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Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. zm.), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.) a takre w związku z 
UchwaEą Nr XIX/145/09 Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla zespoEu za-
budowy w póEnocnej czę[ci obrębu Mączniki w gmi-
nie Nowe Skalmierzyce, po stwierdzeniu zgodno[ci 
projektu planu miejscowego z ustaleniami ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyceｦ 
przyjętego UchwaEą Nr XV/103/08 z dnia 22 sierp-
nia 2008 r. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Ustalenia ogólne

§1.1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla zespoEu zabudowy w póEnocnej czę-
[ci obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce, 
zwany dalej planem, poEorony jest w poEudniowo-
zachodniej czę[ci gminy i obejmuje obszar o po-
wierzchni okoEo 47,4 ha.

2. SzczegóEowy przebieg granic obszaru objętego 
planem przedstawia rysunek planu w skali 1:2000, 
będący integralną czę[cią planu.

3. ZaEącznikami niniejszej uchwaEy są:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 - za-

Eącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu - zaEącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych - zaEącznik nr 3.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) budynkach ｠ termin ten nalery rozumieć zgod-

nie z definicjami zawartymi w przepisach o statysty-
ce publicznej, w tym obejmujący takre wiaty;

2) dachu typu 40o ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o symetrycznych gEównych poEaciach z nachy-
leniem równym 40o (z tolerancją ±5o); w którym 

dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni rzutu 
budynku w inny sposób, np.: tarasami, lukarnami, 
daszkami o innym nachyleniu;

3) dachu typu 30o ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o symetrycznych gEównych poEaciach z nachy-
leniem równym 30o (z tolerancją ±5o); w którym 
dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni rzutu 
budynku w inny sposób, np.: tarasami, lukarnami, 
daszkami o innym nachyleniu;

4) dachu typu z attyką ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o spadkach nie przekraczających 15º z poEa-
ciami ukrytymi za attyką, czyli [cianką wieGczącą 
budynek i zasEaniającą dach; dopuszcza się pokrycie 
do 30% powierzchni rzutu budynku w inny sposób;

5) drobnej dziaEalno[ci gospodarczej ｠ nalery przez 
to rozumieć nieuciąrliwe usEugi oraz obiekty dla 
nierolniczej dziaEalno[ci wytwórczej o powierzchni 
urytkowej nie przekraczającej 200 m2;

6) istniejących budynkach lub obiektach - nalery 
przez to rozumieć takie budynki lub obiekty, które 
istniaEy w dniu wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy 
oraz te, które zostaEy zrealizowane zgodnie z po-
zwoleniem na budowę lub zgEoszeniem, odpowied-
nio wydanym lub zEoronym przed tym terminem; 

7) kategorii terenu ｠ nalery przez to rozumieć 
przeznaczenie i sposoby zagospodarowania ozna-
czone na rysunku planu okre[lonym symbolem lite-
rowym i zdefiniowane w rozdziale II, a w odniesie-
niu do terenów dróg w rozdziale I w §9;

8) nieuciąrliwym obiekcie lub nieuciąrliwej usEu-
dze lub nieuciąrliwej dziaEalno[ci- nalery przez to 
rozumieć taki obiekt, usEugę lub dziaEalno[ć, która 
nie powoduje przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska okre[lonych w obowiązujących przepisach 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny;

9) nowych budynkach lub obiektach ｠ nalery przez 
to rozumieć takie budynki lub obiekty, które będą 
zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę 
wydanym w oparciu o tę uchwaEę lub zgEoszeniem 
zEoronym po jej wej[ciu w rycie, a w odniesieniu do 
obiektów, które nie wymagają pozwolenia lub zgEo-
szenia, te które będą wzniesione po tym terminie;

10) obiektach chronionych ｠ nalery przez to rozu-
mieć mieszkania oraz inne obiekty lokalizowane na 
terenach, dla których w przepisach ochrony [rodo-
wiska ustalono standardy jako[ci [rodowiska takie 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej lub wyr-
sze (np. terenów szpitali, domów opieki spoEecznej, 
budynków związanych ze staEym lub czasowym po-
bytem dzieci i mEodziery itp.);
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11) terenie, zwanym zamiennie jednostką tereno-
wą ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć obszaru planu 
wyznaczoną liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu, o danej kategorii przeznaczenia i okre[lonych 
zasadach zagospodarowania, oznaczoną odpowied-
nim symbolem literowym lub cyfrowo-literowym, z 
zastrzereniem, re termin ｧterenｦ zostaE zastosowa-
ny takre w nieco innym znaczeniu:

a) w nawiązaniu do przepisów o ochronie [rodowi-
ska dotyczących dopuszczalnych poziomów haEasu, 

b) w wyrareniu ｧrzepba terenuｦ,
c) w wyrareniach ｧzagospodarowania terenuｦ lub 

ｧurytkowania terenuｦ zaczerpniętych z ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d) w wyrareniu ｧpowierzchnia terenu biologicznie 
czynnaｦ, który nalery rozumieć zgodnie z definicją 
zawartą w przepisach prawa budowlanego;

12) usEugach chronionych ｠ nalery przez to rozu-
mieć usEugi będące obiektami chronionymi;

13) wysoko[ci ｠ nalery przez to rozumieć piono-
wą odlegEo[ć od poziomu gruntu do najwyrszego 
punktu obiektu; w przypadku obiektów usytuowa-
nych na innych obiektach jest to pionowa odlegEo[ć 
od najwyrszego punktu stycznego dwóch obiektów 
do najwyrszego punktu górnego obiektu; w przy-
padku budynków wysoko[ć liczona jest zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego;

14) zabudowie ｠ nalery przez to rozumieć budy-
nek lub budynki, z zastrzereniem, re ten termin, za-
stosowany w wyrareniach frazeologicznych, które 
zostaEy zdefiniowane w ustawach lub wydanych na 
ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znacze-
nie nadane mu przez te definicje.

§2.1. Na rysunku planu występują następujące 
oznaczenia, umorliwiające lokalizację obowiązują-
cych ustaleG planu:

1) granica obszaru objętego planem pokrywająca 
się z granicą administracyjną gminy; okre[la obszar, 
na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwaEy; 
szczegóEowy przebieg tej granicy okre[lają linie roz-
graniczające, o których dalej mowa w pkt 3, prze-
biegające wzdEur wewnętrznej krawędzi linii ozna-
czającej granicę obszaru planu;

2) granica obszaru objętego planem nie pokrywa-
jąca się z granicą administracyjną gminy; okre[la 
obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej 
uchwaEy; szczegóEowy przebieg tej granicy okre[la-
ją linie rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 
3, przebiegające wzdEur wewnętrznej krawędzi linii 
oznaczającej granicę obszaru planu;

3) linia rozgraniczająca tereny o rórnym przezna-
czeniu i zasadach zagospodarowania;

4) obowiązująca linia zabudowy;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy;
6) obowiązujący rząd drzew;
7) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

110 kV, wraz ze strefą ograniczeG w urytkowaniu 
o szeroko[ci po 20 m od osi linii;

8) kategorie terenów o tym samym przeznaczeniu 

i sposobach zagospodarowania oznaczone symbo-
lami literowymi;

9) numery terenów sEurące lokalizacji ustaleG ni-
niejszej uchwaEy na rysunku planu.

