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ZaEącznik	nr	3	
do	UchwaEy	Nr	XL/296/2009

Rady	Gminy	Rokietnica
z	dnia	27	sierpnia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	GMINY	ROKIETNICA	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	MIEJSCO-
WYM	PLANIE	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	W	MIEJSCOWOZCI	MROWINO	DLA	DZIADKI	
NR	EWID.	73/1,	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZA-

DAF	WDASNYCH	GMINY,	ORAZ	ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	(Dz.U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.)	Rada	
Gminy	Rokietnica	rozstrzyga	co	następuje:

§1.	 Sposób	 realizacji	 zapisanych	w	planie	 inwe-
stycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej

1.	 Zadania	w	 zakresie	 infrastruktury	 technicznej	
prowadzić	będą	wEa[ciwe	przedsiębiorstwa,	w	kom-
petencji	których	 lery	rozwój	sieci:	wodociągowej	 i	
kanalizacji	 sanitarnej,	 energetycznej,	 gazociągowej	
i	cieplnej,	zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospo-
darowania	przestrzennego	oraz	na	podstawie	prze-
pisów	 odrębnych.	 Zadania	 w	 zakresie	 gospodarki	
odpadami	realizowane	będą	zgodnie	z	miejscowym	
planem	zagospodarowania	przestrzennego,	zgodnie	
z	planem	gospodarki	odpadami	oraz	na	podstawie	
przepisów	odrębnych.

2.	Zadania	w	zakresie	realizacji	dróg	publicznych	
przewidzianych	 w	 planie	 oraz	 związanych	 z	 nimi	
wykupami	terenów,	prowadzić	będą	wEa[ciwe	jed-
nostki	gminy.

3.	 Realizacja	 i	 finansowanie	 inwestycji	w	 zakre-
sie	 budowy	 docelowo	 kanalizacji	 sanitarnej,	 desz-
czowej	i	sieci	wodociągowej	realizowane	będzie	wg	
zasad	przyjętych	przy	konstruowaniu	Wieloletniego	

Planu	Inwestycyjnego	Gminy	Rokietnica	lub	na	pod-
stawie	porozumienia	z	innymi	podmiotami.

4.	Inwestycje	realizowane	mogą	być	etapowo	w	
zalerno[ci	od	wielko[ci	[rodków	przeznaczonych	na	
inwestycje.

5.	 Wydzielenie,	 wybudowanie	 i	 urządzenie	 dróg	
wewnętrznych	wraz	z	infrastrukturą	podziemną	na-
lereć	będzie	do	inwestora.

§2.	Zasady	finansowania	inwestycji	z	zakresu	in-
frastruktury	technicznej	okre[lonych	w	planie.

Finansowanie	 inwestycji	będzie	odbywać	się	po-
przez:

1)	Wydatki	z	budretu	gminy,
2)	 WspóEfinansowanie	 [rodkami	 zewnętrznymi,	

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

3)	UdziaE	 inwestorów	w	finansowaniu	w	ramach	
porozumieG	o	charakterze	cywilno	｠	prawnym	
lub	w	formie	partnerstwa	publiczno	｠	prywat-
nego	｠	ｧPPPｦ,	a	takre	wEa[cicieli	nieruchomo-
[ci.
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UCHWADA Nr XLV/365/09 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z	dnia	28	sierpnia	2009	r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej na dziaEkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowo[ci Dąbrówka 

Le[na

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.U.	z	2003	 r.	 ,	Nr	80	poz.	717,	Nr	
162,	poz.	1568;	z	2004	r.	,	Nr	6,	poz.	41,	Nr	92,	
poz.	880,	Nr	141,	poz.	1492),	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	
art.	40	ust.	1	ustawy	z	8	marca	1990r.	o	samorzą-
dzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	,	Nr	142	poz.	1591,	
z	2002	r.	Nr	23,	poz.	220,	Nr	62,	poz.	558,	Nr	113,	
poz.	984,	Nr	153,	poz.	1271,	Nr	214,	poz.	1806,	
z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	Nr	162,	poz.	1568,	z	
2004	 r.	 Nr	 102,	 poz.	 1055,	 Nr	 116,	 poz.	 1203,	
Nr	167,	poz.	1759)	oraz	uchwaEy	nr	XXX/225/04	
Rady	 Miejskiej	 w	 Obornikach	 z	 27	 sierpnia	 2004	

r.	 w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	 miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 na	 dziaE-
kach	o	nr	ewid.:	127/9,	123,	122/8,	122/7,	121,	
102,	 103/2,	 10778/2,	 104/11,	 104/12	 i	 100/1	
w	miejscowo[ci	Dąbrówka	Le[na	oraz	uchwaEy	nr	
XXXI/167/07	Rady	Miejskiej	w	Obornikach	 z	 dnia	
14	grudnia	2007	r.	w	sprawie	zmiany	uchwaEy	nr	
XXX/225/04	 Rady	 Miejskiej	 w	 Obornikach	 z	 dnia	
27.08.2004	r.,	Rada	Miejska	w	Obornikach	uchwa-
la,	co	następuje:

§1.1.	Uchwala	się:	ｧMiejscowy	plan	zagospoda-
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rowania	 przestrzennego	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej	na	dziaEkach	o	nr	ewid.:	102,	103/2,	
10778/2,	104/11,	104/12	i	100/1	w	miejscowo[ci	
Dąbrówka	Le[naｦ.

§2.	 Stwierdza	 się	 zgodno[ć	 planu	 z	 ustaleniami	
Studium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodaro-
wania	przestrzennego	Miasta	i	Gminy	Oborniki,	za-
twierdzonym	 uchwaEą	 nr	 VI/30/03	 Rady	 Miejskiej	
w	Obornikach	z	dnia	5	 lutego	2003	r.	 -	wyrys	ze	
studium	na	rysunku	planu.

§3. Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-
nego,	o	którym	mowa	w	§1,	 skEada	się	 z	ustaleG	
będących	tre[cią	niniejszej	uchwaEy	oraz:

1)	 rysunku	 planu,	 w	 skali	 1:1000,	 będącego	
zaEącznikiem	 graficznym	 Nr	 1	 do	 niniejszej	
uchwaEy;

2)	 rozstrzygnięcia	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	
do	projektu	planu,	będącego	zaEącznikiem	Nr	2	
do	niniejszej	uchwaEy;

3)	rozstrzygnięcia	o	sposobie	realizacji,	zapisanych	
w	 planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy	oraz	o	zasadach	ich	finansowania,	zgod-
nie	z	przepisami	o	finansach	publicznych,	będą-
cego	zaEącznikiem	Nr	3	do	niniejszej	uchwaEy.

