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UCHWA£A Nr XXXV/308/2009 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Z³otniki dla dzia³ek o nr ew. 214/66,
214/67 i 214/90

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:

DZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suchy Las, zatwierdzonego uchwa³¹ nr LXV/349/98 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 18 czerwca 1998 r., wraz ze zmianami
uchwala siê: miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscowo�ci Z³otniki dla dzia³ek o nr ew.: 214/66, 214/
67 i 214/90�, zwany dalej �planem�.

2. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:

1) czê�æ graficzna, zwana dalej �rysunkiem planu� - za³¹cznik
nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, bêd¹cego - za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych - za³¹cznik nr 3.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lono na rysun-
ku planu.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Suchy Las, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy czê�æ graficzn¹ planu - na mapie w skali
1:1000;

3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosu-
nek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu,
wyra¿ony w procentach;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ
sytuowania skrajnej �ciany budynku lub jej najbardziej
wysuniêtego elementu od linii rozgraniczaj¹cej drogi, rowu
lub innego obiektu lub elementu liniowego, w stosunku do
którego linia ta zosta³a okre�lona;

5) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw z aktami wykonawczymi.

DZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

ROZDZIA£ I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania

§3. 1. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce przezna-
czenie:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnosto-
j¹cej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bli�niaczej,
oznaczony na rysunku planu Symbolem 2MN;

3) teren zabudowy us³ugowej, sk³adów i magazynów, ozna-
czony na rysunku planu symbolem U;

4) teren rolniczy bez prawa zabudowy, oznaczony na rysunku
planu symbolem R;

5) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem E,

6) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1KDD i 2KDD,

7) teren o szeroko�ci 5,0 m pod poszerzenie istniej¹cej drogi
publicznej dojazdowej w pasie drogowym drogi krajowej
nr 11, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KDD,

8) teren ci¹gu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 3KDX.
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2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny, o których mowa w ust. 1,
okre�lono na rysunku planu.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§4. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

1) projektowane budynki winny byæ sytuowane zgodnie z
wyznaczonymi, nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu oraz ustaleniami §9, w tym zakresie;

2) na dzia³kach nale¿y wyznaczyæ miejsca postojowe dla
samochodów osobowych w liczbie okre�lonej w rozdziale
6, a je¿eli na dzia³ce jest prowadzona dzia³alno�æ gospo-
darcza � równie¿ dla samochodów dostawczych i ciê¿a-
rowych w liczbie dostosowanej do prowadzonej dzia³al-
no�ci.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§5. Zakazuje siê:

1) niszczenia i uszkadzania powierzchni ziemi i rze�by terenu,

2) gromadzenia odpadów i odprowadzania �cieków w spo-
sób powoduj¹cy pogorszenie stanu �rodowiska,

3) prowadzenia prac powoduj¹cych trwa³e pogorszenie wa-
runków gruntowo-wodnych,

4) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze  znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, okre�lonych w przepisach
odrêbnych, z wyj¹tkiem inwestycji celu publicznego.

§6. Nakazuje siê:

1) stosowania do ogrzewania budynków energii elektrycznej
lub niskoemisyjnych paliw takich jak gaz, olej opa³owy;
dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych o ile urz¹dzenia do
ich spalania spe³niaæ bêd¹ standardy energetyczno-ekolo-
giczne oraz posiadaæ bêd¹ znak bezpieczeñstwa ekologicz-
nego,

2) tymczasowe magazynowanie odpadów komunalnych w
sposób selektywny, w wyznaczonych miejscach na terenie
ka¿dej posesji oraz w dalszej kolejno�ci zagospodarowanie
ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz
przepisami odrêbnymi; odpady w postaci mas ziemnych
nale¿y zagospodarowaæ na terenie posesji lub na zasadach
okre�lonych w przepisach odrêbnych,

3) zachowanie obowi¹zuj¹cych dopuszczalnych poziomów
ha³asu, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostoj¹cej i bli�niaczej 1MN i 2MN, okre�lo-
nych w przepisach odrêbnych,

4) zachowanie obowi¹zuj¹cych dopuszczalnych poziomów
ha³asu, dla terenów zabudowy us³ugowej, sk³adów i ma-
gazynów U, okre�lonych w przepisach odrêbnych.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§7. 1. Teren objêty planem po³o¿ony jest w strefie wystê-
powania stanowisk archeologicznych, bêd¹cych pod ochron¹
konserwatorsk¹ zgodnie z art. 145, art. 6, ust 1, pkt 3 ustawy
o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.
Nr 162, poz. 1568, Nr 50, poz. 362 z 2006 r.).

