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Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 
1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie 
uchwala, co następuje:

§1. Uchyla się uchwaEę Nr XXVII/239/09 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2009r. w 
sprawie upowarnienia Kierownika Miejsko-Gminne-
go O[rodka Pomocy SpoEecznej w Witkowie do po-
dejmowania dziaEaG wobec dEurników alimentacyj-
nych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 10, poz. 319).

§2. 1. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. UchwaEa wchodzi w rycie po 14 dniach od dnia 
ogEoszenia.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) BogusEaw MoEodecki

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 ze zmianami) i art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w 
związku z UchwaEą Nr XXII/168/2009 Rady Gmi-
ny Zwięciechowa z dnia 28 kwietnia 2009 roku o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 
wsi Trzebiny , gm. Zwięciechowa ｠ dziaEki nr ewi-
dencyjny 145, 7/1, 9/1 oraz czę[ć dziaEki nr 4/1, po 
sprawdzeniu zgodno[ci planu z ustaleniami Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Zwięciechowa ｠ zmiana Studium 
zatwierdzona UchwaEą Nr XXII/192/2009 Rady Gmi-
ny Zwięciechowa z dnia 27 listopada 2009 roku, 
Rada Gminy Zwięciechowa uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej i usEugowej w obrębie wsi Trzebiny, gm. 
Zwięciechowa ｠ dziaEki o numerach ewidencyjnych: 
145, 7/1 i 9/1 oraz czę[ć dziaEki nr 4/1, zwany dalej 
planem.

2. Granice obowiązywania planu okre[la rysunek 
w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, sta-
nowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są zaEączniki:
1) czę[ć graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 

｠ zaEącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcia Rady Gminy Zwięciechowa w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoro-
nego do publicznego wglądu projektu planu miejsco-
wego ｠ zaEącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcia Rady Gminy Zwięciechowa w 
sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz 
zasadach ich finansowania ｠ zaEącznik nr 3.

§2. 1. Przedmiotem planu jest przeznaczenie te-
renów rolnych ( sad ) pod lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej oraz związanych z nimi 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej i komuni-
kacyjnej.

2. Zakres ustaleG planu jest zgodny z art.15, ust. 
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1. planie - nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

2. uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
UchwaEę Rady Gminy Zwięciechowa;
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UCHWADA NR XXXIII/311/10 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

 z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwaEy Nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2009r. w 
sprawie upowarnienia Kierownika Miejsko-Gminnego O[rodka Pomocy SpoEecznej w Witkowie do podej-

mowania dziaEaG wobec dEurników alimentacyjnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 10, poz. 319)
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UCHWADA NR XXXIII/231/2010 RADY GMINY ZWIĘCIECHOWA

 z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej i usEugowej w obrębie wsi Trzebiny, gm. Zwięciechowa
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3. rysunku planu - nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu , stanowiący zaEącznik nr 1 do 
niniejszej uchwaEy;

4. obszarze - nalery przez to rozumieć caEy obszar 
objęty planem, w granicach przedstawionych na ry-
sunku planu;

5. terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru wydzieloną na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczoną symbolem funkcji i numerem;

6. linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię rozdzielającą tereny o rórnym przeznaczeniu ( 
funkcji ) lub rórnym sposobie zagospodarowania;

7. przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie, które w wyniku realizacji 
planu musi przewarać na danym terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi;

8. przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć inne nir podstawowe rodzaje przeznacze-
nia, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe;

9. obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linie, przy których nalery sytuować 
elewacje frontowe ([ciany zewnętrzne) budynków 
przeznaczenia podstawowego oraz dopuszczonych 
w planie nadziemnych czę[ci budowli; obowiązują-
ca linia zabudowy stanowi jednocze[nie nieprzekra-
czalną linię zabudowy dla pozostaEych budynków i 
budowli; warunek uznaje się za speEniony w przy-
padku sytuowania min. 50% powierzchni elewacji 
w obowiązującej linii zabudowy.

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą maksymalny zasięg 
usytuowania na terenie jednostki wszelkich dopusz-
czonych w planie nadziemnych czę[ci budynków i 
budowli (w rozumieniu prawa budowlanego) chyba, 
re ustalenia szczegóEowe planu stanowią inaczej; 
nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą: oka-
pów, gzymsów, balkonów, tarasów, galerii, scho-
dów zewnętrznych, werand, wykuszy, zadaszeG 
nad wej[ciami do budynków, elementów odwodnie-
nia, zdobieG elewacji i innych podobnych elemen-
tów budynków oraz nie ograniczają lokalizacji takich 
obiektów jak: ogrodzenia, drogi, dojazdy, parkingi 
terenowe, chodniki, doj[cia oraz liniowe elementy 
sieci technicznych i uzbrojenia terenu;

11. proponowanej linii podziaEów wewnętrznych 
｠ nalery przez to rozumieć linię, której przebieg na 
rysunku planu nie jest obowiązujący i more podle-
gać modyfikacjom, na warunkach okre[lonych w 
ustaleniach szczegóEowych uchwaEy;

12. wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć wyrarony w procentach stosunek 
powierzchni zabudowy do powierzchni dziaEki lub 
terenu, na którym usytuowane są budynki;

13. zabudowie ｠ nalery przez to rozumieć wszel-
kie obiekty budowlane, w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego z wyEączeniem: dróg, chod-
ników, parkingów terenowych, liniowych elemen-
tów oraz urządzeG i sieci infrastruktury technicznej, 
pomników, wolnostojących ｠ trwale związanych z 

gruntem urządzeG reklamowych oraz obiektów ma-
Eej architektury;

14. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 
nalery przez to rozumieć budynek mieszkalny jed-
norodzinny (w rozumieniu przepisów odrębnych) lub 
zespóE takich budynków w ukEadzie wolnostojącym 
wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających 
w nich rodzin budynkami gararowymi i gospodar-
czymi oraz zielenią towarzyszącą;

15. zabudowie mieszkaniowo-usEugowej blipnia-
czej ｠ nalery przez to rozumieć budynek mieszkalny 
jednorodzinny (w rozumieniu przepisów odrębnych) 
lub zespóE takich budynków w ukEadzie blipniaczym, 
o gabarytach i parametrach identycznych dla obu 
przylegEych budynków, z morliwo[cią lokalizacji 
usEug nieuciąrliwych w parterach budynków wraz 
z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 
rodzin budynkami gararowymi i gospodarczymi oraz 
zielenią towarzyszącą;

16. usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi sEurące zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb ludno[ci i nie wytwarzające dóbr material-
nych, których oddziaEywanie nie powoduje przekro-
czenia standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych 
w przepisach odrębnych, poza terenem do którego 
inwestor posiada tytuE prawny;

17. zbiorczych sieciach i obiektach infrastruktury 
｠ nalery przez to rozumieć sieci i obiekty związane 
z uzbrojeniem terenu ,obsEugujące więcej nir jedną 
dziaEkę, dla których w planie nie okre[la się jedno-
znacznej lokalizacji;

18. przepisach odrębnych i szczególnych - nale-
ry przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące normy 
oraz warunki i ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych;

§4. 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach ob-
szaru objętego planem.