DZIAD	I
Przepisy ustaleG ogólnych

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

1)	planie	-	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	pla-
nu,	o	których	mowa	w	§2	uchwaEy,	o	ile	z	tre-
[ci	przepisu	nie	wynika	inaczej;

2)	 uchwale	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 niniejszą	
uchwaEę	Rady	Miejskiej	w	Obornikach,	o	ile	z	
tre[ci	przepisu	nie	wynika	inaczej;

3)	rysunku	planu	-	nalery	przez	to	rozumieć	rysu-
nek	planu	stanowiący	czę[ć	graficzną	planu	-	
na	mapie	w	skali	1:1000;

4)	przeznaczeniu	podstawowym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 takie	 przeznaczenia,	 które	 powinno	
przewarać	na	danym	obszarze,	wyznaczonym	
liniami	rozgraniczającymi;

5)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 rodzaje	 przeznaczenia	 inne	 nir	 pod-
stawowe,	 które	 uzupeEniają	 lub	 wzbogacają	
przeznaczenie	podstawowe;

6)	 terenie	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 obszar	 o	
okre[lonym	 rodzaju	 przeznaczenia	 podstawo-
wego,	 wyznaczony	 na	 rysunku	 planu	 liniami	
rozgraniczającymi;

7)	 wskapniku	 intensywno[ci	 zabudowy	 -	 nalery	
przez	 to	 rozumieć	stosunek	powierzchni	zain-
westowanej	do	powierzchni	terenu,	wyrarony	
w	procentach;

8)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 linię	 wyznaczającą	 najmniejszą	

dopuszczalną	 odlegEo[ć	 sytuowania	 skrajnej	
[ciany	budynku	lub	jej	najbardziej	wysuniętego	
elementu	od	 linii	 rozgraniczającej	 drogi,	 rowu	
lub	innego	obiektu	lub	elementu	liniowego,	w	
stosunku	do	którego	linia	ta	zostaEa	okre[lona;

9)	terenach	komunikacji	-	nalery	przez	to	rozumieć	
drogi	publiczne;

10)	uciąrliwo[ci	dla	[rodowiska	-	nalery	przez	to	
rozumieć	zjawiska	fizyczne	lub	stany	utrudnia-
jące	 rycie	 albo	 dokuczliwe	 dla	 otaczającego	
[rodowiska,	 a	 zwEaszcza	 haEas,	 wibracje,	 za-
nieczyszczenie	powietrza,	gleby,	wody	i	zanie-
czyszczenie	odpadami;

11)	przepisami	szczególnymi	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	przepisy	ustaw	z	aktami	wykonawczymi.

§5.	Przedmiot	i	zakres	planu
1.	Przedmiotem	planu	jest	ustalenie	przeznaczenia	

i	zasad	zagospodarowania	terenu	na	obszarze	obję-
tym	planem.

2.	 Zakres	 ustaleG	 planu	 wynika	 z	 uchwaEy	 nr	
XXX/225/04	 Rady	 Miejskiej	 w	 Obornikach	 z	 27	
sierpnia	 2004	 r.	 w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 spo-
rządzenia	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej	 na	 dziaEkach	 o	 nr	 ewid.:	 127/9,	 123,	
122/8,	122/7,	121,	102,	103/2,	10778/2,	104/11,	
104/12	 i	 100/1	w	miejscowo[ci	Dąbrówka	 Le[na	
oraz	 uchwaEy	 nr	 XXXI/167/07	 Rady	 Miejskiej	 w	
Obornikach	 z	 dnia	 14	 grudnia	 2007	 r.	w	 sprawie	
zmiany	uchwaEy	nr	XXX/225/04	Rady	Miejskiej	w	
Obornikach	z	dnia	27.08.2004	r.

§6.	Obszar	objęty	planem
1.	 Planem	 objęto	 obszar	 o	 powierzchni	 okoEo	

17,72	ha.
2.	Obszar,	o	którym	mowa	w	pkt	1,	poEorony	jest	

w	póEnocnej	czę[ci	wsi	Dąbrówka	Le[na,	w	gminie	
Oborniki,	w	obszarze	istniejącej	zabudowy	mieszka-
niowej.

§7.	 Granice	 obszaru	 objętego	 planem	 przedsta-
wiono	na	rysunku	planu,	o	którym	mowa	z	§3	ust.	
l,	stanowią	one	granice	uchwalenia	planu.

DZIAD	II
Ustalenia	szczegóEowe

ROZDZIAD	I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§8.	 Na	 obszarze	 planu	 ustala	 się	 podstawowe	
przeznaczenie:

1)	teren	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej,	
oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	1MN;

2)	teren	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	
z	 dopuszczeniem	 nieuciąrliwych	 usEug,	 ozna-
czony	na	rysunku	planu	symbolem	2MN;
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3)	teren	zieleni	urządzonej,	oznaczony	na	rysunku	
planu	symbolem	ZP;

4)	teren	le[ny,	oznaczony	na	rysunku	planu	sym-
bolem	ZL,

5)	 tereny	urządzeG	elektroenergetycznych,	ozna-
czone	na	rysunku	planu	symbolem	E,

6)	teren	wód	powierzchniowych	-	cieku	wodnego,	
oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	1WS,

7)	teren	zieleni	urządzonej	oraz	ciągu	pieszo-rowe-
rowego,	oznaczony	na	 rysunku	planu	symbo-
lem	ZP/KDx;

8)	teren	ciągu	pieszo-rowerowego,	oznaczony	na	
rysunku	planu	symbolem	KDx,

9)	teren	dróg	publicznych	lokalnych	o	szeroko[ci	
12,0	m	w	liniach	rozgraniczających,	oznaczony	
na	rysunku	planu	symbolem	1KDL

10)	 teren	 oznaczony	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	2KDL	pod	docelowe	poszerzenie	 istnieją-
cej	drogi	publicznej	lokalnej	KDL	do	szeroko[ci	
12,0	m	w	liniach	rozgraniczających,

11)	 teren	 dróg	 publicznych	 dojazdowych	 o	 sze-
roko[ci	 10,0	 m	 w	 liniach	 rozgraniczających,	
oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	1KDD,

12)	teren	dróg	publicznych	dojazdowych	o	szero-
ko[ci	8,0	m	w	liniach	rozgraniczających,	ozna-
czony	na	rysunku	planu	symbolem	2KDD,

13)	teren	dróg	wewnętrznych	o	szeroko[ci	10,0	
m	w	 liniach	 rozgraniczających,	 oznaczony	 na	
rysunku	planu	symbolem	1KDW,

14)	teren	dróg	wewnętrznych	o	szeroko[ci	8,0	m	
w	liniach	rozgraniczających,	oznaczony	na	ry-
sunku	planu	symbolem	2KDW,

15)	teren	dróg	wewnętrznych	o	szeroko[ci	6,0	m	
w	liniach	rozgraniczających,	oznaczony	na	ry-
sunku	planu	symbolem	3KDW.