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go prace ziemne zwi¹zane z zabudowaniem b¹d� zagospoda-
rowaniem terenu wymagaj¹ uzgodnienia z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê dla okre�lenia konieczno-
�ci ewentualnych prac archeologicznych.

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznej

§8. Nakazuje siê zachowanie ogólnie dostêpnego charak-
teru dróg publicznych dojazdowych 1KDD, 2KDD i 4KDD oraz
ci¹gu pieszego 3KDX; dopuszcza siê prowadzenie w ich
liniach rozgraniczaj¹cych sieci infrastruktury technicznej z
zachowaniem przepisów odrêbnych.

ROZDZIA£ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy

§9. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolnostoj¹cej 1MN ustala siê:

1) minimaln¹ powierzchniê wydzielanych dzia³ek - 600 m2;

2) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki - 22,0 m;

3) wysoko�æ budynków mieszkalnych - nie wy¿sza ni¿ dwie
kondygnacje nadziemne i nie wiêksza ni¿ 9,0 m a gara¿y
-jedna kondygnacja nadziemna i nie wiêksza ni¿ 5,5 m
licz¹c od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy
budynku;

4) maksymalna szeroko�æ elewacji frontowej - 16,0 m;

5) dopuszczalny poziom posadzki parteru budynku nie wy¿ej
ni¿ 1,0 m nad powierzchni¹ terenu;

6) dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia
od 25° do 45°; pokrycie z dachówki lub materia³ów da-
chówko-podobnych;

7) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy - nie wiêcej ni¿ 35%
powierzchni dzia³ki;

8) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹- 55%
powierzchni dzia³ki;

9) maksymaln¹ po wierzchnie gara¿u wolnostoj¹cego-40,0 m2
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10) usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w odle-
g³o�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej
dojazdowej  1KDD oraz od najbli¿szej krawêdzi pasa dro-
gowego ulicy o obecnej nazwie ulica Jelonkowa;

11) dopuszczenie:

a) wbudowania gara¿y w bry³ê budynku mieszkalnego, o
ile ich powierzchnia u¿ytkowa nie przekracza 40,0 m2

lub sytuowanie ich bezpo�rednio przy granicy dzia³ki
s¹siedniej o takim samym przeznaczeniu,

b) sytuowania na dzia³kach obiektów ma³ej architektury,

12) nakaz zapewnienia na dzia³kach dwóch miejsc postojo-
wych na jedno mieszkanie dla samochodów osobowych
wliczaj¹c miejsca w gara¿ach.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej bli�niaczej 2MN
ustala siê:

1) minimaln¹ powierzchniê wydzielanych dzia³ek - 400 m2

2) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki - 14,0 m2

3) wysoko�æ budynków mieszkalnych - nie wy¿sza ni¿ dwie
kondygnacje nadziemne i nie wiêksza ni¿ 9,0 m a gara¿y
- jedna kondygnacja nadziemna i nie wiêksza ni¿ 5,5 m
licz¹c od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy
budynku;

4) maksymalna szeroko�æ elewacji frontowej segmentu bli�-
niaka - 10,0 m;

5) dopuszczalny poziom posadzki parteru budynku nie wy¿ej
ni¿ 1,0 m nad powierzchni¹ terenu;

6) dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia
od 25° do 45°; pokrycie z dachówki lub materia³ów da-
chówko-podobnych;

7) maksymaln¹ po wierzchnie zabudowy - nie wiêcej ni¿ 35%
powierzchni dzia³ki;

8) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - 55%
powierzchni dzia³ki;

9) maksymaln¹ powierzchniê gara¿u wolnostoj¹cego - 40,0 m2

10) usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy:

- w odleg³o�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi
publicznej dojazdowej 1KDD,

- w odleg³o�ci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu
ci¹gu pieszego 3KDX,

- od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi publicznej krajo-
wej nr 11, znajduj¹cej siê poza granicami uchwalenia
planu, nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków
powy¿ej I kondygnacji, przeznaczonych na pobyt ludzi,
wynosi 70,0 m;

11) dopuszczenie:

a) wbudowania gara¿y w bry³ê budynku mieszkalnego, o
ile ich powierzchnia u¿ytkowa nie przekracza 40,0 m2

lub sytuowanie ich bezpo�rednio przy granicy dzia³ki
s¹siedniej o takim samym przeznaczeniu,

b) sytuowania na dzia³kach obiektów ma³ej architektury,

12) nakaz zapewnienia na dzia³kach dwóch miejsc postojo-
wych na jedno mieszkanie dla samochodów osobowych
wliczaj¹c miejsca w gara¿ach;

13) dopuszcza siê zabudowê terenu 2MN jednym budynkiem
jednorodzinnym wolnostoj¹cym, przy zachowaniu ustaleñ
zapisanych w §9 ust. 1 pkt 4 oraz w §9 ust. 2 pkt 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12.