2. Za szczegóEowy przebieg granicy i linii oznaczo-
nych linią nalery przyjmować:

1) granice dziaEek geodezyjnych na odcinkach, na 
których te granice i linie pokrywają się (i są równo-
cze[nie równolegEe do linii oznaczonych na rysunku 
planu miejscowego);

2) osie linii oznaczone na rysunku planu w innych 
przypadkach nir wymienione w pkt 1.

3. W przypadku granic i linii oznaczonych linią i 
dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak 
koEa lub inne znaki i figury geometryczne, przebieg 
granicy okre[la wymieniona linia; zasadę okre[loną 
w ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. PozostaEe, nie wymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu miejscowego, mają charakter infor-
macyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwaEy.

5. Ustalenia dla poszczególnych obszarów i obiek-
tów w zasięgu planu, umieszczone są w rozdziaEach 
I i III zawierających regulacje o charakterze ogólnym 
oraz w rozdziale II, zawierającym regulacje o cha-
rakterze szczegóEowym dla poszczególnych katego-
rii terenów, innych nir drogi, a takre na rysunku 
planu.

§3.1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-
tyczące zasad ochrony [rodowiska i przyrody wy-
mienione w następnych ustępach.

2. Ze względu na poEorenie obszarów planu miej-
scowego w zasięgu zlewni chronionej rzeki Prosny, 
której wody powierzchniowe wykorzystywane są 
do zasilania infiltracyjnych ujęć komunalnych, nowo 
projektowane tereny, na których dopuszczono za-
budowę, wiąrącą się z poborem wody i zrzutem 
[cieków, nalery objąć systemami sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych.

3. Na obszarach, na których rzepba terenu i prze-
bieg cieków wodnych wskazują na występowanie 
zagrorenia lokalnymi podtopieniami, w przyjmowa-
nych rozwiązaniach, nakazuje się uwzględniać mor-
liwo[ć wystąpienia takich zagroreG, odnosi się to 
w szczególno[ci do rzeki Lipówki, będącej ciekiem 
melioracji podstawowej i zlokalizowanej poza ob-
szarem objętym planem.

4. Nalery zapewnić dostęp do rowów dla sEurb 
odpowiedzialnych za ich eksploatację. 

5. Dopuszcza się zmianę przebiegu rowów, a tak-
re ich poszerzenie, przykrycie lub zarurowanie, pod 
warunkiem, re nie spowoduje to nieporądanych 



Poz. 2874
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150 ｠ 16594 ｠

zmian w stosunkach gruntowo-wodnych, a takre 
nie będzie kolidowaEo z istniejącym i nowym zain-
westowaniem.

 
6. Dopuszcza się budowę oraz przebudowę i roz-

budowę urządzeG melioracyjnych.

7. Ewentualne uszkodzenia urządzeG melioracyj-
nych dokonane w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych lub innych robót ziemnych muszą być 
usunięte przed ich zakoGczeniem.

8. Ze względu na dopuszczalne poziomy haEasu:
1) tereny kategorii ｧMWUｦ i ｧMNUｦ zalicza się do 

terenów zabudowy mieszkaniowo-usEugowej;
2) tereny kategorii ｧMNｦ zalicza się do terenów 

zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;
3) tereny kategorii ｧMPｦ zalicza się do terenów 

zabudowy zagrodowej.

9. Nalery przewidzieć lokalizację kontenerów sEu-
rących do selektywnego zbierania odpadów.

10. Uciąrliwo[ć dla [rodowiska związana z pro-
jektowanym sposobem zagospodarowania terenu, 
w odniesieniu do sąsiadujących terenów, które 
przeznaczono dla obiektów chronionych, nie more 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska okre[lonych w obowiązujących przepisach 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny.

 
11. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 10, nie 

dotyczy obiektów, dla których morna wyznaczyć 
ｧobszary ograniczonego urytkowaniaｦ.

12. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasię-
giem uciąrliwo[ci lub dopuszczone w ich zasięgu, 
pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązaG od-
powiednio ograniczających te uciąrliwo[ci; dotyczy 
to w szczególno[ci uciąrliwo[ci wywoEywanych ru-
chem na drogach publicznych oraz wewnętrznych.

13. Zakazuje się lokalizacji nowych nadawczych 
urządzeG i obiektów radiowych oraz radiotelekomu-
nikacyjnych, w tym dla telefonii komórkowej.

14. Na terenach, które przeznacza się pod zabu-
dowę mieszkaniową, lub na których dopuszczono 
jej lokalizację, inne sytuowane obiekty mogą być 
wyEącznie nieuciąrliwe.

15. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwar-
dzonymi lub zabudowane powinny mieć sprawnie 
funkcjonujące odwodnienie deszczowe.

§4.1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej i krajo-

brazu kulturowego wymienione w następnych ustę-
pach.

2. Na obszarze planu nie występują obiekty wpi-
sane do rejestru zabytków.

3. Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty 
figurujące w ewidencji zabytków i oznaczone sym-
bolami: m-01 i m-02.

4. Dopuszcza się rozbiórkę pojedynczych obiek-
tów, o których mowa w ust. 3, przy uwzględnieniu 
przepisów prawa budowlanego i przepisów o ochro-
nie zabytków.

5. Ustanawia się oznaczoną na rysunku planu 
miejscowego strefę OW archeologicznej ochrony 
konserwatorskiej, w obrębie której podlegają ochro-
nie zabytki archeologiczne; w zasięgu tej strefy:

1) przy podejmowaniu budowlanych prac ziem-
nych i innych prac ziemnych nie sEurących wyEącz-
nie uprawie urytków rolnych bądp uprawie ro[lin 
na innych gruntach, nalery uwzględniać przepisy o 
ochronie zabytków;

2) inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór ar-
cheologiczny, a w razie konieczno[ci przeprowadzić 
takre wyprzedzające badania archeologiczne.

6. W razie natrafienia na obiekty archeologiczne 
nalery stosować się do przepisów o ochronie za-
bytków. 

7. Na obszarze planu nie występują obiekty, które 
morna by uznać za dobra kultury wspóEczesnej.

§5.1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-
tyczące wymagaG wynikających z potrzeb ksztaE-
towania przestrzeni publicznych wymienione w na-
stępnych ustępach i w innych regulacjach niniejszej 
uchwaEy, w tym w §9.