§9.	Linią	ciągEą	oznaczono	na	rysunku	planu	linię	
rozgraniczającą	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	lub	
rórnych	 zasadach	 zagospodarowania,	 wymienione	
w	mniejszej	uchwale.

ROZDZIAD	2
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§10.	Na	obszarze	planu	ustala	się	następujące	za-
sady	ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1)	 projektowane	 budynki	 winny	 być	 sytuowane	
zgodnie	 z	 wyznaczonymi,	 nieprzekraczalnymi	
liniami	 zabudowy,	 zgodnie	 z	 rysunkiem	planu	
oraz	ustaleniami	§17;

2)	w	ramach	poszczególnych	dziaEek	nalery	prze-
widzieć	 miejsca	 postojowe	 dla	 przyjezdnych,	
zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	szczegól-
nymi	w	tym	zakresie.

ROZDZIAD	3
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§11.	 Nalery	 nie	 dopuszczać	 do	 niszczenia	 lub	
uszkadzania	powierzchni	ziemi,	gleby	i	rzepby	tere-
nu,	przez	niekorzystne	przeksztaEcanie	ich	budowy	
oraz	niewEa[ciwe	gromadzenie	odpadów	i	odprowa-
dzanie	[cieków.

§12.	Ustala	się	obowiązek	wyposarenia	dziaEek	w	
odpowiednio	 przygotowane	 miejsca	 do	 tymczaso-
wego	gromadzenia	odpadów,	zgodnie	z	obowiązu-
jącymi	przepisami.

§13.	Zakazuje	się	prowadzenia	prac	trwale	naru-
szających	panujące	na	obszarze	objętym	planem	i	w	
jego	sąsiedztwie	stosunki	gruntowo-wodne.

§14.	Uciąrliwo[ci	dla	[rodowiska,	związane	z	pro-
wadzoną	dziaEalno[cią	usEugową	na	terenach	2MN,	
w	obszarze	planu,	a	powodowane	np.:	przez	haEas,	
wibracje,	 zakEócenia	 elektroenergetyczne,	 promie-
niowanie	i	 inne,	nie	mogą	wykraczać	poza	granice	
nieruchomo[ci	zajmowanej	przez	inwestycje	je	wy-
woEujące.

ROZDZIAD	4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§15.	Na	obszarze	objętym	planem	mogą	znajdo-
wać	się	stanowiska	archeologiczne	objęte	ochroną	
konserwatorską	(art.	145,	art.	6	ust.	1,	pkt	3a	usta-
wy	 o	 ochronie	 i	 opiece	 nad	 zabytkami	 z	 dnia	 23	
lipca	2003	r.,	Dz.U.	Nr	162,	poz.	1568);	w	związku	
z	tym	ustala	się	obowiązek,	przed	uzyskaniem	po-
zwolenia	 na	 budowę	 uzgodnienia	 z	Wielkopolskim	
Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków	wszelkich	
prac	 ziemnych	 związanych	 z	 zagospodarowaniem	
lub	zabudowaniem	terenu,	celem	ustalenia	obowią-
zującego	inwestora	zakresu	prac	archeologicznych.

ROZDZIAD	5
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§16.1.	 PrzestrzeG	 publiczna	 mająca	 charakter	
ogólnodostępny	w	obszarze	planu	to:

1)	drogi	publiczne	1KDL,	1KDD,	2KDD,	KDx,	ZP/
KDx	wraz	z	peEnym	uzbrojeniem	technicznym	
oraz	o[wietleniem	ulicznym;

2)	teren	pod	docelowe	poszerzenie	drogi	publicz-
nej	lokalnej	KDL	oznaczony	symbolem	2KDL;

3)	teren	zieleni	urządzonej	ZP,
4)	teren	wód	powierzchniowych	1WS	-	istniejące-

go	cieku	wodnego.

ROZDZIAD	6
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy
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§17.1.	 Ustala	 się,	 re	 na	 terenach	 oznaczonych	
symbolem	1MN	 zabudowę	 oraz	 urządzenie	 terenu	
nalery	ksztaEtować	w	sposób	zapewniający	zacho-
wanie	przepisów	szczególnych	oraz	następujących	
warunków:

1)	budynki	mieszkalne	wolnostojące	sytuować	w	
obszarze	wyznaczonym	nieprzekraczalnymi	 li-
niami	zabudowy;

2)	wysoko[ć	zabudowy	mieszkaniowej	do	II	kon-
dygnacji	nadziemnych,	w	tym	poddasze	uryt-
kowe,	caEkowita	wysoko[ć	budynku	do	9,0	m	
od	poziomu	terenu	do	kalenicy	dachu;

3)	maksymalna	 szeroko[ć	 elewacji	 frontowej	 do	
16,0	m;

4)	poziom	posadzki	parteru	budynku	nie	wyrszy	
nir	1,0	m	nad	powierzchnię	terenu;

5)	 ustala	 się	 dachy	 strome	 -	 dwu	 lub	wielospa-
dowe	o	kącie	nachylenia	od	25°	do	45°;	po-
krycie	 z	 dachówki	 lub	materiaEów	dachówko-
podobnych;

6)	 procent	 zabudowy	 obiektami	 kubaturowymi	
oraz	terenami	utwardzonymi	nie	more	przekra-
czać	40%	powierzchni	dziaEki;

7)	powierzchnia	terenu	biologicznie	czynna,	min.	
60%	powierzchni	dziaEki;