3. Dla terenów zabudowy us³ugowej U ustala siê:

1) wysoko�æ budynków sk³adów i magazynów, nie przezna-
czonych na pobyt ludzi, w obszarze wyznaczonym nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy w odleg³o�ci od 25,0 m do
50,0 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 11 - do 9,0 m
od poziomu terenu do najwy¿szego elementu dachu;

2) wysoko�æ budynków us³ugowych, sk³adów i magazynów,
przeznaczonych na pobyt ludzi, w obszarze wyznaczonym
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odleg³o�ci od 50,0
m do 70,0 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 11 - I
kondygnacja nadziemna, do wysoko�ci 7,0 m od poziomu
terenu do najwy¿szego elementu dachu;

3) wysoko�æ budynków us³ugowych, sk³adów i magazynów,
przeznaczonych na pobyt ludzi, w odleg³o�ci powy¿ej 70,0
m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 11 - II kondygnacje
nadziemne, do 9,0 m od poziomu terenu do najwy¿szego
elementu dachu;

4) dopuszczalny poziom posadzki parteru budynku nie wy¿ej
ni¿ 0,5 m nad powierzchni¹ terenu;

5) dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia
po³aci dachowych od 18° do 35°; dopuszcza siê dachy
p³askie oraz kombinacjê dachów p³askich i stromych; pokry-
cie po³aci dachowych - blacho-dachówk¹ oraz dachówk¹;

6) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy-nie wiêcej ni¿ 50%
powierzchni dzia³ki;

7) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹-30%
powierzchni dzia³ki;

8) usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy:

a) w odleg³o�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi
publicznej dojazdowej 2KDD,

b) w odleg³o�ci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu
ci¹gu pieszego 3KDX,

c) od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi publicznej krajo-
wej nr 11, znajduj¹cej siê poza granicami uchwalenia
planu, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi:

- dla budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi -
25,0 m,

- dla budynków jednokondygnacyjnych, przeznaczo-
nych na pobyt ludzi - 50,0 m,

- dla budynków powy¿ej I kondygnacji, przeznaczo-
nych na pobyt ludzi - 70,0 m,

9) dopuszczenie sytuowania na dzia³kach obiektów ma³ej
architektury,

10) nakaz zapewnienia, ³¹cznie dla terenów U, nie mniej ni¿ 15
miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych oraz
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nie mniej ni¿ 3 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych
pracowników, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi w tym zakresie.

4. Na terenie oznaczonym symbolem R, ustala siê, za-
chowanie jego dotychczasowego u¿ytkowania jako terenu
rolniczego bez prawa zabudowy, z wyj¹tkiem sieci infrastruk-
tury technicznej na nastêpuj¹cych warunkach:

1) dopuszcza siê w strefie bezpieczeñstwa sytuowanie innych
sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem uzgodnie-
nia ich realizacji z w³a�cicielem ruroci¹gów przesy³owych
dalekosiê¿nych;

2) dopuszcza siê w strefie bezpieczeñstwa sadzenie pojedyn-
czych drzew w odleg³o�ci co najmniej 5,0 m od ruroci¹gów
przesy³owych oraz przewodu telekomunikacyjnego, prze-
biegaj¹cego równolegle do ruroci¹gu maj¹cego oznacze-
nie na mapie rnA 820.

5. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczo-
nego symbolem E, ustala siê:

1) wydzielenie dzia³ki o powierzchni min. 55,0 m2, przy ulicy
1KDD,

2) dla sytuowania obiektu elektroenergetycznego nie obo-
wi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy, wyznaczona na
rysunku planu.

6. Dla terenów dróg publicznych i ci¹gu pieszego ustala
siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) dla dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD
i 4KDD:

a) klasê dojazdow¹,

b) sytuowanie chodnika o szeroko�ci minimum 2,0 m, za
wyj¹tkiem drogi 4KDD,

c) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej,

d) zakaz wyznaczania miejsc postojowych,

2) dla ci¹gu pieszego oznaczonego symbolem 3KDX:

a) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych,

b) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych

na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo

powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§10. 1. Obszar objêty miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego po³o¿ony jest na terenie strefy ochrony
po�redniej ujêcia wód dla wodoci¹gu w Z³otnikach.