2. Liczby występujące przed symbolami terenów 
mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące 
obowiązującymi ustaleniami planu :

1) Granica obszaru objętego planem;
2) Przeznaczenie (funkcja) terenów;
3) Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
4) Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudo-

wy;
5) Wymiarowanie w metrach.

§5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej ｠ oznaczone symbolami 1 MN ｠ 10 MN;

2) Tereny zabudowy mieszkaniowo-usEugowej 
blipniaczej ｠ oznaczone symbolami 1 MN/U ｠  
4 MN/U;

3) Tereny zabudowy usEugowej i mieszkaniowej ｠ 
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oznaczone symbolami 1 U, MN ｠ 3 U, MN;
4) Tereny infrastruktury technicznej i zieleni urzą-

dzonej ｠ oznaczone symbolami 1 IT, ZP ｠ 2 IT, ZP;
5) Tereny komunikacji:
a) istniejąca droga publiczna lokalna ｠ oznaczona 

symbolem KDL,
b) istniejąca droga wewnętrzna dojazdowa ｠ 

oznaczona symbolem KDWD,
c) planowana droga wewnętrzna lokalna ｠ ozna-

czona symbolem KDWL,
d) planowane drogi wewnętrzne ｠ ciągi pieszo-

jezdne ｠ oznaczone symbolami 1 KDWP ｠ 3 KDWP,
e) planowane ciągi pieszo-rowerowe ｠ oznaczone 

symbolami 1 KP ｠ 2 KP,
f) pas na poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej 

KDWD ｠ oznaczony symbolem KDWD-r,
g) rezerwa terenu pod skrzyrowanie dróg ｠ ozna-

czona symbolem KD-r .
2. SzczegóEowe zasady zagospodarowania tere-

nów o których mowa w ust. 1 zawarto w §17 ｠ 
§21.

3. Na kardym z ww. terenów zakazuje się innego 
wykorzystania terenu, nir zgodny z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym, z zastrzereniem 
§16.

4. Ustala się podziaE obszaru objętego planem na 
tereny funkcjonalne i dziaEki, liniami rozgraniczają-
cymi :

1) [ci[le okre[lonymi rozdzielającymi tereny o rór-
nym sposobie urytkowania ｠ linie rozgraniczające 
ter eny o rórnym przeznaczeniu (funkcji) lub rór-
nych zasadach zagospodarowania;

2) postulowanymi rozdzielającymi tereny o tym 
samym sposobie urytkowania ｠ proponowane linie 
podziaEów wewnętrznych.

5. Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 
zabudowy wedEug rysunku planu ｠ zaEącznik nr 1.

§6. Na obszarze objętym planem ksztaEtowanie i 
ochronę Eadu przestrzennego nalery realizować po-
przez:

1. Wprowadzenie nowej zabudowy w [ci[le wy-
znaczonych ramach przypisanych dla kardego tere-
nu;

2. Zachowanie obowiązującej i nieprzekraczalnej 
linii zabudowy, gabarytów obiektów i wielko[ci po-
wierzchni zabudowy;

3. Projektowanie ukEadu przestrzennego i kom-
pozycyjnego na poszczególnych terenach tak, aby 
nie tworzyEy one dysharmonii w krajobrazie poprzez 
przypadkowe zrórnicowanie wysoko[ci lub usytu-
owanie obiektów budowlanych.

§7. Ustala się następujące warunki zagospodaro-
wania terenów wynikające z zasad ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Na obszarze objętym planem nie występują ob-
szary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną 
w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

2. Tereny objęte planem poEorone są poza obsza-

rami stref ochronnych ujęć wody.
3. Tereny objęte planem poEorone są na obszarze 

wysokiej ochrony wód podziemnych OWO ｠ Nr 306 
ｧZbiornik Wschowaｦ. Zakazuje się odprowadzania 
zanieczyszczeG, szczególnie substancji biogennych, 
organicznych i toksycznych do gruntu oraz do wód 
powierzchniowych.

4. Na obszarze objętym planem występują cenne, 
pojedyncze drzewa oraz zespóE drzew. Nalery za-
chować istniejące oraz wprowadzać nowe zadrze-
wienia. Zakazuje się wycinki istniejących drzew (za 
wyjątkiem drzew owocowych), je[li nie stanowią 
one zagrorenia dla zdrowia i rycia ludzi. Dopusz-
cza się wycinkę drzew w przypadkach występowa-
nia kolizji z niezbędną infrastrukturą techniczną lub 
planowaną zabudową, po uzyskaniu stosownych, 
wymaganych prawem zezwoleG oraz wycinkę sa-
nitarną.

5. Na terenach zainwestowanych i planowanych 
do zainwestowania nakazuje się pozostawienie po-
wierzchni biologicznie czynnych w wielko[ciach 
okre[lonych w ustaleniach szczegóEowych - §17 - 
§19.

6. Warstwa próchniczna gleby z terenów przezna-
czonych pod trwaEą zabudowę musi zostać zdjęta i 
rozplanowana w obrębie obszaru objętego planem 
lub wykorzystana na innych, wskazanych przez 
sEurby gminne, terenach np. wymagających rekul-
tywacji.

7. Masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowa-
dzonych prac budowlanych, nalery w pierwszej ko-
lejno[ci zagospodarować w granicach wEasnej dziaE-
ki lub na obszarze planu, a w przypadku braku takiej 
morliwo[ci, urobek wywozić na miejsce wskazane 
przez sEurby gminne.

8. Na obszarze objętym planem ustala się zasady 
prowadzenia gospodarki odpadami staEymi:

1) Wprowadza się zasadę zorganizowanego sys-
temu gromadzenia i zagospodarowania odpadów, 
zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpa-
dami Gminy Zwięciechowa;

2) Ustala się czasowe gromadzenie odpadów w 
indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokali-
zowanych w granicach wEasnych dziaEek;

3) Odpady niebezpieczne gromadzone być muszą 
w osobnych, szczelnych i odpowiednio oznakowa-
nych pojemnikach wykonanych z materiaEów nie re-
agujących z gromadzonymi odpadami. Ich lokaliza-
cja wykluczać musi dostęp osób postronnych;

4) Ustala się obowiązek segregacji powstających 
odpadów. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 
lokalizować w pasach dróg lokalnych i wewnętrz-
nych oznaczonych symbolami: KDWL, KDWD-r i 1 
KDWP ｠ 2 KDWP oraz na terenach infrastruktury 
technicznej i zieleni urządzonej oznaczonych symbo-
lami 1 IT,ZP ｠ 2 IT,ZP;