8)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy:	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu,	przy	czym	ustala	się:

a)	od	dróg	publicznych	lokalnych	1KDL	nieprze-
kraczalna	linia	zabudowy	wynosi	6,0	m	od	linii	
rozgraniczającej	drogi;

b)	od	 terenu	2KDL,	pod	docelowe	poszerzenie	
istniejącej	 drogi	 publicznej	 lokalnej	 KDL,	 nie-
przekraczalna	linia	zabudowy	wynosi	6,0	m	od	
linii	rozgraniczającej	terenu;

c)	 od	 dróg	 publicznych	 dojazdowych	 1KDD,	
2KDD	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	wynosi	
6,0	m	od	linii	rozgraniczającej	dróg;

d)	od	dróg	wewnętrznych	1KDW,	2KDW	i	3KDW	
nieprzekraczalna	linia	zabudowy	wynosi	6,0	m	
od	linii	rozgraniczającej	dróg;

e)	od	ciągu	pieszo-rowerowego	KDx	nieprzekra-
czalna	 linia	 zabudowy	wynosi	 5,0	m	 od	 linii	
rozgraniczającej	ciągu;

f)	od	terenu	le[nego	ZL	-	w	odlegEo[ci	20,0	m	
od	[ciany	lasu;

g)	od	linii	elektroenergetycznej	[redniego	napię-
cia	15	kV	-	w	odlegEo[ci	7,5	m	od	osi	przewo-
du	w	obie	strony,	zgodnie	z	szeroko[cią	pasa	
technologicznego;

h)	od	drogi	publicznej	wojewódzkiej	KD178(GP)	
nieprzekraczalna	linia	zabudowy	wynosi	25,0	
m	od	linii	rozgraniczającej	drogi;

9)	dopuszcza	się	realizację	gararu	wbudowanego	
w	bryEę	budynku	 lub	przybudowanego	do	bu-
dynku	mieszkalnego	do	powierzchni	60,0	m2,	
zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	szczegól-
nymi;

10)	 dopuszcza	 się	 realizację	 gararu	 wolnostoją-
cego	 w	 strefach	 zabudowy	 danego	 obszaru,	
zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 szcze-

gólnymi;
11)	powierzchnia	zabudowy	gararu	wolnostojące-

go	nie	more	przekraczać	60,0	m2;
12)	wysoko[ci	budynków	gararowych	-	I	kondy-

gnacja	nadziemna,	do	wysoko[ci	5,5	m	od	po-
ziomu	terenu	do	kalenicy	dachu;

13)	ksztaEtem	i	formą	dachu	budynku	gararowego	
nawiązać	do	 zabudowy	mieszkaniowej	w	ob-
szarze	dziaEki;

14)	 w	 ramach	 poszczególnych	 dziaEek	 nalery	
przewidzieć	dwa	miejsca	postojowe	dla	samo-
chodów	osobowych	nie,	licząc	miejsc	gararo-
wych.	

2.	Ustala	się,	re	na	terenach	oznaczonych	symbo-
lem	2MN	zabudowę	oraz	urządzenie	terenu	nalery	
ksztaEtować	 w	 sposób	 zapewniający	 zachowanie	
przepisów	szczególnych	oraz	następujących	warun-
ków:

1)	budynki	mieszkalne	wolnostojące	oraz	wolno-
stojący	budynek	usEugowy	sytuować	w	obsza-
rze	 wyznaczonym	 nieprzekraczalnymi	 liniami	
zabudowy;

2)	wysoko[ć	zabudowy	mieszkaniowej	do	II	kon-
dygnacji	nadziemnych,	w	tym	poddasze	uryt-
kowe,	caEkowita	wysoko[ć	budynku	do	9,0	m	
od	poziomu	terenu	do	kalenicy	dachu;

3)	maksymalna	szeroko[ć	elewacji	frontowej	bu-
dynku	mieszkalnego	do	16,0	m;

4)	poziom	posadzki	parteru	budynku	mieszkalnego	
nie	wyrszy	nir	1,0	m	nad	powierzchnię	terenu;

5)	 ustala	 się	 dachy	 strome	 -	 dwu	 lub	wielospa-
dowe	o	kącie	nachylenia	od	25°	do	45°;	po-
krycie	 z	 dachówki	 lub	materiaEów	dachówko-
podobnych;

6)	 procent	 zabudowy	 obiektami	 kubaturowymi	
oraz	terenami	utwardzonymi	nie	more	przekra-
czać	50%	powierzchni	dziaEki;

7)	powierzchnia	terenu	biologicznie	czynna,	min.	
50%	powierzchni	dziaEki;

8)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy:	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu,	przy	czym	ustala	się:

a)	od	dróg	publicznych	lokalnych	1KDL	nieprze-
kraczalna	linia	zabudowy	wynosi	6,0	m	od	linii	
rozgraniczającej	drogi;

b)	od	drogi	publicznej	dojazdowej	1KDD	nieprze-
kraczalna	linia	zabudowy	wynosi	6,0	m	od	linii	
rozgraniczającej	drogi;

c)	od	linii	elektroenergetycznej	[redniego	napię-
cia	15	kV	-	w	odlegEo[ci	7,5	m	od	osi	przewo-
du	w	obie	strony,	zgodnie	z	szeroko[cią	pasa	
technologicznego;

d)	od	drogi	publicznej	wojewódzkiej	KD178(GP)	
nieprzekraczalna	linia	zabudowy	wynosi	25,0	
m	od	linii	rozgraniczającej	drogi;

9)	powierzchnia	zabudowy	usEugowej	w	obszarze	
dziaEki	do	90,0	m2;

10)	wysoko[ć	zabudowy	usEugowej	-	1	kondygna-
cja	nadziemna,	do	wysoko[ci	5,5	m	od	pozio-
mu	terenu	do	kalenicy	dachu;

11)	poziom	posadzki	parteru	budynku	usEugowego	
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nie	wyrszy	nir	0,5	m	od	poziomu	terenu;
12)	dopuszcza	się	realizację	gararu	wbudowane-

go	w	 bryEę	 budynku	 lub	 przybudowanego	 do	
budynku	 mieszkalnego	 do	 powierzchni	 60,0	
m2,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	
szczególnymi;

13)	 wysoko[ć	 zabudowy	 gararowej	 wolnostoją-
cej	 do	powierzchni	60,0	m2	 -	 1	 kondygnacja	
nadziemna,	 do	wysoko[ci	 5,5	m	od	poziomu	
terenu	do	kalenicy	dachu;

14)	 dopuszcza	 się	 realizację	 budynku	 usEugowe-
go	i	gararowego	jako	jednego	budynku	wolno-
stojącego	o	Eącznej	powierzchni	zabudowy	do	
150,0	m2,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisa-
mi	szczególnymi;

15)	 ksztaEtem	 i	 formą	 dachów	 budynku	 usEugo-
wego	 i	 gararowego	 nawiązać	 do	 zabudowy	
mieszkaniowej	w	obszarze	dziaEki;

16)	 w	 ramach	 poszczególnych	 dziaEek	 nalery	
przewidzieć	dwa	miejsca	postojowe	dla	samo-
chodów	osobowych	nie,	licząc	miejsc	gararo-
wych.