2. Nowe ogrodzenia wzdEur dróg publicznych na-
lery wykonywać wyEącznie: z kamienia, z nietynko-
wanej cegEy, z pokrytego tynkiem muru, z prętów 
lub siatek metalowych lub z drewna.

3. Przekraczająca 1,3 m wysoko[ci czę[ć nowego 
ogrodzenia wzdEur dróg publicznych musi być aru-
rowa z prze[witami zajmującymi co najmniej 80% 
powierzchni, z zastrzereniem, re nie dotyczy to sy-
tuacji, gdy ogrodzenie to stanowi równocze[nie mur 
oporowy podtrzymujący skarpę oraz gdy stanowi 
element izolujący od terenów uciąrliwych.

4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza się 
lokalizację obiektów maEej architektury, zespoEów 
zieleni, no[ników reklamowych oraz tymczasowych 
obiektów usEugowo-handlowych pod warunkiem, re 
nie będą kolidowaEy z funkcją komunikacyjną i sie-
ciami infrastruktury technicznej. 
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5. W pasach dróg, których szeroko[ć sięga 15 m 
nalery sadzić jedno lub dwustronne rzędy drzew, a 
w pasach pozostaEych dróg dopuszcza się sadzenie 
drzew.

§6. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące parametrów i wskapników ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu a takre 
ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego, wy-
mienione w następnych ustępach.

2. Lokalizacja budynków na terenach kategorii: 
ｧMWUｦ, ｧMNUｦ, ｧMNｦ, ｧMPｦ, ｧUOｦ i ｧITｦ, jest 
morliwa wyEącznie wewnątrz obszarów okre[lo-
nych liniami zabudowy, z zastrzereniem ust. 3.

3. Z obowiązującą linią zabudowy wiąrą się nastę-
pujące ustalenia:

1) nalery na niej usytuować zewnętrzną krawędp 
zewnętrznej [ciany budynku; jereli budynek jest 
wolnostojący jego dEugo[ć nie more mierzyć mniej 
nir 6 m;

2) powierzchnia otworów okiennych w [cianie nie 
more stanowić mniej nir 10% jej Eącznej powierzch-
ni z zastrzereniem, ir nie dotyczy to elewacji budyn-
ków gospodarczych oraz tych, w których zlokalizo-
wane są elementy infrastruktury;

3) dopuszcza się wykroczenie na odlegEo[ć do 2 m 
od przebiegu obowiązującej linii zabudowy:

a) elementami budynku, które w caEo[ci są zlo-
kalizowane pod powierzchnią terenu oraz tarasami, 
schodami i podjazdami usytuowanymi na gruncie,

b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i balkonami 
opierającymi się na czę[ciach budynku znajdujących 
się wewnątrz obszaru oznaczonego liniami zabudo-
wy;

4) dopuszcza się wykroczenie na odlegEo[ć do 
0,3 m od przebiegu obowiązującej linii zabudowy 
ryzalitami, pilastrami, kolumnami, opaskami wokó-
Eokiennymi i wokóEdrzwiowymi oraz innymi zdobie-
niami elewacji, których Eączna powierzchnia rzutu 
na [cianę usytuowaną wzdEur obowiązującej linii 
zabudowy nie more przekraczać 30% powierzchni 
tej [ciany;

5) dopuszcza się cofnięcie na odlegEo[ć do 2 m 
od przebiegu obowiązującej linii zabudowy elemen-
tami elewacji, których Eączna powierzchnia rzutu na 
[cianę usytuowaną wzdEur obowiązującej linii zabu-
dowy nie more przekraczać 20% powierzchni tej 
[ciany; do tego procentu powierzchni nie są wlicza-
ne otwory okienne i drzwiowe;

6) ograniczenia, z zastrzereniem pkt 7, wiąrące 
się z obowiązującą linią zabudowy dotyczą tylko te-
renu, na którym ta linia przebiega, w odlegEo[ci do 
30 m od niej;

7) jereli na obowiązującej linii zabudowy istnieje 
lub zostanie wzniesiony budynek, to za nim - czyli 
w jego prostopadEym do tej linii cieniu - dopuszcza 
się wznoszenie innych budynków.

4. Ustalenia ust. 3 pkt 3 i 4 odnoszą się takre do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy.

5. Wysoko[ć masztów, wier, anten i innych urzą-
dzeG ustawianych na budynkach nie more przekra-
czać 5 m.

6. Wysoko[ć wolnostojących masztów, wier i in-
nych podobnych budowli nie będących obiektami 
liniowymi:

1) na terenach dróg morna lokalizować sEupy pod-
trzymujące o[wietlenie i inne podobne obiekty o 
wysoko[ci nie przekraczającej 9 m;

2) na terenach nie wymienionych w pkt 1, dopusz-
cza się wolnostojące maszty, wiere i inne podobne 
obiekty o wysoko[ci nie przekraczającej 12 m.

7. Przez obiekt liniowy rozumie się obiekt budow-
lany, którego charakterystycznym parametrem jest 
dEugo[ć, sEurący do ruchu osób lub pojazdów, prze-
syEu cieczy, gazu lub energii, w tym w szczegól-
no[ci: droga wraz z zjazdami, linia kolejowa, wo-
dociąg, kanaE, gazociąg, ciepEociąg, rurociąg, linia i 
trakcja elektroenergetyczna oraz obiekt kanalizacji 
kablowej, a takre waE przeciwpowodziowy.

8. W odniesieniu do budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych i blipniaczych, budynków gospodar-
czych oraz garary wolnostojących i ich zespoEów, 
dopuszcza się lokalizację bezpo[rednio przy granicy 
dziaEki, przy uwzględnieniu ustaleG dotyczących linii 
zabudowy.

9. Lokalizacja i forma reklam nie more wprowa-
dzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie.

10. Obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budyn-
ków w odlegEo[ci 3 m od górnej krawędzi brzegów 
cieków i zbiorników powierzchniowych.

11. Zakazuje się lokalizacji ogrodzeG w odlegEo[ci 
1,5 m od górnej krawędzi brzegów rowów.

12. Na obszarze planu dopuszcza się realizację 
urządzeG budowlanych ｠ w rozumieniu zgodnym z 
definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego 
｠ wEa[ciwych dla okre[lonego rodzaju przeznacze-
nia, zgodnych z regulacjami niniejszej uchwaEy.