5) W celu dalszej przeróbki odpadów - odzysku lub 
unieszkodliwiania, ustala się ich wywóz poza obszar 
objęty planem, przez odpowiednie wyznaczone do 
tego celu podmioty posiadające stosowne, przewi-
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dziane prawem zezwolenia,
9. Na obszarze objętym planem gospodarkę [cie-

kową prowadzić zgodnie z ustaleniami §15.
10. Na obszarze objętym planem zakazuje się pro-

wadzenia dziaEalno[ci gospodarczej :
1) mogącej pogorszyć stan czysto[ci wód pod-

ziemnych i powierzchniowych, bez instalacji odpo-
wiednich urządzeG zabezpieczających [rodowisko 
gruntowo-wodne;

2) mogącej pogorszyć stan powietrza atmosfe-
rycznego, bez instalacji odpowiednich urządzeG za-
bezpieczających;

3) powodującej powstawanie odpadów wymaga-
jących, zgodnie z przepisami odrębnymi, zagospo-
darowania w miejscu ich powstawania;

4) powodującej powstawanie [cieków bytowych 
lub przemysEowych, których skEad wymaga , zgod-
nie z przepisami odrębnymi, wstępnego oczyszcze-
nia przed wprowadzeniem do kanalizacji

11. DziaEalno[ć usEugowa prowadzona na terenie 
objętym planem nie more powodować przekrocze-
nia standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w 
przepisach odrębnych poza terenem, do którego 
prowadzący dziaEalno[ć posiada tytuE prawny .

12. W zakresie ochrony przed haEasem, obowią-
zują zgodnie z przepisami odrębnymi dopuszczalne 
poziomy haEasu:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej , ozna-
czonych symbolami 1MN ｠ 10 MN ｠ poziom haEasu 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usEugo-
wej blipniaczej, oznaczonych symbolami 1MN/U ｠ 4 
MN/U ｠ poziom haEasu jak dla terenów mieszkanio-
wo-usEugowych,

3) dla terenów zabudowy usEugowej i mieszkanio-
wej, oznaczonych symbolami 1U,MN ｠ 3U,MN ｠ 
poziom haEasu jak dla terenów mieszkaniowo-usEu-
gowych.

13. Na obszarze objętym planem nalery zachować 
funkcjonowanie systemu melioracyjnego. W przy-
padku kolizji istniejących urządzeG melioracyjnych 
z planowanym zagospodarowaniem terenu, nalery 
zapewnić ich prawidEowe funkcjonowanie. W tym 
celu dopuszcza się realizację nowego kanaEu lub 
jego przebudowę.

§8. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania terenów wynikające z zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej:

1. W obszarze objętym planem przedmiotem 
ochrony archeologicznej są ruchome i nieruchome 
zabytki archeologiczne.

2. W przypadku odnalezienia podczas prowadze-
nia prac ziemnych obiektów archeologicznych, na 
obszarze objętym planem nalery niezwEocznie po-
wiadomić wEa[ciwy Urząd Ochrony Zabytków, ce-
lem okre[lenia warunków dopuszczających do reali-
zacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej 

o ile taki obowiązek wynika z przepisów odrębnych.
3. Inwestycje naruszające strukturę gruntu pod-

legają zgEoszeniu do wEa[ciwego Urzędu Ochrony 
Zabytków w zakresie ochrony zabytków archeolo-
gicznych.

§9. Ustala się następujące warunki zagospodaro-
wania terenów wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych:

1. Na obszarze objętym planem przestrzenie pu-
bliczne stanowią tereny komunikacji i infrastruktury 
technicznej , oznaczone na rysunku planu symbola-
mi KDL, KDWL, KDWD, KDWP, KP, KDWD-r, KD-r 
oraz IT,ZP.

2. Przestrzeniami publicznymi stać się mogą takre 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usEugowej i usEugo-
wej udostępnione przez wEa[cicieli.

3. Na terenach przestrzeni publicznych, wymie-
nionych w ust. 1 zabrania się umieszczania:

1) no[ników reklamowych i reklam w pasach dro-
gowych

2) reklam na pniach drzew przydrornych
4. Na terenach przestrzeni publicznych, wymie-

nionych w ust. 1 dopuszcza się:
1) lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infra-

struktury technicznej;
2) lokalizację ciągów pieszych i [cierek rowero-

wych;
3) lokalizację obiektów maEej architektury, wiat i 

przystanków autobusowych;
4) zagospodarowanie zielenią urządzoną.
5. Na terenach publicznych oznaczonych na sym-

bolami KD-r, 1 IT, ZP i 2 IT, ZP dopuszcza się loka-
lizację reklam oraz tablic informacyjnych pod nastę-
pującymi warunkami:

1) szeroko[ć tablicy lub reklamy nie będzie prze-
kraczać 1,5 m, a jej wysoko[ć 1 m;

2) nie będą one kolidowaEy z funkcją podstawową 
terenu;

3) nie będą utrudniaEy dostępu do terenów sąsied-
nich oraz nie będą zacieniać budynków lub terenów 
wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

4) będą związane z dziaEalno[cią firm zlokalizowa-
nych w sąsiedztwie i w ilo[ci - po jednej reklamie, 
bądp tablicy informacyjnej dla kardej firmy.

§10. Wymogi dotyczące parametrów, wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu okre[lają ustalenia szczegóEowe, zawarte 
w §17 ｠ §21.

§11. 1. W granicach obszaru objętego planem 
nie występują tereny i obiekty podlegające ochro-
nie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym:

1) tereny górnicze wymagające okre[lenia sposo-
bu ich zagospodarowania

2) tereny nararone na niebezpieczeGstwo powo-
dzi;

3) tereny zagrorone osuwaniem się mas ziem-
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nych, wymagające okre[lenia sposobu ich zagospo-
darowania.

2. Nie wprowadza się ustaleG dotyczących granic 
i sposobu zagospodarowania ww. terenów.

§12. Ustala się następujące zasady i warunki sca-
lania oraz podziaEu nieruchomo[ci :

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych symbolami 1 MN ｠ 10 MN 
dopuszcza się wydzielenie dziaEek budowlanych pod 
warunkiem zachowania:

1) minimalnej powierzchni dziaEki ｠ 1000 m2;
2) minimalnej szeroko[ci dziaEki od strony ulicy 

dojazdowej ｠ 23 m.
2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usEugo-

wej blipniaczej, oznaczonych symbolami 1 MN/U ｠ 
4 MN/U dopuszcza się wydzielenie dziaEek budowla-
nych pod warunkiem zachowania:

1) minimalnej powierzchni dziaEki ｠ 500 m2,
2) minimalnej szeroko[ci dziaEki wewnętrznej od 

strony ulicy dojazdowej ｠ 15 m;
3) minimalnej szeroko[ci dziaEki skrajnej od strony 

ulicy dojazdowej ｠ 20 m.
3. Dla terenów zabudowy usEugowej i mieszka-

niowej , oznaczonych symbolami 1U,MN ｠ 3U,MN 
dopuszcza się wydzielenie dziaEek budowlanych pod 
warunkiem zachowania:

1) minimalnej powierzchni dziaEki ｠ 1500 m2;
2) minimalnej szeroko[ci dziaEki od strony ulicy 

dojazdowej ｠ 25 m. Ograniczenie to nie dotyczy na-
rornej dziaEki zlokalizowanej na terenie 3 U,MN.