3.	Na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	ZP,	 ustala	
się	 teren	 zieleni	 urządzonej,	 z	 uwzględnieniem	na-
stępujących	zasad:

1)	nasadzenia	realizować	 jako	zieleG	niską,	[red-
nią	 i	 wysoką,	 przy	 czym	 nalery	 zachować	
odpowiedni	 dobór	 drzew,	 krzewów	 i	 ro[lin	 z	
uwzględnieniem	 lokalnych	 warunków	 glebo-
wych;	preferuje	się	nasadzenia	ro[linno[cią	zi-
mozieloną,

2)	w	obszarze	terenu	ZP	dopuszcza	się	realizację	
wygrodzonego	 placu	 zabaw	 dla	 dzieci	 z	 ele-
mentami	maEej	architektury.

4.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	 ZL,	 ustala	
się	zachowanie	istniejącego	terenu	le[nego	jako	te-
renu	 bez	 prawa	 zabudowy,	 z	 dopuszczeniem	 jego	
podziaEu	 i	 wEączenia	 w	 obszar	 przylegEych	 dziaEek	
zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej.

5.	W	obszarze	 planu	wyznacza	 się	 tereny	 stacji	
transformatorowych,	 związanych	 z	 zaopatrzeniem	
projektowanej	zabudowy	mieszkaniowej	zabudowy	
usEugowej,	oznaczone	na	rysunku	planu	symbolem	
E.

6.	 W	 obszarze	 planu	 wyznacza	 się	 teren	 1WS	
obejmujący	 istniejący	 ciek	 wodny	 wraz	 z	 wyzna-
czonym	 po	 jego	 obu	 stronach,	 pasem	 terenu	 o	
szeroko[ci	 3,0	 m,	 wolnym	 od	 zabudowy,	 w	 celu	
zapewnienia	utrzymania	nalerytego	stanu	technicz-
nego	cieku.	Dopuszcza	się	przekrycie	cieku	wodne-
go	w	miejscach	przebiegu	ciągów	komunikacyjnych	
1KDL	i	KDx.

7.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	 ZP/KDx,	
wzdEur	 drogi	wojewódzkiej	 nr	 178(GP),	 ustala	 się	
teren	 zieleni	 urządzonej	 oraz	 ciągu	 pieszo-rowero-
wego,	z	uwzględnieniem	następujących	zasad:

1)	nasadzenia	realizować	jako	zieleG	niską	i	[red-
nią,	 od	 strony	 drogi	 publicznej	 wojewódzkiej	
nr	 178(GP),	 przy	 czym	 nalery	 zachować	 od-
powiedni	dobór	krzewów	i	ro[lin	z	uwzględnie-

niem	lokalnych	warunków	glebowych;	preferu-
je	się	nasadzenia	ro[linno[cią	zimozieloną,

2)	 ciąg	 pieszo-rowerowy	 realizować	 od	 strony	
drogi	 publicznej	 lokalnej	 1KDL,	 w	 oparciu	 o	
obowiązujące	przepisy	szczególne,

3)	dopuszcza	się,	w	obszarze	terenu	ZP/KDx,	re-
alizację	infrastruktury	technicznej.

ROZDZIAD	7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§18.	Nie	okre[la	 się	 terenów	 lub	obiektów	pod-
legających	 ochronie	 ustalonych	 na	 podstawie	 od-
rębnych	przepisów,	w	 tym	 terenów	górniczych,	 a	
takre	 nararonych	 na	 niebezpieczeGstwo	 powodzi	
oraz	 zagroronych	 osuwaniem	 się	 mas	 ziemnych,	
wymagających	ustalenia	granic	i	sposobów	ich	za-
gospodarowania.

ROZDZIAD	8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§19.1.	Na	terenie	objętym	planem	ustala	się	po-
dziaEy	związane	z	wydzieleniem	terenów	o	rórnym	
przeznaczeniu	 i	rórnych	zasadach	zagospodarowa-
nia	wyznaczonych	liniami	rozgraniczającymi.

2.	Na	obszarze	objętym	planem	ustala	się	zacho-
wanie	linii	postulowanych	podziaEów	wewnętrznych	
dziaEek,	zgodnie	z	rysunkiem	planu.

§20.	Dopuszcza	się	o	ile	zajdzie	taka	potrzeba	Eą-
czenie	dziaEek	i	realizację	na	nich	jednego	budynku	
mieszkalnego,	 pod	 warunkiem,	 re	 zostaną	 zacho-
wane	warunki	okre[lone	w	przepisach	szczególnych	
oraz	ustalenia	planu.

ROZDZIAD	9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§21.	WzdEur	 istniejącej	 linii	 elektroenergetycznej	
niskiego	napięcia	0,4	kV	wyznacza	się	pas	techno-
logiczny	wolny	od	zabudowy	o	szeroko[ci	3,5	m	w	
obie	strony	od	osi	przewodu.

§22.	WzdEur	 istniejącej	 linii	 elektroenergetycznej	
[redniego	napięcia	15	kV	wyznacza	się	pas	techno-
logiczny	wolny	od	zabudowy	o	szeroko[ci	7,5	m	w	
obie	strony	od	osi	przewodu.

ROZDZIAD	10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej
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§23.	Dla	drogi	wojewódzkiej	nr	178(GP)	-	WaEcz	
-	Oborniki,	klasy	gEównej	ruchu	przyspieszonego	za-
chowuje	się	istniejące	granice	pasa	drogowego	oraz	
zakazuje	 się	 lokalizacji	 parkingów	 w	 pasie	 drogo-
wym	 i	 realizacji	 nowoprojektowanej	 infrastruktury	
technicznej.

§24.1.	Wyznacza	 się	 do	obsEugi	 komunikacyjnej	
dziaEek	następujące	drogi	publiczne:

a)	lokalne,	oznaczone	symbolem	1KDL	o	szero-
ko[ci	12,0	m	w	liniach	rozgraniczających	oraz	
KDL	wraz	z	 terenem	2KDL	pod	 jej	docelowe	
poszerzenie	 do	 szeroko[ci	 12,0	 m	 w	 liniach	
rozgraniczających,	 z	 obustronnym	 chodni-
kiem,

b)	 dojazdowe,	 oznaczone	 symbolem	 1KDD	 o	
szeroko[ci	 10,0	 m	 w	 liniach	 rozgraniczają-
cych,	z	obustronnym	chodnikiem,

c)	 dojazdowe,	 oznaczone	 symbolem	 2KDD	 o	
szeroko[ci	8,0	m	w	liniach	rozgraniczających,	
z	jednostronnym	chodnikiem,

d)	ciąg	pieszo-rowerowy,	oznaczony	symbolem	
KDx,	 o	 szeroko[ci	 3,5	m	w	 liniach	 rozgrani-
czających.