13. Ustalenia RozdziaEu II okre[lające typy dachu, 
nie obowiązują w odniesieniu do:

1) wolnostojących kontenerów z urządzeniami 
technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekra-
czającej 4 m2 i wysoko[ci nie przekraczającej 2,2 
m;

2) budynków będących tymczasowymi obiektami 
budowlanymi lokalizowanych dla obsEugi prac bu-
dowlanych lub dla organizacji imprez masowych, 
które mogą być przekryte dowolnym typem dachu;
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3) budynków zlokalizowanych pod powierzchnią 
terenu.

14. Budowa nowych budynków mieszkalnych i 
zwiększanie liczby mieszkaG w budynkach istnie-
jących oraz nowych poddawanych rozbudowie lub 
nadbudowie, jest morliwe na dziaEkach budowla-
nych speEniających wymogi §7 ust. 4 pkt 3.

§7.1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-
tyczące szczegóEowych zasad i warunków scalania 
i podziaEu nieruchomo[ci wymienione w następnych 
ustępach.

2. Linie rozgraniczające mogą stanowić granice 
dziaEek przewidzianych do wydzielenia.

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic dzia-
Eek dla obiektów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej.

4. Na obszarze planu dopuszcza się wydzielanie 
takre innych ｠ nir okre[lone w ust. 2 i 3 ｠ nowych 
granic nieruchomo[ci przy uwzględnieniu następu-
jących zasad:

1) nowy ukEad granic umorliwi obsEugę kardej nie-
ruchomo[ci w zakresie infrastruktury technicznej i 
dostępu do drogi publicznej, w tym za po[rednic-
twem dróg wewnętrznych;

2) dopuszcza się realizowanie obsEugi i dostępu, 
o których mowa w punkcie 1, poprzez drogi we-
wnętrzne ｠ nie wyznaczone na rysunku planu - 
stanowiące wspóEwEasno[ć wszystkich wEa[cicieli 
nieruchomo[ci, dla których korzystanie z nich jest 
konieczne; w przypadku dróg obsEugujących więcej 
nir jedną nieruchomo[ć na terenach zabudowanych 
lub przewidzianych w niniejszym planie pod zabudo-
wę, szeroko[ć pasów dróg nie powinna być mniej-
sza nir 10 m;

3) ustala się następujące minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych dziaEek:

a) dla zabudowy zagrodowej ｠ 1200 m2,
b) dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wol-

nostojącej i blipniaczej ｠ 600 m2,
c) dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej 

grupowej ｠ 300 m2 na jedno mieszkanie,
d) dla obiektów bez funkcji mieszkaniowej ｠ 500 

m2; nie dotyczy obiektów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej, o których mowa w ust. 3;

4) minimalna szeroko[ć frontu nowej dziaEki nie 
more wynosić mniej nir 18 m od strony drogi pu-
blicznej, z której ta dziaEka będzie obsEugiwana; wa-
runek nie dotyczy dziaEek obsEugiwanych z zakoG-
czeG sięgaczy;

5) kąt poEorenia granic nowych dziaEek w stosun-
ku do pasa okre[lonej na rysunku planu drogi pu-
blicznej winien mie[cić się w granicach 70o-110o; 
jereli dziaEka sąsiaduje z dwoma drogami wystar-
czy speEnienie tego warunku w stosunku do jednej z 
dróg; warunek nie dotyczy dziaEek obsEugiwanych z 

zakoGczeG sięgaczy;
6) morliwe będzie zagospodarowanie terenu zgod-

ne z innymi ustaleniami niniejszej uchwaEy.

5. Dopuszcza się dokonywanie scaleG gruntów w 
granicach terenów oznaczonych tym samym sym-
bolem literowym oraz w obrębie dróg publicznych.

§8.1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu 
okre[lone w następnych ustępach.

2. Na obszarze planu zakazuje się w szczególno[ci 
lokalizacji:

1) stacji paliw pEynnych;
2) obiektów handlowych o powierzchni sprzedary 

przekraczającej 400 m2;
3) obiektów produkcji rolnej na innych terenach 

nir kategorii ｧMPｦ;
4) kempingów i pól biwakowych;

3. Dopuszcza się lokalizację odrębnych budynków 
gospodarczych albo pomocniczych na terenach in-
nych nir kategorii ｧITｦ, ｧZPｦ i ｧKOｦ, na których 
dopuszczono morliwo[ć realizacji budynków, pod 
warunkiem re te obiekty będą miaEy:

1) maksymalną wysoko[ć ｠ 7 m;
2) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 35 m2;
3) elewację pokrytą tynkiem lub licowaną cegEą;
4) przekrycie dachowe o kącie nachylenia poEaci 

dachowych, takim jak ustalony dla zabudowy sta-
nowiącej podstawowe przeznaczenie terenu, na 
którym te obiekty zostaEy zlokalizowane.

4. Dopuszcza się lokalizację garary na terenach 
kategorii ｧMWUｦ, ｧMNUｦ, ｧMPｦ, ｧMNｦ, ｧUOｦ i 
ｧUSｦ, pod warunkiem re:

1) będą czę[cią budynków nie będących tym-
czasowymi obiektami budowlanymi, w których w 
kardym z nich, na przechowywanie pojazdów sa-
mochodowych przeznaczono nie więcej nir 50% 
kubatury lub;

2) będą stanowić odrębne budynki, dla których 
ustala się, re:

a) maksymalna wysoko[ć będzie wynosić ｠ 7 m,
b) elewacje będą pokryte tynkiem lub licowane 

cegEą,
c) przekryte będę dachem o kącie nachylenia po-

Eaci dachowych, takim jak ustalony dla zabudowy 
stanowiącej podstawowe przeznaczenie terenu, na 
którym te obiekty zostaEy zlokalizowane,

d) na terenach kategorii ｧMWUｦ, ｧUOｦ i ｧUSｦ 
będą przewidziane ｠ kardy z nich ｠ na co najmniej 
5 samochodów osobowych.

5. Dopuszcza się lokalizację w jednym budynku 
funkcji, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt. 2.

6. Nie podlegają regulacjom niniejszej uchwaEy na-
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stępujące tymczasowe obiekty budowlane:
1) ustawiane na danej nieruchomo[ci na okres 

krótszy nir 18 miesięcy jako zaplecze prowadzo-
nych przez ten czas prac budowlanych;

2) ustawiane na danej nieruchomo[ci na okres 
krótszy nir 3 miesiące dla innych potrzeb nir okre-
[lone w pkt 1. 

§9. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-
tyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
wymienione w następnych ustępach.