4. Ustala się kąt poEorenia granic dziaEki w stosun-
ku do pasa drogowego od strony ulicy dojazdowej 
- 90°. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 
kąty od 75° do 110°.

5. Dla terenów infrastruktury technicznej i zieleni 
urządzonej, oznaczonych symbolami 1 IT, ZP ｠ 2 IT, 
ZP oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i usEugo-
wej oznaczonych symbolami MN i U, MN dopuszcza 
się wydzielenie dziaEek budowlanych pod obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, w wielko[ci 
okre[lonej przepisami odrębnymi lub wymaganej 
przez wEa[ciciela infrastruktury.

6. Na obszarze objętym planem zakazuje się wy-
dzielania dziaEek budowlanych bez bezpo[redniego 
dostępu do drogi.

7. PodziaE obszaru objętego planem rozpocząć na-
lery od wydzielania dziaEek przy istniejącej drodze 
gminnej oznaczonej symbolem KDL i istniejącej dro-
dze dojazdowej oznaczonej symbolem KDWD. Za-
kazuje się rozpoczynania podziaEu obszaru objętego 
planem od strony ciągów pieszo-jezdnych oznaczo-
nych symbolami 2 KDWP i 3 KDWP oraz wewnętrz-
nej drogi lokalnej

8. Zaleca się podziaE terenów przedstawiony na 
rysunku planu ｠ zaEącznik nr 1. Dopuszcza się inny 
podziaE pod warunkiem zachowania zasad okre[lo-
nych w punktach 1) ｠ 6).

9. Na obszarze objętym planem dopuszcza się mor-
liwo[ć scalania dziaEek, gdy istniejąca powierzchnia 

dziaEki wedEug granic wEasno[ci, jej ksztaEt lub do-
stęp do drogi i infrastruktury technicznej, uniemor-
liwiają jej wykorzystanie dla okre[lonych w planie 
celów i zadaG.

§13. Ustala się następujące szczególne warunki 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu:

1. Zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej i usEugowej w odlegEo[ci mniejszej nir 15 m od 
granicy lasu.

2. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedary większej nir 2000 m2.

3. Zakazuje się lokalizowania obiektów inwentar-
skich i hodowli zwierząt.

4. Zakazuje się nasadzania drzew i krzewów, lo-
kalizowania obiektów budowlanych i ogrodzeG w 
odlegEo[ci mniejszej nir 1,5 m od górnej krawędzi 
istniejących rowów melioracyjnych.

5. Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych 
o wysoko[ci większej lub równej 50 m.

§14. Ustala się następujące warunki i zasady ob-
sEugi terenów w zakresie komunikacji:

1. ObsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem stanowić będą:

1) KDL ｠ istniejąca publiczna droga gminna, klasy 
lokalnej L ;

2) KDWL ｠ planowana droga wewnętrzna, klasy 
lokalnej L;

3) KDWD ｠ istniejąca droga, klasy dojazdowej D 
wraz z pasem pod jej poszerzenie KDWD-r ;

4) 1 KDWP ｠ 3 KDWP ｠ planowane drogi we-
wnętrzne - ciągi pieszo-jezdne;

5) 1 KP ｠ 2 KP ｠ planowane ciągi pieszo-rowe-
rowe;

2. Tereny komunikacji o których mowa w ust. 1 
pkt. 1-5 stanowią przestrzeG publiczną ogólnodo-
stępną oraz przestrzeG sEurącą realizacji zbiorczych 
sieci infrastruktury technicznej. W tym celu w pa-
sach drogowych (pobocza) wyznaczyć nalery pasy 
dla lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.

3. Przy skrzyrowaniach dróg wydzielić [cięcia na-
rorników dziaEek 5mx5m dla prawidEowego wyko-
nania poEączeG dróg.

4. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych w granicach wEasnych posesji, w tym 
parkingów terenowych i garary w ilo[ci nie mniej-
szej nir:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN ｠ 2 miejsca postojowe na jedną nieru-
chomo[ć wliczając w to garar ;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usEugo-
wej i usEugowej ｠ MN/U i U,MN - w ilo[ci dostoso-
wanej do prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej :

a) 1 miejsce postojowe na karde 25 m2 po-
wierzchni usEugowej z wyEączeniem usEug medycz-
nych dla terenów oznaczonych symbolami 1 MN/U 
｠ 4 MN/U,

b) 1 miejsce postojowe na karde 50 m2 powierzch-
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ni usEugowej z wyEączeniem usEug medycznych dla 
terenów oznaczonych symbolami 1 U, MN ｠ 3 U, 
MN,

c) 2 miejsca postojowe na kardy gabinet lekarski 
lub zabiegowy.

§15. 1. Ustala się następujące ogólne zasady wy-
posarenia obszaru objętego planem w urządzenia 
infrastruktury technicznej:

1) Ustala się docelowo realizację peEnego zakresu 
uzbrojenia terenu ｠ sieci kanalizacyjnej, wodociągo-
wej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, 
poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych 
systemów infrastruktury;

2) Ustala się lokalizację zbiorczych sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej na terenach oznaczonych 
symbolami 1 IT,ZP i 2 IT,ZP oraz w pasach drogo-
wych za zgodą administratora drogi i w sposób nie 
kolidujący z funkcją komunikacyjną terenu;

3) Dopuszcza się lokalizację zbiorczych sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej na pozostaEych 
terenach;

4) Lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej 
speEniać musi warunki okre[lone w przepisach od-
rębnych i szczególnych;

5) Dla obiektów infrastruktury technicznej nie 
obowiązują wyznaczone linie zabudowy.

6) Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej wymaga-
ją uzyskania warunków technicznych od Dysponen-
tów sieci.