2.	Wyznacza	się	do	obsEugi	komunikacyjnej	dzia-
Eek	następujące	drogi	wewnętrzne:

a)	 oznaczone	 symbolem	 1KDW	 o	 szeroko[ci	
10,0	m	w	liniach	rozgraniczających,

b)	oznaczone	symbolem	2KDW	o	szeroko[ci	8,0	
m	w	liniach	rozgraniczających,

c)	oznaczone	symbolem	3KDW	o	szeroko[ci	6,0	
m	w	liniach	rozgraniczających.

§25.	Projektowany	ukEad	komunikacyjny	wEączo-
ny	jest	do	drogi	publicznej	wojewódzkiej,	oznaczo-
nej	symbolem	KD178(GP)	poprzez	drogę	publiczną	
lokalną	KDL	-	ul.	Szkolna.

§26. Ustala	 się	 podEączenie	 do	 istniejącej	 infra-
struktury	technicznej	oraz	nowoprojektowanej,	przy	
zachowaniu	przepisów	szczególnych	oraz	następu-
jących	warunków:

1)	kanalizacja	sanitarna:	dopuszcza	się	do	czasu	
realizacji	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	 korzysta-
nie	ze	szczelnych	zbiorników	bezodpEywowych	
zlokalizowanych	 w	 obszarze	 dziaEki	 i	 wywóz	
nieczysto[ci	 do	miejsc	 ich	 utylizacji,	wskaza-
nych	przez	Urząd	Miejski;

2)	 kanalizacja	 deszczowa:	 ustala	 się	 zagospoda-
rowanie	 wód	 opadowych	 w	 obszarze	 dziaEki;	
docelowo	do	gminnej	sieci	kanalizacji	deszczo-
wej;

3)	zaopatrzenie	w	wodę,	w	tym	do	celów	przeciw-
porarowych:	z	istniejącej	i	projektowanej	sieci	
wodociągowej;	do	czasu	realizacji	sieci	wodo-
ciągowej	 dopuszcza	 się	 realizację	 indywidual-
nych	ujęć	wody	w	obszarze	dziaEki,	zgodnie	z	
obowiązującymi	przepisami	w	tym	zakresie;

4)	urządzenia	elektroenergetyczne:
a)	 z	 istniejących	 urządzeG	 elektroenergetycz-

nych;
b)	 z	 projektowanych	 stacji	 elektroenergetycz-

nych	w	obszarze	terenu	objętego	planem;
5)	zaopatrzenie	w	ciepEo:	przy	ogrzewaniu	budyn-

ków	zastosować	pródEa	energii	o	ograniczonej	
emisji,	 plan	dopuszcza	wykorzystanie	 niekon-
wencjonalnych	i	odnawialnych	pródeE	energii;

6)	 zaopatrzenie	 w	 gaz:	 docelowo	 z	 istniejącej	 i	
projektowanej	sieci	gazowej;

7)	inne	elementy	uzbrojenia:	na	warunkach	okre-
[lonych	w	przepisach	szczególnych;

8)	 podstawę	 realizacji	 uzbrojenia	 technicznego	
stanowić	będą	projekty	branrowe.

ROZDZIAD	11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§27. Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	usta-
lenia	sposobu	i	terminu	tymczasowego	zagospoda-
rowania,	urządzania	i	urytkowania.

ROZDZIAD	12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§28.	Dla	terenu	objętego	planem	ustala	się	staw-
kę	 procentową,	 sEurącą	 naliczeniu	 jednorazowej	
opEaty	od	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci,	o	której	
mowa	w	art.	36	ust.	4	ustawy	o	planowaniu	i	zago-
spodarowaniu	przestrzennym,	w	wysoko[ci:	30%.

DZIAD	III
Przepisy koGcowe

§29.	Plan	zachowuje	warno[ć,	równier	wtedy	je-
[li	nastąpi:

1)	zmiana	lub	nowelizacja	któregokolwiek	z	przepi-
sów	szczególnych,	chyba	re	z	ich	tre[ci	będzie	
wynikaE	obowiązek	dokonania	zmiany	planu;

2)	zmiana	wymienionych	w	planie	numerów	ewi-
dencyjnych	dziaEek.

§30. Zgodnie	z	art.	7	ustawy	z	dnia	3	lutego	1995	
r.	o	ochronie	gruntów	rolnych	 i	 le[nych	 (Dz.U.	Nr	
121	z	2004	r.,	poz.	1266	ze	zm.),	uzyskano	zgodę	
na	przeznaczenie	16,6572	ha	gruntów	rolnych	kla-
sy	IV,	w	tym	13,6317	ha	gruntów	rolnych	klasy	IVa	
oraz	3,0255	ha	gruntów	rolnych	klasy	IVb	na	cele	
nierolnicze	i	niele[ne,	decyzją	MarszaEka	Wojewódz-
twa	Wielkopolskiego	nr	DR	 II	6060-114/06	z	dnia	
11	papdziernika	2006	r.	

§31.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Oborniki.

§32.1.	 Niniejsza	 uchwaEa	 wraz	 z	 zaEącznikiem	
graficznym	nr	1,	stanowi	akt	prawa	miejscowego	i	
podlega	ogEoszeniu	z	zaEącznikami	nr	2	i	3	w	Dzien-
niku	Urzędowym	Województwa	Wielkopolskiego.
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2.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	30	dni	od	dnia	ogEo-
szenia	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	 Województwa	
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Miejskiej

(-) Piotr Desperak
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ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	Nr	XLV/365/09

Rady	Miejskiej	w	Obornikach
z	dnia	28	sierpnia	2009	r.	

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	OBORNIKACH	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIE-
SIONYCH	DO	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	ZA-

BUDOWY	MIESZKANIOWEJ	JEDNORODZINNEJ	NA	DZIADKACH	O	NR	EWID.:	102,	103/2,	10778/2,	
104/11,104/12	I	100/1	W	MIEJSCOWOZCI	DĄBRÓWKA	LEZNA

Na	 podstawie	 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	
pópn.	zm.),	Rada	Miejska	w	Obornikach	rozstrzyga	
co	następuje:

1.	Uwaga	wniesiona	przez	ZakEad	Przetwórstwa	
Mięsnego	GUMNI-SUSZ.

Tre[ć	 uwagi:	 Uwaga	 dotyczy	 uwzględnienia	 Za-
kEadu	 Przetwórstwa	 Mięsnego	 w	 planach	 zago-
spodarowania	 przestrzennego	 oraz	 umorliwienia	
wykupu	gruntu	w	celu	 stworzenia	pasa	 zieleni	 od	
terenów	zabudowy	mieszkaniowej	w	opracowanym	
miejscowym	 planie	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego.	WEa[ciciel	zamierza	wykupiony	pas	gruntu	za-
lesić.	Jednocze[nie	wEa[ciciel	zaznaczyE,	 ir	speEnia	
wszystkie	wymogi	w	zakresie	ochrony	[rodowiska	
w	zakresie	prowadzonej	dziaEalno[ci.