2. Tereny kategorii KDL i KDD przeznacza się na 
pasy dróg publicznych (istniejących i planowanych 
do modernizacji lub realizacji) ｠ lokalnych (KDL) i 
dojazdowych (KDD) ｠ stanowiących przeznaczenie 
podstawowe, dla których okre[la się następujące 
ustalenia:

1) ustala się szeroko[ci pasów dróg:
a) minimalną szeroko[ć ｠ 15 m ｠ dla dróg ozna-

czonych symbolami:, ｧ1KDLｦ, ｧ2KDLｦ, ｧ8KDDｦ i 
ｧ16KDDｦ,

b) zmienną szeroko[ć, zgodnie z rysunkiem planu 
｠ dla drogi oznaczonej symbolem ｧ3KDLｦ,

c) minimalną szeroko[ć ｠ 10 m ｠ dla pozostaEych 
nie wymienionych w lit. a dróg kategorii ｧKDDｦ;

2) szeroko[ci okre[lone w pkt 1 lit. a i c, nie obej-
mują poszerzeG w szczególnych miejscach, takich 
jak np. skrzyrowania i zakoGczenia sięgaczy;

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej w sposób nie kolidujący z funkcją komuni-
kacyjną dróg;

4) jezdnie dróg powinny mieć utwardzoną trwaEą 
nawierzchnię i sprawny system odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych;

5) zjazdy z dróg powinny być organizowane w 
sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami niniejszej 
uchwaEy, w szczególno[ci poprzez minimalizację ko-
lizji z ciągami spacerowymi i ciągami rowerowymi 
oraz z maksymalnym zachowaniem istniejących za-
drzewieG;

6) nie dopuszcza się lokalizacji budynków;
7) pozostaEe zasady zagospodarowania na tere-

nach dróg powinny być zgodne z innymi regulacjami 
niniejszej uchwaEy.

3. Poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-
dzanie dróg wewnętrznych wedEug zasad okre[lo-
nych w §7 ust. 4 pkt 2, dopuszcza się na terenach 
nie wymienionych w ust. 2, o ile nie zostanie zajęte 
więcej nir 10% powierzchni takich niekomunikacyj-
nych terenów.

4. Nie ogranicza się lokalizacji ciągów rowero-
wych i pieszych, o ile nie kolidują z innymi ustale-
niami niniejszej uchwaEy.

5. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 
dla pojazdów samochodowych na terenach, na któ-

rych dopuszcza się lokalizację budynków, a zgodnie 
z odrębnymi przepisami takre na terenach dróg.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 5, ustala 
się następujące minimalne wskapniki miejsc posto-
jowych dla pojazdów samochodowych:

1) 1,5 miejsca postojowego na jedno nowe miesz-
kanie;

2) 1 miejsce postojowe na karde 50 m2 powierzch-
ni urytkowej w lokalach usEugowych, z wyjątkiem 
usEug wymienionych w pkt 4;

3) 1 miejsce postojowe na karde 4 stanowiska 
pracy w obiektach produkcyjnych;

4) 1 miejsce postojowe na karde 2 stanowiska 
pracy w obiektach usEug: o[wiatowych, opieki nad 
dziećmi i opieki spoEecznej.

7. Lokalizację miejsc postojowych, o których 
mowa w ust. 5, dopuszcza się na innych nierucho-
mo[ciach na obszarze planu, na których niniejszy 
plan to przewiduje ｠ z wyjątkiem terenów dróg pu-
blicznych ｠ za zgodą ich wEa[cicieli i w odlegEo[ci 
nie większej nir 200 m od obiektu, który te miejsca 
mają obsEugiwać. 

8. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeG 
infrastruktury technicznej, obowiązują następujące 
ustalenia:

1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-
nej mogą być realizowane w pasach dróg publicz-
nych;

2) jereli umorliwiają to warunki, urządzenia towa-
rzyszące sieciom infrastruktury technicznej morna 
lokalizować na terenach wymienionych w pkt 1;

3) w odniesieniu do terenów kategorii ｧITｦ zasady 
lokalizacji sieci i urządzeG infrastruktury technicznej 
okre[lono w rozdziale II;

4) dopuszcza się lokalizowanie nowych elemen-
tów sieci i lokalizację urządzeG infrastruktury tech-
nicznej na innych nir wymienione w pkt 1-3 te-
renach o ile nie zostaną zakEócone podstawowe 
funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte więcej nir 
10% powierzchni jednostki terenowej oraz za zgodą 
i na warunkach okre[lonych przez wEa[ciwych za-
rządców tych terenów;

5) nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-
nej na terenach zabudowanych nalery realizować 
jako podziemne; dopuszcza się w tym zakresie od-
stępstwa dla realizacji przyEączy do budynków od 
istniejących sieci napowietrznych do czasu ich ska-
blowania;

6) urządzenia infrastruktury technicznej towarzy-
szące elementom liniowym mogą być lokalizowane 
zarówno jako podziemne i jako nadziemne, w tym 
w zalerno[ci od uwarunkowaG technicznych - jako 
wolnostojące lub wbudowane w inne obiekty;

7) dopuszcza się przebudowę linii 110 kV na dwu-
torową;

8) w sąsiedztwie sieci, obiektów i urządzeG infra-
struktury technicznej, nalery zachować ogranicze-
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nia w urytkowaniu oraz zagospodarowaniu terenów 
wynikające w szczególno[ci z ponadnormatywne-
go oddziaEywania w zakresie emisji pól elektroma-
gnetycznych i haEasu; przyjmuje się zasięg strefy, 
w której występują ograniczenia w urytkowaniu i 
zagospodarowaniu terenów w odlegEo[ci:

a) 20 m od osi linii w sąsiedztwie linii elektroener-
getycznej wysokiego napięcia 110 kV,

b) 5 m od osi linii w sąsiedztwie linii elektroener-
getycznej [redniego napięcia 15 kV,

c) 3 m od osi linii w sąsiedztwie linii elektroener-
getycznej niskiego napięcia 0,4 kV;

9) przy projektowaniu nowych obiektów lub no-
wego zagospodarowania nalery - w miarę morliwo-
[ci - unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
struktury technicznej; w przypadku nieuniknionej 
kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi 
elementami nalery je przenie[ć lub odpowiednio 
zmodyfikować, przy uwzględnieniu tytuEów praw-
nych wEa[cicieli sieci infrastruktury technicznej;

10) nalery zapewnić dostęp do urządzeG infra-
struktury technicznej niezbędny dla prowadzenia ich 
wEa[ciwej eksploatacji.

9. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad 
urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z wEa-
[cicielami tych urządzeG.