2. Ustala się następujące szczegóEowe zasady wy-
posarenia obszaru objętego planem w urządzenia in-
frastruktury technicznej:

1) W zakresie zaopatrzenia w wodę :
a) Ustala się dostawę wody z istniejącej sieci wo-

dociągowej PCV110 mm we wsi NiechEód lub sieci 
przesyEowej D300 mm Piotrowice ｠ NiechEód.

b) Dopuszcza się dostawę wody z ujęć indywi-
dualnych, zlokalizowanych na poszczególnych dziaE-
kach.

c) Dostawa wody dla obszaru objętego planem 
wymaga budowy pier[cieniowej sieci wodociągo-
wej rozdzielczej, na warunkach okre[lonych przez 
Dysponenta sieci.

d) Zrednica projektowanych wodociągów zapew-
niać musi dostawę wody do celów komunalnych 
i przeciwporarowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi

2) W zakresie gospodarki [ciekowej:
a) Ustala się docelowe odprowadzenie [cieków 

bytowych i przemysEowych do planowanego syste-
mu kanalizacyjnego wsi NiechEód lub wsi Trzebiny.

b) Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
na obszarze objętym planem, dopuszcza się groma-
dzenie [cieków bytowych i przemysEowych w zbior-
nikach bezodpEywowych. Zbiorniki do czasowego 
gromadzenia [cieków muszą być caEkowicie szczel-
ne i posiadać odpowiedni atest.

c) Zcieki ze zbiorników bezodpEywowych muszą 

być systematycznie wyworone przez koncesjono-
wanego przewopnika do miejsc wskazanych przez 
sEurby gminne.

d) Ustala się nakaz likwidacji zbiorników bezodpEy-
wowych i podEączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 
po jej realizacji i uruchomieniu na obszarze objętym 
planem.

e) Na obszarze objętym planem dopuszcza się 
budowę przydomowych oczyszczalni [cieków dla 
potrzeb zabudowy mieszkaniowej i usEugowej. Lo-
kalizacja i technologia oczyszczalni indywidualnych 
speEniać musi wymogi okre[lone w przepisach od-
rębnych.

f) Na obszarze objętym planem dopuszcza się lo-
kalizację sieciowych i lokalnych przepompowni [cie-
ków. Lokalizacje obiektów przepompowni speEniać 
muszą warunki okre[lone w przepisach szczegól-
nych i odrębnych.

g) Ustala się indywidualne zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych w granicach dzia-
Eek. Zaleca się stosowanie urządzeG do gromadzenia 
i rozsączania wód opadowych i roztopowych.

h) Ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z planowanych pasów 
drogowych. Dopuszcza się lokalizację podziemnych 
urządzeG do gromadzenia i rozsączania ww. wód w 
pasach drogowych oraz na terenach oznaczonych 
symbolem 1 IT, ZP i 2 IT, ZP.

3) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) Ustala się zasilanie energetyczne obszaru obję-

tego planem z istniejącego systemu energetycznego 
SN i n.n., poprzez jego rozbudowę, na warunkach 
okre[lonych przez Dysponenta sieci.

b) Zasilanie energetyczne planowanych terenów 
wymaga budowy poza obszarem planu, odcinka na-
powietrznej i kablowej linii SN 15kV a na obszarze 
objętym planem kablowych linii SN i n.n. oraz stacji 
transformatorowej.

c) Ustala się na obszarze objętym planem reali-
zację wyEącznie kablowych sieci energetycznych i 
o[wietleniowych. Zakazuje się na budowy nowych 
linii napowietrznych.

d) Zaleca się lokalizację kontenerowej stacji trans-
formatorowej 15kV/0,4kV na terenach oznaczo-
nych symbolami 5 MN lub 10 MN ( na dziaEkach 
zlokalizowanych przy drodze KDWL) lub terenach 
oznaczonych symbolem IT,ZP. Dopuszcza się wy-
dzielenie na ww. terenach odrębnej dziaEki pod 
stację transformatorową o powierzchni okre[lonej 
przez Dysponenta stacji.

e) Dopuszcza się lokalizację kontenerowych sta-
cji transformatorowych na innych terenach w za-
lerno[ci od potrzeb urytkowników, pod warunkiem 
zapewnienia dojazdu. Lokalizacje stacji speEniać mu-
szą warunki okre[lone w przepisach szczególnych i 
odrębnych.

f) Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej 
do dziaEek poprzez realizację kablowego systemu 
energetycznego niskiego napięcia. Dopuszcza się 
lokalizację szafek kablowych w granicach pasów 
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drogowych.
4) W zakresie zaopatrzenia w ciepEo:
a) Ustala się ogrzewanie obiektów z indywidual-

nych pródeE zlokalizowanych w granicach wydzielo-
nych dziaEek.

b) Ustala się stosowanie do celów grzewczych 
paliw charakteryzujących się niskimi wskapnikami 
emisyjnymi tj.: paliw pEynnych , gazowych i staEych 
( np. biomasa, drewno itp.) oraz alternatywnych 
pródeE energii i urządzeG do ich spalania charaktery-
zujących się wysokim stopniem sprawno[ci.

5) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) Ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz siecio-

wy obszaru objętego planem, po realizacji systemu 
gazowniczego na terenie wsi NiechEód i Trzebiny. 
Dopuszcza się lokalizację stacji redukcyjno-pomia-
rowej gazu na terenach oznaczonych symbolami IT, 
ZP lub U, MN.

b) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych sys-
temów dostawy gazu. Lokalizacja indywidualnych 
zbiorników gazu speEniać musi warunki okre[lone w 
przepisach odrębnych i szczególnych.

6) W zakresie telekomunikacji:
a) Ustala się realizację sieci telekomunikacyjnych 

na obszarze objętym planem poprzez rozbudowę 
istniejącego systemu telekomunikacyjnego wsi Nie-
chEód lub realizację sieci innego operatora , na wa-
runkach okre[lonych przez Dysponenta sieci.

b) Ustala się na obszarze objętym planem realiza-
cję kablowego systemu telekomunikacyjnego

§16. 1. Dla terenu objętego planem nie okre[la się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji ustaleG niniejszej uchwaEy 
tereny objęte planem pozostawia się w dotychcza-
sowym urytkowaniu.

§17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1 MN ｠ 10 MN, ustala się przezna-
czenie podstawowe ｠ tereny zabudowy mieszkanio-
wej, jednorodzinnej.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się 
lokalizację wolnostojących budynków mieszkal-
nych, jednorodzinnych ｠ maksymalnie jeden budy-
nek mieszkalny na wydzielonej dziaEce.

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 
się przeznaczenie dopuszczalne ｠ dopuszcza się lo-
kalizację:

1) budynków gararowych i gospodarczych;
2) ogrodów zimowych, stawów, basenów i in-

nych obiektów sportu i rekreacji indywidualnej;
3) obiektów maEej architektury;
4) obiektów i urządzeG infrastruktury technicznej;
5) urządzonej zieleni towarzyszącej.
4. Ustala się następujące warunki, zasady i stan-

dardy ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

1) Lokalizacja zabudowy w stosunku do granic 
dziaEek:

a) obowiązująca linia zabudowy ｠ wg rysunku pla-
nu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ wg rysunku 
planu,

c) od granic z sąsiadem, lokalizację nalery ustalać 
w oparciu o przepisy odrębne,

d) dopuszcza się lokalizację budynków gararo-
wych i gospodarczych w granicach dziaEek sąsied-
nich, pod warunkiem wspólnego ich usytuowania 
na graniczących ze sobą dziaEkach.

2) Obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ 

dwie, w tym poddasze urytkowe,
b) maksymalna wysoko[ć budynku liczona od 

[redniego poziomu otaczającego terenu:
- 11,50 m do najwyrszego punktu przekrycia da-

chu stromego,
- 4,50 m do dolnej krawędzi okapu lub gzymsu 

przy dachu stromym,
- 8,00 m do najwyrszego punktu przekrycia dachu 

lub attyki wieGczącej dach pEaski,
c) dachy strome, dwu- lub czterospadowe o kącie 

nachylenia poEaci dachowych od 25{ do 45{ lub 
dachy pEaskie o kącie nachylenia do 10{,

d) dopuszcza się kompozycyjną kompilację dachu 
stromego i pEaskiego dla jednego budynku lub dla 
zabudowy na jednej dziaEce.

3) Obowiązująca forma zabudowy gararowej i go-
spodarcze

a) garare wbudowane, dobudowane lub wolnosto-
jące zlokalizowane w poziomie otaczającego terenu,

b) budynki gospodarcze wolnostojące,
c) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie jedna kondy-

gnacja nadziemna,
d) maksymalna wysoko[ć budynku liczona od 

[redniego poziomu otaczającego terenu
- 6,00 m do najwyrszego punktu przekrycia dachu 

stromego
- 4,00 m do najwyrszego punktu przekrycia dachu 

lub attyki wieGczącej dach pEaski,
e) architektura obiektów towarzyszących powin-

na być zharmonizowana z zabudową mieszkaniową.
5. Maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki ｠ 30% 

powierzchni dziaEki.
6. Minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej ｠ 60% powierzchni dziaEki.
7. ObsEuga komunikacyjna terenów z istniejących 

dróg publicznych wg §14 i rysunku planu.
8. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 

w granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 
§14 ust. 4.

§18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1 MN/U ｠ 4 MN/U, ustala się prze-
znaczenie podstawowe ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowo-usEugowej, blipniaczej

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się 
lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych w zabudowie blipniaczej z dopuszczoną funk-
cją usEugową zlokalizowaną w parterach budynków 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 217 ｠ 23431 ｠ Poz. 3947

｠ maksymalnie jeden budynek mieszkalny na wy-
dzielonej dziaEce.

3. Dopuszcza się prowadzenie dziaEalno[ci usEu-
gowej w zakresie administracji, handlu, zdrowia, 
o[wiaty, kultury oraz innych usEug nieuciąrliwych 
speEniających warunki okre[lone w §7 z wyEącze-
niem dziaEalno[ci gastronomicznej.

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację:

4) budynków gararowych i gospodarczych;
5) ogrodów zimowych, stawów, basenów i in-

nych obiektów rekreacji indywidualnej,
6) obiektów maEej architektury;
7) obiektów i urządzeG infrastruktury technicznej;
8) urządzonej zieleni towarzyszącej.
5. Ustala się następujące warunki, zasady i stan-

dardy ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

1) Lokalizacja zabudowy w stosunku do granic 
dziaEek:

a) obowiązująca linia zabudowy ｠ wg rysunku pla-
nu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ wg rysunku 
planu,

c) dopuszcza się lokalizację budynków gararo-
wych i gospodarczych w granicach dziaEek sąsied-
nich.

2) Obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ 

trzy, w tym poddasze urytkowe,
b) maksymalna wysoko[ć budynku liczona od 

[redniego poziomu otaczającego terenu:
- 11,50 m do najwyrszego punktu przekrycia da-

chu stromego,
- 4,50 m do dolnej krawędzi okapu lub gzymsu 

przy dachu stromym,
- 8,00 m do najwyrszego punktu przekrycia dachu 

lub attyki wieGczącej dach pEaski,
c) dachy strome, dwu- lub czterospadowe o kącie 

nachylenia poEaci dachowych od 25o do 45o lub da-
chy pEaskie o kącie nachylenia do 10o,

d) dopuszcza się kompozycyjną kompilację dachu 
stromego i pEaskiego dla zabudowy na jednej dziaE-
ce.

3) Obowiązująca forma zabudowy gararowej i go-
spodarczej:

a) garare wbudowane, dobudowane lub wolnosto-
jące zlokalizowane w poziomie otaczającego terenu,

b) budynki gospodarcze wolnostojące,
c) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie jedna kondy-

gnacja nadziemna,
d) maksymalna wysoko[ć budynku liczona od 

[redniego poziomu otaczającego terenu :
- 6,00 m do najwyrszego punktu przekrycia dachu 

stromego,
- 4,00 m do najwyrszego punktu przekrycia dachu 

lub attyki wieGczącej dach pEaski,
e) architektura obiektów towarzyszących powin-

na być zharmonizowana z zabudową mieszkaniową.
6. Maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki ｠ 50% 

powierzchni dziaEki.
7. Minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej ｠ 30% powierzchni dziaEki.
8. ObsEuga komunikacyjna terenów z istniejących 

dróg publicznych wg §14 i rysunku planu.
9. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 

w granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 
§14 ust. 4.

10. Dopuszcza się zmianę rodzaju zabudowy ｠ z 
blipniaczej na wolnostojącą, pod warunkiem obję-
cia zmianą zabudowy wszystkich terenów oznaczo-
nych symbolami od 1 MN/U do 4 MN/U. Przy zmia-
nie rodzaju zabudowy, dla ww. terenów w zakresie 
podziaEu na dziaEki obowiązują ustalenia §12 ust. 1.

§19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1 U, MN ｠ 3 U, MN, ustala się prze-
znaczenie podstawowe ｠ tereny zabudowy usEugo-
wej i mieszkaniowej.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się 
lokalizację wolnostojących obiektów usEugowych i 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopusz-
cza się wspólne lub samodzielne występowanie po-
szczególnych funkcji podstawowych.

3. Dopuszcza się prowadzenie dziaEalno[ci usEugo-
wej w zakresie administracji, gastronomii, handlu, 
zdrowia, o[wiaty, kultury, sportu i rekreacji oraz 
innych usEug nieuciąrliwych speEniających warunki 
okre[lone w §7.

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację:

1) budynków gararowych i gospodarczych;
2) ogrodów zimowych, stawów, basenów i in-

nych obiektów sportu i rekreacji indywidualnej;
3) obiektów maEej architektury;
4) obiektów i urządzeG infrastruktury technicznej;
5) urządzonej zieleni towarzyszącej.
5. Ustala się następujące warunki, zasady i stan-

dardy ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

1) Lokalizacja zabudowy usEugowej i mieszkanio-
wej w stosunku do granic dziaEek:

a) obowiązująca linia zabudowy ｠ wg rysunku pla-
nu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ wg rysunku 
planu,

c) od granic z sąsiadem, lokalizację nalery ustalać 
w oparciu o przepisy odrębne,

d) dopuszcza się lokalizację budynków gararo-
wych i gospodarczych w granicach dziaEek sąsied-
nich.