Rozstrzygnięcie:	uwaga	nieuwzględniona
Uzasadnienie:	Uwagi	nie	uwzględniono,	ze	wzglę-

du	na	podjętą	uchwaEę	nr	XXX/225/04	Rady	Miej-
skiej	w	Obornikach	z	27	sierpnia	2004	 r.	w	spra-
wie	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	 miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 zabudo-
wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	na	dziaEkach	o	nr	
ewid.:	127/9,	123,	122/8,	122/7,	121,	102,	103/2,	
10778/2,	 104/11,	 104/12	 i	 100/1	w	miejscowo-
[ci	Dąbrówka	Le[na	oraz	uchwaEę	nr	XXXI/167/07	
Rady	 Miejskiej	 w	 Obornikach	 z	 dnia	 14	 grudnia	
2007	r.	w	sprawie	zmiany	uchwaEy	nr	XXX/225/04	
Rady	Miejskiej	w	Obornikach	z	dnia	27.08.2004	r.,	
które	to	nie	obejmują	swym	zasięgiem	obszaru	Za-
kEad	Przetwórstwa	Mięsnego.

Ponadto	 w	 obowiązującym	 Studium,	 teren	 ten	
znajduje	się	w	obszarach	wyznaczonych	pod	zabu-
dowę	mieszkaniową	i	brak	dla	niego	obowiązującego	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego.	W	związku	z	powyrszym	wEa[ciciel	proponu-
je	wykupienie	pasa	gruntów	pomiędzy	 istniejącym	
zakEadem	 a	 przyszEymi	 dziaEkami	 budowlanymi	 w	
celu	uniknięcia	konfliktów	sąsiedzkich,	chcąc	zago-
spodarować	nabyte	grunty	jako	zieleG	izolacyjną	od	
terenów	zakEadu.

Celem	gminy	byEo	przeznaczenie	gruntów	pod	za-
budowę	 mieszkaniową	 jednorodzinną	 i	 uzyskanie	
[rodków	 do	 budretu	 gminy	 ze	 sprzedary	 dziaEek,	
których	 jest	 wEa[cicielem.	 Po	 sporządzeniu	 miej-
scowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego,	
przedmiotem	wykupu	mogą	być	dziaEki	budowlane	
pod	zabudowę	mieszkaniową	jednorodzinną,	w	dro-

dze	 przetargu	 ogEoszonego	 przez	 Urząd	 Miejski	 w	
Obornikach.

2.	Uwaga	wniesiona	przez	PaGstwa	BogusEawę	i	
Ireneusza	Grządzielewskich.

Tre[ć	 uwagi:	 WEa[ciciele	 dziaEki	 nr	 104/10	 do-
magają	się	zapewnienia	obsEugi	komunikacyjnej	dla	
przedmiotowej	dziaEki.

Rozstrzygnięcie:	uwaga	nieuwzględnienia
Uzasadnienie:	Uwagi	nie	uwzględniono,	ze	wzglę-

du	na	podjętą	uchwaEę	nr	XXX/225/04	Rady	Miej-
skiej	w	Obornikach	z	27	sierpnia	2004	 r.	w	spra-
wie	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	 miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 zabudo-
wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	na	dziaEkach	o	nr	
ewid.:	127/9,	123,	122/8,	122/7,	121,	102,	103/2,	
10778/2,	104/11,	104/12	i	100/1	w	miejscowo[ci	
Dąbrówka	Le[na	oraz	uchwaEę	nr	XXXI/167/07	Rady	
Miejskiej	w	Obornikach	z	dnia	14	grudnia	2007	r.	w	
sprawie	zmiany	uchwaEy	nr	XXX/225/04	Rady	Miej-
skiej	w	Obornikach	z	dnia	27.08.2004	r.,	w	których	
to	dziaEka	nr	104/10	nie	znajdowaEa	się	w	granicach	
opracowania	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej.	 Ponadto	wEa[ciciele	 przedmiotowej	 dziaEki	
są	równier	wEa[cicielami	dziaEki	sąsiedniej	nr	104/6,	
która	 mafZapewnioną	 obsEugę	 komunikacyjną	 po-
przez	 istniejący	 wjazd	 z	 ulicy	 Szkolnej.	 WEa[ciciel	
dziaEki	nr	104/12	nie	wyraziE	zgody	na	zapewnienie	
dojazdu	do	dziaEki	nr	104/10	przez	swoją	nierucho-
mo[ć.

Uwagi	zEorone	do	ponownego	wyEorenia	projektu	
planu	do	publicznego	wglądu.

1.	Uwaga	wniesiona	przez	Panią	Lucynę	Rakow-
ska	-	SoEtys	wsi	Dąbrówka	Le[na.

Tre[ć	 uwagi:	 Uwaga	 dotyczy	 rozwiązania	 ukEa-
du	komunikacyjnego	dróg	gminnych	lokalnych	oraz	
wjazdu	i	zjazdu	na	drogę	wojewódzką	z	terenu	ob-
jętego	projektem	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego,	w	związku	z	jej	parametrami.

Rozstrzygnięcie:	uwaga	nieuwzględniona
Uzasadnienie:	 Uwagi	 nie	 uwzględniono.	 W	 pro-

jekcie	miejscowego	planu	 zagospodarowania	prze-
strzennego	uwzględniono	poszerzenie	drogi	lokalnej	
w	 obszarze	 planu	 i	 uregulowanie	 istniejących	 linii	
rozgraniczających	 drogi.	 Droga	 publiczna	 -	 ulica	
GEówna,	 znajduje	 się	 poza	 obszarem	 opracowania	
mpzp.

Teren	 objęty	 miejscowym	 planem	 zagospodaro-
wania	przestrzennego	od	strony	póEnocno-wschod-
niej,	uzyska	wjazd	i	zjazd	na	drogę	wojewódzką	po-
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ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	Nr	XLV/365/09

Rady	Miejskiej	w	Obornikach
z	dnia	28	sierpnia	2009	r.	