10. ObsEugę obszaru objętego planem w zakresie 
infrastruktury technicznej okre[la się następująco:

1) zaopatrzenie w wodę powinno się odbywać 
poprzez podEączenie do komunalnej sieci wodocią-
gowej; nakaz ten nie dotyczy poboru wody pozyski-
wanej wyEącznie do podlewania ro[lin lub gaszenia 
porarów;

2) [cieki komunalne, w tym bytowe powinny być 
kierowane do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza 
się, do czasu realizacji w pobliru odpowiedniego 
systemu kanalizacyjnego, gromadzenie [cieków w 
szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywóz 
do miejsc zrzutów w systemie kanalizacji sanitarnej; 
na terenach wyposaronych w kanalizację sanitar-
ną wszystkie obiekty, w których mogą powstawać 
[cieki bytowe, powinny być niezwEocznie podEączo-
ne do tej kanalizacji;

3) jereli na obszarze objętym planem będą wytwa-
rzane [cieki inne nir bytowe i komunalne, nalery je 
odprowadzać do sieci, o których mowa w pkt 2, po 
odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgod-
nionych z operatorami sieci;

4) wszelkie drogi, place, miejsca postojowe, do-
jazdy o utwardzonej nawierzchni winny być wypo-
sarone w systemy odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych; w przypadku zastosowania na-
wierzchni czę[ciowo utwardzonych (ｧarurowychｦ) 
nalery odpowiednio zabezpieczyć [rodowisko grun-
towo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeG;

5) wody opadowe i roztopowe, o których mowa w 
pkt 4, przed zrzutem do cieków powierzchniowych 
i gruntu, winny być w razie potrzeby odpowiednio 

podczyszczane; more to być realizowane na obsza-
rze objętym planem lub poza jego granicami;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną powinno się 
odbywać siecią [redniego i/lub niskiego napięcia, 
odpowiednio do potrzeb, z zastrzereniem ust. 11;

7) zaopatrzenie w gaz more być realizowane w 
oparciu o indywidualne lub grupowe zbiorniki gazu, 
a po ewentualnej realizacji sieci gazowej takre po-
przez tą sieć, z zastrzereniem ust. 11; 

8) zaopatrzenie w energię cieplną more być reali-
zowane:

a) w oparciu o urządzenia oparte na elektryczno-
[ci, gazie, oleju o zawarto[ci siarki do 0,3% lub in-
nych proekologicznych mediach (o uciąrliwo[ci dla 
[rodowiska mniejszej nir powodowanej przez ogrze-
wanie gazem sieciowym),

b) w oparciu o urządzenia o wysokiej sprawno[ci i 
niskim stopniu emisji zanieczyszczeG, oparte na pa-
liwach staEych nie zaliczonych do proekologicznych 
mediów, o których mowa w lit. a;

9) na wEasne potrzeby dopuszcza się wykorzy-
stywanie nieuciąrliwych lokalnych pródeE energii, 
takich jak: kolektory sEoneczne czy urządzenia do 
odzysku energii z gruntu lub z fermentacji biood-
padów wytwarzanych w danych gospodarstwach 
domowych;

10) w zakresie rozwiązaG teleinformatycznych, w 
tym telefonii, dopuszcza się zarówno rozwiązania 
lokalne, jak i powiązane z zewnętrznymi systemami;

11) wszystkie nieruchomo[ci zabudowane, na 
których mogą być wytwarzane odpady, winny być 
wyposarone w urządzenia sEurące do gromadzenia 
odpadów, w tym pojemniki sEurące selektywnego 
zbierania odpadów; urządzenia te nalery utrzymy-
wać w odpowiednim stanie sanitarnym;

12) nalery przewidzieć lokalizację ogólnodostęp-
nych kontenerów sEurących do selektywnego zbie-
rania odpadów, w uzupeEnieniu tych, o których 
mowa w pkt 11.

11. W zakresie wskapników zaopatrzenia w sieci 
infrastruktury technicznej ustala się, re:

1) wszystkie mieszkania winny być wyposarone 
co najmniej w instalacje sEurące zaopatrzeniu w 
energię elektryczną i wodę, a takre do odbioru [cie-
ków bytowych; 

2) wszystkie lokale przeznaczony na pobyt staEy 
ludzi winny być wyposarone co najmniej w instala-
cje sEurące zaopatrzeniu w energię elektryczną. 

§10. Na obszarze planu, jako tymczasowe zago-
spodarowanie, urządzenie i urytkowanie terenów, 
dopuszcza się przed rozpoczęciem wprowadzania 
okre[lonego w planie miejscowym przeznaczenia 
wiąrącego się z zabudową, urytkowanie niezago-
spodarowanych w sposób docelowy obszarów w 
formie zaplecza prac budowlanych prowadzonych 
w sąsiedztwie. 

§11. Na obszarze planu obowiązuje 30% staw-
ka procentowa stanowiąca podstawę do okre[lania 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150 ｠ 16599 ｠ Poz. 2874

opEaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe, w tym dotyczące przezna-

czenia terenów innych nir drogi

§12.1. Teren oznaczony symbolem 1MWU, prze-
znacza się dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z nieuciąrliwymi usEugami, co stanowi prze-
znaczenie podstawowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze-
reniem ust. 3, dopuszcza się lokalizację:

1) obiektów usEugowych bez mieszkaG;
2) lokali mieszkalnych w obiektach usEugowych 

lub innych przeznaczonych do prowadzenia nie-
uciąrliwej dziaEalno[ci gospodarczej;

3) lokali mieszkalnych w zabudowie mieszkanio-
wej wielorodzinnej bez usEug;

4) obiektów maEej architektury i urządzeG rekre-
acyjnych;

5) parkingów i miejsc postojowych dla rowerów;
6) zespoEów garary, garary wbudowanych w 

obiekty, o których mowa w ust. 1, garary podziem-
nych a takre wolnostojących;

7) budynków gospodarczych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 urytkowa-
nie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 ｠ 7 nie powinno 
zająć Eącznie więcej nir 25% powierzchni nierucho-
mo[ci. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 1MWU, za-
budowa, o której mowa w ust. 1:

1) nie more przekraczać wysoko[ci 15 m;
2) ma mieć 2-4 kondygnacji nadziemnych;
3) ma być kryta dachami typu 40º, z zastrzereniem 

re w przypadku nowych budynków o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 200 m2 dopuszcza się 
dowolny typ dachu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, budynki 
pomocnicze, o których mowa §8 ust. 3, mogą być 
wykorzystywane jako:

1) stacje transformatorowe;
2) obiekty chroniące pojemniki sEurące do groma-

dzenia odpadów;
3) obiekty dla pracowników ochrony.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopusz-
cza się maksymalnie 3 budynki, o których mowa w 
ust. 5.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, po-
wierzchnia zabudowana budynkami nie powinna 
przekraczać 35 % powierzchni dziaEki budowlanej, 
jereli mają być na niej zlokalizowane lokale miesz-
kalne, a w pozostaEych przypadkach 50%.

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna 
zajmować mniej nir 25% powierzchni nieruchomo-
[ci.