2) Ustala się lokalizację zabudowy usEugowej 
od strony drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
KDWD i drogi gminnej oznaczonej symbolem KDL.

3) Zakazuje się lokalizacji wjazdów do obiektów 
usEugowych z drogi wewnętrznej oznaczonej sym-
bolem 1 KDWP. Dopuszcza się lokalizację wej[ć 
pieszych na tereny usEug z tej drogi oraz z ciągów 
pieszo-rowerowych oznaczonych symbolami 1 KP i 
2 KP.
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4) Ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
od strony drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
1 KDWP.

5) Obowiązująca forma zabudowy usEugowej:
a) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ 

dwie, w tym poddasze urytkowe,
b) maksymalna wysoko[ć budynku liczona od 

[redniego poziomu otaczającego terenu ｠ 8,00 m 
do najwyrszego punktu przekrycia dachu lub attyki 
wieGczącej,

c) dachy strome, dwu- lub czterospadowe o kącie 
nachylenia poEaci dachowych od 25{ do 45{ lub 
dachy pEaskie o kącie nachylenia do 10{,

6) Obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna ilo[ć kondygnacji nadziemnych ｠ 

dwie, w tym poddasze urytkowe,
b) maksymalna wysoko[ć budynku liczona od 

[redniego poziomu otaczającego terenu:
-- 11,50 m do najwyrszego punktu przekrycia da-

chu stromego,
-- 4,50 m do dolnej krawędzi okapu lub gzymsu 

przy dachu stromym,
-- 8,00 m do najwyrszego punktu przekrycia da-

chu lub attyki wieGczącej dach pEaski,
c) dachy strome, dwu- lub czterospadowe o kącie 

nachylenia poEaci dachowych od 25{ do 45{ lub 
dachy pEaskie o kącie nachylenia do 10{,

7) Obowiązująca forma zabudowy gararowej i go-
spodarczej:

a) garare wbudowane, dobudowane lub wolnosto-
jące zlokalizowane w poziomie otaczającego terenu,

b) budynki gospodarcze wolnostojące,
c) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie jedna kondy-

gnacja nadziemna,
d) maksymalna wysoko[ć budynku liczona od 

[redniego poziomu otaczającego terenu
- 6,00 m do najwyrszego punktu przekrycia dachu 

stromego,
- 4,00 m do najwyrszego punktu przekrycia dachu 

lub attyki wieGczącej dach pEaski,
e) architektura obiektów towarzyszących powin-

na być zharmonizowana z zabudową mieszkaniową.
8) dopuszcza się kompozycyjną kompilację dachu 

stromego i pEaskiego dla jednego budynku lub zabu-
dowy na jednej dziaEce.

6. Maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki ｠ 50% 
powierzchni dziaEki.

7. Minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej ｠ 30% powierzchni dziaEki.

8. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 
w granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 
§14 ust. 4.

§20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1 IT, ZP i 2 IT, ZP, ustala się prze-
znaczenie podstawowe ｠ tereny infrastruktury tech-
nicznej i zieleni urządzonej

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 
się lokalizację :

1) obiektów i zbiorczych sieci infrastruktury tech-

nicznej;
2) urządzeG do czasowego gromadzenia i segre-

gacji odpadów;
3) zieleni urządzonej
3. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopusz-

cza się lokalizację:
1) placów zabaw dla dzieci
2) kiosków, wiat i przystanków autobusowych
3) obiektów maEej architektury;
4) tablic i no[ników reklamowych z zastrzereniem 

§9 ust. 5.
4. Dopuszcza się arurowe ogrodzenia dla obiek-

tów i urządzeG infrastruktury technicznej oraz pla-
ców zabaw o wysoko[ci maksymalnej ｠ 1,50 m.

§21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami KD-r, KDL , KDWL, KDWD, KDWD-r, 
1KDWP ｠ 3 KDWP, 1 KP ｠ 2 KP ustala się przezna-
czenie podstawowe ｠ tereny komunikacji

2. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony 
symbolem KD-r o funkcji rezerwy terenu pod skrzy-
rowanie istniejących dróg i ustala się :

1) zagospodarowanie terenu zapewniające popra-
wę warunków i bezpieczeGstwa ruchu drogowego;

2) dopuszcza się lokalizację o[wietlenia ulicznego 
i sieci zbiorczych oraz urządzeG infrastruktury tech-
nicznej;

3) dopuszcza się zagospodarowanie terenu ziele-
nią urządzoną z nowymi nasadzeniami;

4) dopuszcza się lokalizację przystanków autobu-
sowych, miejsc parkingowych i obiektów handlo-
wych o maksymalnej powierzchni do 30 m2 ( kioski 
itp.)

5) dopuszcza się lokalizację no[ników reklamo-
wych na zasadach okre[lonych w §9 ust. 5.

3. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony 
symbolem KDL o funkcji publicznej drogi lokalnej i 
ustala się:

1) istniejąca gminna droga lokalna - klasy L;
2) szeroko[ć pasa drogowego ｠ wg rysunku pla-

nu;
3) droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa o mini-

malnej szeroko[ci jezdni ｠ 6 m;
4) jezdnia o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej;
5) dopuszcza się lokalizację o[wietlenia ulicznego 

i sieci zbiorczych oraz urządzeG infrastruktury tech-
nicznej;

6) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i 
ozdobnej;

7) dopuszcza się lokalizację chodnika od strony 
planowanej zabudowy i [cierki rowerowej o para-
metrach technicznych okre[lonych w przepisach 
odrębnych;

8) dopuszcza się lokalizację wiat i przystanków 
autobusowych, miejsc parkingowych i obiektów 
handlowych o maksymalnej powierzchni do 30 m2 
( kioski itp.);

9) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje
4. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony 

symbolem KDWL o funkcji wewnętrznej drogi lokal-
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nej i ustala się:
1) planowana droga lokalna ｠ klasy L;
2) szeroko[ć pasa drogowego ｠ 12 m;
3) droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa o mini-

malnej szeroko[ci jezdni ｠ 6 m;
4) jezdnia o nawierzchni utwardzonej ｠ asfaltowej 

lub z kostki brukowej;
5) dopuszcza się lokalizację o[wietlenia ulicznego 

i sieci zbiorczych oraz urządzeG infrastruktury tech-
nicznej;

6) dopuszcza się lokalizację obustronnego chodni-
ka o minimalnej szeroko[ci 1,5 m;

7) dopuszcza się lokalizację [cierki rowerowej o 
parametrach technicznych okre[lonych w przepi-
sach odrębnych;

8) dopuszcza się lokalizację wiat i przystanków 
autobusowych, miejsc parkingowych i obiektów 
handlowych o maksymalnej powierzchni do 30 m2 

( kioski itp.)
9) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i 

ozdobnej;
10) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje
5. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony 

symbolem KDWD o funkcji wewnętrznej drogi do-
jazdowej i ustala się:

1) istniejąca droga dojazdowa ｠ klasy D;
2) docelowa szeroko[ć pasa drogowego wraz z 

pasem pod poszerzenie drogi oznaczonym symbo-
lem KDWD-r ｠ minimum 10 m;

3) droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa o mini-
malnej szeroko[ci jezdni ｠ 5 m;

4) docelowo jezdnia o nawierzchni utwardzonej ｠ 
asfaltowej lub z kostki brukowej;

5) dopuszcza się lokalizację o[wietlenia ulicznego 
i sieci zbiorczych oraz urządzeG infrastruktury tech-
nicznej;

6) dopuszcza się lokalizację wiat i przystanków 
autobusowych oraz miejsc parkingowych;

7) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i 
ozdobnej;

8) dopuszcza się lokalizację chodników od strony 
planowanej zabudowy i [cierki rowerowej o para-
metrach technicznych okre[lonych w przepisach 
odrębnych

9) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje.
6. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony 

symbolem KDWD-r o funkcji pasa terenu pod posze-
rzenie wewnętrznej drogi dojazdowej KDWD i ustala 
się:

1) szeroko[ć pasa ｠ minimum 3 m;
2) dopuszcza się lokalizację o[wietlenia ulicznego 

i sieci zbiorczych oraz urządzeG infrastruktury tech-
nicznej;

3) dopuszcza się lokalizację wiat i przystanków 
autobusowych, miejsc parkingowych i obiektów 
handlowych o maksymalnej powierzchni do 30 m2 
( kioski itp.)

4) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i 
ozdobnej;

5) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje.

7. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone 
symbolem 1 KDWP i 2 KDWP o funkcji dróg we-
wnętrznych , dojazdowych i ustala się:

1) szeroko[ć pasa drogowego ｠ minimum 8 m;
2) ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki bru-

kowej lub pEyt;
3) dopuszcza się lokalizację o[wietlenia ulicznego 

i sieci zbiorczych oraz urządzeG infrastruktury tech-
nicznej;

4) dopuszcza się lokalizację przystanków autobu-
sowych, miejsc parkingowych i obiektów handlo-
wych o maksymalnej powierzchni do 30 m2 ( kioski 
itp.)

5) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i 
ozdobnej;

6) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje.
8. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony 

symbolem 3 KDWP o funkcji drogi wewnętrznej, 
dojazdowej i ustala się:

1) docelowa szeroko[ć pasa drogowego ｠ mini-
mum 5 m;

2) ciąg pieszo-jezdny ｠ pas ochronny, przeciwpo-
rarowy;

3) dopuszcza się docelowe utwardzenie na-
wierzchni;

4) dopuszcza się lokalizację sieci zbiorczych infra-
struktury technicznej;

5) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje.
9. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone 

symbolami 1 KP i 2 KP o funkcji ciągów pieszo-ro-
werowych i ustala się:

1) minimalną szeroko[ć pasa terenu:
a) 5,0m dla ciągu oznaczonego symbolem 1 KP,
b) 3,0m dla ciągu oznaczonego symbolem 2 KP;
2) nawierzchnię uEatwiającą wsiąkanie wód opa-

dowych;
3) lokalizację ciągu pieszego lub pieszo-rowerowe-

go o szeroko[ci minimum 2 m;
4) dopuszcza się lokalizację odrębnej [cierki rowe-

rowej o szeroko[ci minimum 2 m;
5) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i 

ozdobnej;
6) dopuszcza się lokalizację o[wietlenia ulicznego 

i sieci zbiorczych infrastruktury technicznej.

§22. Na obszarze objętym planem przeznacza się 
na cele nierolnicze 15,82 ha gruntów rolnych (sady) 
klasy IV, V i VI , dla których nie jest wymagane 
uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia na cele 
nierolnicze i niele[ne.

§23. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12, art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o no-
wych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej uchwa-
le , ustala się wysoko[ć stawki sEurącej naliczaniu 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci :

1) dla terenów oznaczonych symbolami MN, 
MN/U, U,MN ｠ 10 %,

2) dla pozostaEych terenów ｠ 0 % .
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§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Zwięciechowa.

§25. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji 
na stronie internetowej Gminy Zwięciechowa.

 Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jan Dutka
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Rozstrzygnięcie dotyczy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu  zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej w obrębie wsi Trzebiny, 
gmina Zwięciechowa

Do wyEoronego do publicznego wglądu w dniach 
od 10 maja 2010 r. do 31 maja 2010 r. projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu zabudowy mieszkaniowej i usEugowej 
w obrębie wsi Trzebiny, gmina Zwięciechowa, w 
przewidzianym ustawą terminie nie wpEynęEa radna 
uwaga.

Rozstrzygnięcie dotyczy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu zabudowy  
mieszkaniowej i usEugowej w obrębie wsi Trzebiny, 
gmina Zwięciechowa.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
｠ z pópniejszymi zmianami ) oraz w związku z art. 
165a ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 ｠ z pópniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 
1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ｠ z pópniejszymi zmianami), 
w nawiązaniu do ｧPrognozy skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i 
usEugowej w obrębie wsi Trzebiny, gmina Zwięcie-
chowa.ｦ ustala się następujący sposób realizacji, 
zapisanych w  planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy oraz zasady ich finansowania:

1. Pokrycie kosztów budowy następujących inwe-
stycji, będących zadaniami wEasnymi gminy Zwię-
ciechowa:

1) rozbudowy wiejskiej sieci wodociągowej, pla-
nowanej dla obsEugi obszaru planu, nastąpi ze [rod-
ków ZakEadu UsEug Wodnych we Wschowie SpóEka 
z o.o., na zasadach i w terminie  ustalonym przez 
ww. ZakEad, nie wcze[niej jednak nir po 2015 roku; 

2) budowy wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
planowanej dla obsEugi obszaru planu, nastąpi ze 
[rodków Gminy, po realizacji systemu kanaliza-
cyjnego dla wsi NiechEód i Trzebiny oraz po ujęciu 
inwestycji w budrecie Gminy Zwięciechowa, nie 
wcze[niej jednak nir po 2020 roku.

2. Przewiduje się morliwo[ć pokrycia czę[ci wy-
datków, o których mowa w ust. 1 i 2 ze [rodków 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXIII/231/2010

Rady Gminy Zwięciechowa
z dnia 28 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  ZGDOSZONYCH
NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R.  O PLANOWANIU I 

ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM  DO   WYDOqONEGO  PROJEKTU  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXIII/231/2010

Rady Gminy Zwięciechowa
z dnia 28 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ZWIĘCIECHOWA ORAZ ZASADACH  ICH FINAN-

SOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


