drogi publicznej 2KD-D oraz z drogi wewnętrz-

nej KDW na teren 3MN,
c) z drogi publicznej 3KD-D oraz z drogi publicznej 

poza granicami planu na tereny 4MN i 5MN,
d) z dróg publicznych poza granicami planu na te-

ren 6MN,
e) z drogi publicznej 2KD-D na teren E,
f) z drogi publicznej 2KD-D na teren ZD;
7) lokalizowanie, na poszczególnych terenach, 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
w liczbie niezbędnej dla zapewnienia potrzeb, przy 
czym liczba tych miejsc postojowych nie more być 
mniejsza nir 1 stanowisko na 1 mieszkanie oraz 1 
stanowisko na 2 dziaEki w rodzinnym ogrodzie dziaE-
kowym.

2. Dopuszcza się lokalizowanie:
1) obiektów budowlanych i urządzeG technicz-

nych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsEugą ruchu, a takre urządzeG związanych z po-
trzebami zarządzania drogą;

2) elementów systemu informacji gminnej w pasie 
drogi, pod warunkiem, re nie ograniczają one wi-
doczno[ci w miejscach zjazdów i skrzyrowaG;

3) zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) podziemnych obiektów i sieci infrastruktu-

ry technicznej, w tym przepompowni [cieków, w 
szczególno[ci na terenach 2KD-D i 3KD-D.

3. Zakazuje się lokalizowania:
1) parkingów dostępnych bezpo[rednio z drogi 

powiatowej;
2) reklam i tablic informacyjnych, z wyjątkiem 

znaków drogowych oraz elementów informacji 
gminnej;

3) ramp, schodów i pochylni obsEugujących obiek-
ty zlokalizowane poza terenem drogi.

§18. W zakresie zasad rozbudowy i budowy sys-
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temów infrastruktury technicznej ustala się:
1) utrzymanie istniejących sieci infrastruktury 

technicznej, z dopuszczeniem przebudowy lub re-
montu;

2) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej, 
w tym w szczególno[ci: sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepEow-
niczej, telekomunikacyjnej i o[wietlenia;

3) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną 
｠ z sieci infrastruktury technicznej;

4) powiązanie z ukEadem zewnętrznym oraz za-
pewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§19. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§20. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§21. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Zremu.

§22. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady 
(-) Katarzyna Sarnowska
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Uwaga wniesiona przez osobę fizyczną.
Tre[ć uwagi: Umorliwienie wykupienia czę[ci ak-

tualnej drogi przylegEej bezpo[rednio do posesji przy 
ul. WyspiaGskiego 59 (nr geodezyjny dziaEki 677).

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Czę[ć dziaEki o nr ewid. 646 (okoEo 

44 m2), która stanowi odcinek drogi wewnętrznej 

bez przejazdu, zostaEa przeznaczona pod teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony 
symbolem 3MN i wEączona do tego kwartaEu. W 
kwartale tym planuje się wydzielenie dwóch dziaEek 
o regularnym ksztaEcie, a analizowana czę[ć terenu 
zostanie wEączona do jednej z nich.

§1.1. Sposób realizacji zapisanych w zmianie pla-
nu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzone będą przez wEa[ciwe przedsiębiorstwa, 
w gestii których lery rozwój poszczególnych sieci;

2) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
prowadzone będą przez gminę.

2. Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG, o któ-
rych mowa w zmianie planu, a które nalerą do za-
daG wEasnych gminy, stanowić będą ustalenia Wie-
loletniego Programu Inwestycyjnego.

3. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
ten cel.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej odbywać się będzie przez:

1. wydatki z budretu gminy;
2. wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
c) kredytów i poryczek bankowych,
d) innych [rodków zewnętrznych.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr 463/LI/10
Rady Miejskiej w Zremie

z dnia 30 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
ZMIANY PLANU 

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr 463/LI/10
Rady Miejskiej w Zremie

z dnia 30 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIA-
NIE PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF 
WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICZNYCH