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	OBORNIKACH	O	SPOSOBIE	REALIZACJI	INWESTYCJI	ZAPI-
SANYCH	W	MIEJSCOWYM	PLANIE	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO,	Z	ZAKRESU	INFRA-
STRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY	ORAZ	ZASADY	ICH	

FINANSOWANIA	DLA	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	JEDNORODZINNEJ	NA	DZIADKACH	O	NR	EWID.:	102,	103/2,	10778/2,	104/11,	

104/12	I	100/1	W	MIEJSCOWOZCI	DĄBRÓWKA	LEZNA

Zgodnie	z	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.U.	 Nr	 80,	 poz.	 717	 ze	 zm.),	 Rada	
Miejska	w	Obornikach,	w	oparciu	 o	 obowiązujące	
przepisy,	w	tym:

1)	ustawę	z	dnia	26	listopada	1998	r.	o	finansach	
publicznych	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	15,	poz.	148	
ze	zm.);

2)	ustawę	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	
gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	
ze	zm.);

3)	ustawę	z	dnia	7	czerwca	2001	r.	o	zbiorowym	
zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadza-
niu	[cieków	(Dz.U.	z	2006	r.	Nr	123,	poz.	858);

4)	ustawę	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	Prawo	energe-
tyczne	(Dz.U.	z	2006	r.	Nr	89,	poz.	625	ze	zm.);

5)	 prognozy	 skutków	 finansowych	 uchwalenia	
przedmiotowego	planu;

oraz	w	oparciu	o	ustalenia	planu,	rozstrzyga	się,	
co	następuje:

§1.	Inwestycje	z	zakresu	infrastruktury	technicz-
nej	obciąrają	budret	gminy	i	stanowią	zadania	wEa-
sne	gminy,	zgodnie	z	art.	7	ust.	1	w/w	ustawy	o	sa-
morządzie	gminnym.	Z	uwagi	na	ograniczone	[rodki	
budretowe,	 gmina	 obowiązki	 te	 rozEoryć	 more	 w	
czasie	 okre[lonym	 w	 prognozie	 skutków	 finanso-
wych	uchwalenia	przedmiotowego	planu.

§2.	 Plan	 dopuszcza	 korzystanie	 ze	 szczelnych	
zbiorników	bezodpEywowych	 i	wywóz	[cieków	do	
miejsca	ich	utylizacji,	a	to	stanowi	koszt	inwestora.

§3.	Na	terenie	objętym	planem	istniej	ą	urządzenia	
energetyczne	 oraz	 w	 bliskim	 sąsiedztwie	 znajduje	
się	gminna	sieć	wodociągowa.	Ponadto	jereli	wzro-
[nie	zapotrzebowanie	na	energię,	wykonanie	stacji	
transformatorowej	 lub	 przyEącza	 energetycznego	
lery	w	gestii	dysponenta	sieci,	zgodnie	z	art.	7	usta-
wy	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	Prawo	energetyczne	
(Dz.U.	z	2006	r.	Nr	89,	poz.	625	ze	zm.).

§4.1.	W	związku	 z	uchwaleniem	przedmiotowe-
go	planu	zachodzi	konieczno[ć	wydzielenia	nowych	
dróg	 publicznych	 klasy	 lokalnej,	 dróg	 publicznych	
dojazdowych	oraz	dróg	wewnętrznych	a	takre	cią-
gu	pieszo-rowerowego.

2.	Zapewnienie	obsEugi	komunikacyjnej	nalery	do	
zadaG	wEasnych	gminy.	Dojazd	do	terenu	objętego	
planem	jest	zapewniony	z	istniejących	i	projektowa-
nych	dróg	publicznych	 klasy	 lokalnej	 i	 dojazdowej	
oraz	dróg	wewnętrznych.

3.	Uchwalenie	miejscowego	planu	pozwoli	na	uzy-
skanie	 dodatkowych	 wpEywów	 do	 budretu	 gminy	
ze	sprzedary	dziaEek	przeznaczonych	pod	zabudowę	
mieszkaniową	jednorodzinną	których	jest	wEa[cicie-
lem.

przez	przedEurenie	drogi	1KDL,	wyznaczonej	planem	
i	podEączenie	do	istniejącej	drogi	gminnej	-	dziaEka	nr	
88.	Wyznaczenie	nowego	odcinka	drogi	publicznej,	
znajdującej	się	poza	granicami	opracowania	planu,	
wymagać	będzie	wydania	decyzji	o	ustaleniu	lokali-
zacji	inwestycji	celu	publicznego	dla	realizacji	przed-
miotowej	drogi.

2.	Uwaga	wniesiona	przez	Panią	Lucynę	Rakow-
ska	-	SoEtys	wsi	Dąbrówka	Le[na.

Tre[ć	uwagi:	Uwaga	dotyczy	morliwo[ci	prowa-
dzenia	usEug	na	dziaEkach	objętych	projektem	planu.

Rozstrzygnięcie:	uwaga	nieuwzględniona
Uzasadnienie:	Uwagi	nie	uwzględniono,	poniewar	

morliwo[ć	 prowadzenia	 nieuciąrliwej	 dziaEalno[ci	
usEugowej	w	obszarze	terenów	zabudowy	mieszka-
niowej	 jednorodzinnej	 regulują	przepisy	szczególne	
i	odrębne.

3.	Uwaga	wniesiona	przez	Pana	Grzegorza	Gum-
nego	-	przedstawiciela	firmy

ZPM	GUMNI-SUSZ	Zenon	Gumny.
Tre[ć	 uwagi:	 Uwaga	 dotyczy	 wprowadzenia	 do	

projektu	 miejscowego	 planu	 pasa	 zieleni	 ograni-
czającej	 emisję	 haEasu	 i	 uciąrliwo[ci	 wynikającej	
z	 prowadzenia	 zakEadu.	 Zdaniem	 Pana	 Grzegorza	
Gumnego	pas	zieleni	powinien	powstać	na	terenie	
będącym	w	posiadaniu	Gminy	Oborniki.

Rozstrzygnięcie:	uwaga	nieuwzględniona
Uzasadnienie:	Uwagi	nie	uwzględniono,	poniewar	

uciąrliwo[ci	dla	[rodowiska,	związane	z	powadzo-
ną	dziaEalno[cią	usEugową	i	produkcyjną	znajdującą	
się	poza	obszarem	planu,	a	powodowane	np.:	przez	
haEas,	 wibracje,	 zakEócenia	 elektroenergetyczne,	
promieniowanie	 i	 inne,	 nie	 mogą	 wykraczać	 poza	
granice	 nieruchomo[ci	 zajmowanej	 przez	 inwesty-
cje	je	wywoEujące,	w	tym	przypadku	przez	dziaEal-
no[ć	firmy	ZPM	GUMNI-SUSZ	Zenon	Gumny.	Gmi-
na	nadal	podtrzymuje	swoje	stanowisko	zajęte	przy	
pierwszym	rozstrzygnięciu	zEoronej	uwagi