§13.1. Tereny kategorii MNU oznaczone numera-
mi 1｠6, przeznacza się dla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z nieuciąrliwymi usEugami, co 
stanowi przeznaczenie podstawowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z za-
strzereniem ust. 4, dopuszcza się lokalizację:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wol-
nostojących lub blipniaczych bez usEug;

2) obiektów usEugowych bez mieszkaG;
3) lokali mieszkalnych w obiektach usEugowych 

lub innych przeznaczonych do prowadzenia nieuciąr-
liwej dziaEalno[ci gospodarczej; w jednym obiekcie 
mogą znajdować się co najwyrej dwa mieszkania;

4) obiektów maEej architektury i urządzeG rekre-
acyjnych;

5) parkingów i miejsc postojowych dla rowerów.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, na jed-
nej dziaEce budowlanej, dopuszcza się jeden budy-
nek gospodarczy i jeden garar wolnostojący.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, urytko-
wanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 nie powinno 
zająć Eącznie więcej nir 20% powierzchni nierucho-
mo[ci.

5. Na terenie oznaczonym symbolem ｧ1MNUｦ za-
budowa:

1) nie more przekraczać wysoko[ci 9 m;
2) nie more mieć więcej nir 2 kondygnacje nad-

ziemne;
3) ma być kryta dachami typu z attyką.

6. Na terenach oznaczonych symbolami ｧ2MNUｦ, 
ｧ3MNUｦ, ｧ4MNUｦ i ｧ5MNUｦ zabudowa:

1) nie more przekraczać wysoko[ci 12 m;
2) ma mieć 2 lub 3 kondygnacje nadziemne, z gór-

ną na poddaszu; 
3) ma być kryta dachami typu 40º.

7. Na terenie oznaczonym symbolem ｧ6MNUｦ za-
budowa:

1) nie more przekraczać wysoko[ci 9 m;
2) nie more mieć więcej nir 2 kondygnacje nad-

ziemne;
3) ma być kryta dachami typu 30º.

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia zabudowana budynkami nie powinna 
przekraczać 35 % powierzchni dziaEki budowlanej, 
jereli mają być na niej zlokalizowane lokale miesz-
kalne, a w pozostaEych przypadkach 50%.
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9. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna 
zajmować mniej nir 25% powierzchni nieruchomo-
[ci.

§14. 1. Tereny kategorii MP oznaczone numerami 
1｠6, przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i drobnej dziaEalno[ci gospodarczej, 
co stanowi przeznaczenie podstawowe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z za-
strzereniem ust. 3, dopuszcza się lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej;
2) zieleni, w tym w ogródkach przydomowych;
3) obiektów maEej architektury i urządzeG rekre-

acyjnych;
3. Urytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, 

nie powinno zająć więcej nir 50% powierzchni te-
renu.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, drobna 
dziaEalno[ć gospodarcza inna nir usEugowa, more 
być prowadzona tylko w istniejących budynkach.

5. Na terenach, o których mowa w ust.1, nowa 
zabudowa:

1) nie more przekraczać wysoko[ci 12 m;
2) ma mieć 2 lub 3 kondygnacje nadziemne, z gór-

ną na poddaszu; 
3) ma być kryta dachami typu 40º.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w od-
niesieniu do istniejących budynków gospodarczych 
dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz nadbu-
dowę do wysoko[ci nie przekraczającej 12 m.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 na jed-
nej dziaEce budowlanej dopuszcza się wzniesienie 
jednego nowego budynku gospodarczego i jednego 
gararu wolnostojącego, jereli obiekty o tych funk-
cjach nie zostaEy tam jur zrealizowane.

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1 po-
wierzchnia zabudowana budynkami nie powinna 
przekraczać 40% powierzchni nieruchomo[ci; jereli 
ten parametr zostaE przekroczony przed wej[ciem 
w rycie planu dopuszcza się zwiększenie istniejącej 
powierzchni na danej nieruchomo[ci nie więcej nir 
o 10%.

9. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna 
zajmować mniej nir 25% powierzchni nieruchomo-
[ci; jereli ten parametr nie byE speEniony przed wej-
[ciem w rycie planu, dopuszcza się zmniejszenie 
powierzchni terenów biologicznie czynnych na da-
nej nieruchomo[ci nie więcej nir o 10%.

10. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zaka-
zuje się wznoszenia nowych lub rozbudowy istnieją-

cych obiektów przeznaczonych dla hodowli lub cho-
wu zwierząt, a takre hodowli ro[lin, jereli w wyniku 
tej budowy lub rozbudowy na danej nieruchomo-
[ci Eączna obsada przekroczy 10 durych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza (DJP).

§15.1. Tereny kategorii MN oznaczone numerami 
1｠29, przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, co stanowi przeznaczenie podsta-
wowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się zieleG, w tym w ogródkach przydomowych, 
oraz obiekty maEej architektury i urządzenia rekre-
acyjne;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, nowe 
budynki mieszkalne winny speEniać wymagania de-
finicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, okre-
[lonej w prawie budowlanym, w tym w zakresie 
dopuszczenia lokalizacji lokalu urytkowego, z za-
strzereniem, re more być w nim prowadzona jedy-
nie nieuciąrliwa dziaEalno[ć.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, na jed-
nej dziaEce budowlanej, dopuszcza się jeden budy-
nek gospodarczy i jeden garar wolnostojący.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia zabudowana budynkami nie powinna 
przekraczać 20% powierzchni nieruchomo[ci.

6. Na terenach oznaczonych symbolami ｧ1MNｦ, 
ｧ9MNｦ zabudowa:

1) nie more przekraczać wysoko[ci 9 m;
2) nie more mieć więcej nir 2 kondygnacje nad-

ziemne;
3) ma być kryta dachami typu z attyką.

7. Na terenach oznaczonych symbolem ｧ2MNｦ, 
ｧ3MNｦ, ｧ5MNｦ, ｧ8MNｦ, ｧ10MNｦ, ｧ11MNｦ, 
ｧ12MNｦ, ｧ19MNｦ, ｧ20MNｦ, ｧ21MNｦ, ｧ22MNｦ i 
ｧ23MNｦ zabudowa:

1) nie more przekraczać wysoko[ci 9 m;
2) nie more mieć więcej nir 2 kondygnacje nad-

ziemne;
3) ma być kryta dachami typu 30º.

8. Na terenach oznaczonych symbolami ｧ4MNｦ, 
ｧ6MNｦ, ｧ7MNｦ, ｧ13MNｦ, ｧ14MNｦ, ｧ15MNｦ, 
ｧ16MNｦ, ｧ17MNｦ, ｧ18MNｦ, ｧ24MNｦ, ｧ25MNｦ, 
ｧ26MNｦ, ｧ27MNｦ, ｧ28MNｦ i ｧ29MNｦ zabudowa:

1) nie more przekraczać wysoko[ci 12 m;
2) ma mieć 2 lub 3 kondygnacje nadziemne, z gór-

ną na poddaszu; 
3) ma być kryta dachami typu 40º.

9. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna 
zajmować mniej nir 40% powierzchni nieruchomo-
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[ci.

10. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza się wzniesienie po jednym budynku, o któ-
rym mowa w ust. 3, na dziaEce budowlanej.

§16.1. Teren oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 1UO przeznacza się dla usEug edukacji, co 
stanowi przeznaczenie podstawowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze-
reniem ust. 3, dopuszcza się lokalizację:

1) funkcji towarzyszących przeznaczeniu, o któ-
rym mowa w ust. 1;

2) parkingów i miejsc postojowych dla rowerów;
3) zespoEów garary, garary wbudowanych w 

obiekty, o których mowa w pkt 1, oraz garary pod-
ziemnych.

3. Urytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 
2 nie powinno zająć Eącznie więcej nir 15 % po-
wierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, budynki 
pomocnicze, o których mowa §8 ust. 3, mogą być 
wykorzystywane w szczególno[ci jako stacje trans-
formatorowe, budynki do gromadzenia odpadów lub 
pomieszczenia dla pracowników ochrony.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zabudowa:
1) nie more przekraczać wysoko[ci 15 m;
2) ma mieć nie więcej nir 3 kondygnacje nadziem-

ne, z górną na poddaszu w przypadku kiedy zabu-
dowa będzie miaEa 2 lub 3 kondygnacje nadziemne;

3) ma być kryta dachem typu 40º, z zastrzereniem 
re w przypadku nowych budynków o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 200 m2 dopuszcza się 
dowolny typ dachu.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 powierzch-
nia zabudowana budynkami, nie powinna przekra-
czać 30% powierzchni dziaEki budowlanej.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna na terenie 
oraz na dziaEce budowlanej nie more wynosić mniej 
nir 20%.

§17.1. Tereny kategorii US oznaczone numerami 
1｠3, przeznacza się dla obiektów sportu i rekreacji, 
co stanowi przeznaczenie podstawowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się:

1) obiekty usEugowe związane z przeznaczeniem, 
o którym mowa w ust. 1;

2) [wietlice wiejskie;
3) zespoEy garary;
4) obiekty maEej architektury;
5) zieleG urządzoną.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, budyn-
ki pomocnicze, o których mowa §8 ust. 3, mogą 
być wykorzystywane w szczególno[ci jako toalety, 
altany chroniące przed deszczem, stacje transfor-
matorowe, budynki do gromadzenia odpadów lub 
pomieszczenia dla pracowników ochrony.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się nie więcej nir jeden budynek pomocniczy na 
1500 m2 powierzchni nieruchomo[ci.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 wyso-
ko[ć zabudowy nie more przekraczać:

1) 15 m ｠ w odniesieniu do zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym;

2) 7 m ｠ w odniesieniu do budynków pomocni-
czych.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia zabudowana budynkami nie powinna 
przekraczać 30% powierzchni nieruchomo[ci.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna 
zajmować mniej nir 20% powierzchni nieruchomo-
[ci.

§18.1. Tereny kategorii IT oznaczone numerami 
1｠4, przeznacza się dla nowo projektowanych sieci, 
urządzeG i obiektów infrastruktury technicznej, co 
stanowi przeznaczenie podstawowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się zieleG i obiekty maEej architektury.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 wyso-
ko[ć zabudowy nie more przekraczać 7 m.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna nie more zaj-
mować mniej nir 10% powierzchni nieruchomo[ci.

§19.1. Teren oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 1ZP przeznacza się dla parku i innej zieleni 
urządzonej, co stanowi przeznaczenie podstawowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza 
się:

1) altany parkowe, obiekty maEej architektury i 
inne tego typu obiekty uatrakcyjniające park;

2) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wysoko[ć 
zabudowy nie more przekraczać 7 m.

4. Na terenie, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia zabudowana budynkami nie powinna 
przekraczać 10% powierzchni nieruchomo[ci. 

5. Na terenie, o których mowa w ust. 1, po-
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wierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna 
zajmować mniej nir 80% powierzchni terenu.

§20. 1. Teren oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 1KO przeznacza się dla placu publicznego, co 
stanowi przeznaczenie podstawowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza 
się:

1) budynki będące tymczasowymi obiektami bu-
dowlanymi dla usEug handlu, gastronomii oraz orga-
nizacji imprez masowych;

2) obiekty maEej architektury;
3) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wysoko[ć 
zabudowy nie more przekraczać 7 m.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zuje szpaler drzew zgodnie z oznaczeniem na rysun-
ku planu.

5. Na terenie, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna 
zajmować mniej nir 15% powierzchni terenu.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§22. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce
(-) Kazimierz Sipka
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Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópn. 
zm.), Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce od-

stępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia 
uwag, gdyr w terminie okre[lonym na ich skEadanie 
nie wpEynęEa radna uwaga.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.), art. 20 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pópn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pópn. zm.) 
Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce rozstrzy-
ga, co następuje:

§1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pópn. zm.) 
zadania wEasne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okre-
[lony w wyniku zamówieG realizowanych w trybie 
ustawy o zamówieniach publicznych.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w §1:

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z pra-
wem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o 
samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o 
ochronie [rodowiska,

2) inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepEa realizo-
wane będą w sposób okre[lony zgodnie z obowią-
zującymi przepisami,

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w §1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 
pópn. zm.), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy okre[la uchwaEa 
Rady Gminy,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
gminy ustala się w uchwale budretowej.

§4.1) Zadania w zakresie budowy dróg nalerą-
cych do inwestycji, o których mowa w §1, finan-
sowane będą przez budret gminy lub na podstawie 
porozumieG z innymi podmiotami.

2) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji nalerących do inwestycji, o których 
mowa w §1, będą finansowane na podstawie art. 
15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzeniu [cieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 
858) ze [rodków budretu gminy lub na podstawie 
porozumieG z innymi podmiotami.

3) Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-
nych i gazowych będą finansowane na podstawie 
art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z 
pópn. zm.).

§5. Prognozowane pródEa finansowania przez gmi-
nę inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej:

1) dochody wEasne,
2) dotacje,
3) poryczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej,
5) wpEywy od innych podmiotów.

ZaEącznik Nr 2
do UCHWADY NR XXIX/225/10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PU-
BLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DLA ZESPODU ZABUDOWY W PÓDNOCNEJ CZĘZCI OBRĘBU MĄCZNIKI  
W GMINIE NOWE SKALMIERZYCE

ZaEącznik Nr 3
do UCHWADY NR XXIX/225/10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