2. Dla terenu strefy ochrony po�redniej ujêcia wód dla
wodoci¹gu w Z³otnikach obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w
decyzji Wojewody Poznañskiego nr OS.IV-7211/49-7/92 z dnia
15.05.1992 r., przed³u¿onej decyzj¹ Starosty Poznañskiego z

dnia 12.12.2000 r. nr OS.XII-6223-15-10/2000 oraz ustalenia
okre�lone w rozporz¹dzeniu Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 24 marca 2005 r.,
og³oszonym w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego z 14 kwietnia 2005 r., Nr 47, poz. 1426.

ROZDZIA£ VIII

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§11. 1. Nie okre�la siê szczegó³owych zasad i warunków
scalania i podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów
odrêbnych.

2. Na terenie objêtym planem ustala siê wydzielenie
dzia³ek wy³¹cznie w sposób okre�lony na rysunku planu oraz
z zachowaniem zasad okre�lonych w rozdziale 6.

3. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek w obszarze terenu 1MN
i 2MN realizacjê na nich jednego budynku mieszkalnego i
gara¿owego przy zachowaniu zasad okre�lonych w rozdziale
6, w §9 ust. 1 oraz ust. 2.

4. W obszarze terenów us³ug U i terenów rolniczych R
zakazuje siê podzia³u terenów.

ROZDZIA£ IX

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§12. Wzd³u¿ istniej¹cych ruroci¹gów przesy³owych dale-
kosiê¿nych o �rednicy 820 mm i 520 mm wyznacza siê strefy
bezpieczeñstwa o szeroko�ci 20,0 m w obie strony od osi
ruroci¹gu o �rednicy 820 mm i o szeroko�ci 16,0 m w obie
strony od osi ruroci¹gu o �rednicy 520 mm, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi w tym zakresie.

ROZDZIA£ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§13. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ przedmiotowe-
go terenu z dróg dojazdowych 1KDD, 2KDD i 4KDD oraz z dróg
znajduj¹cych siê poza obszarem objêtym planem: ulicy Jelon-
kowej i ulicy Cichej. W³¹czenie dróg lokalnych i dojazdowych
do drogi krajowej nr 11 klasy GP, ustala siê na skrzy¿owaniu
ul. Obornickiej i Z³otnickiej, znajduj¹cym siê poza granicami
terenu objêtego planem.

Zakazuje siê tworzenia nowych bezpo�rednich w³¹czeñ do
drogi krajowej nr 11 klasy GP � ulicy Obornickiej.

§14. 1. Wyznacza siê do obs³ugi komunikacyjnej terenu
nastêpuj¹ce drogi publiczne:

a) dojazdow¹, oznaczon¹ symbolem 1KDD o szeroko�ci 10,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych,

b) dojazdow¹, oznaczon¹ symbolem 2KDD o szeroko�ci 10,0
m w liniach rozgraniczaj¹cych,
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c) ci¹g pieszy, oznaczony symbolem 3KDX o szeroko�ci
5,8 m w liniach rozgraniczaj¹cych,

d) dojazdow¹, oznaczon¹ symbolem 4KDD o szeroko�ci 5,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.

2. Z obszaru dzia³ki nr ewid. 214/67, przeznacza siê tereny
pod drogi publiczne lub ich poszerzenie:

a) pas terenu o szeroko�ci min. 2,0 m, pod poszerzenie
istniej¹cej drogi o nr ewid. 214/90 � droga publiczna
dojazdowa 2KDD,

b) pas terenu o szeroko�ci min. 3,0 m, równoleg³y do dzia³ki
nr ewid. 214/66, dla trasy kolektora deszczowego oraz
drogi pieszej o docelowej szeroko�ci min. 5,8 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonej symbolem 3KDX,

c) pas terenu o szeroko�ci 10,0 w liniach rozgraniczaj¹cych
dla drogi publicznej dojazdowej 1KDD,

d) pas terenu 4KDD o szeroko�ci 5,0 m w liniach rozgranicza-
j¹cych, przeznacza siê pod poszerzenie istniej¹cej drogi
publicznej dojazdowej przebiegaj¹cej wzd³u¿ drogi krajo-
wej nr 11, znajduj¹cej siê poza granicami opracowania
planu.

§15. Ustala siê pod³¹czenie budynków i obiektów do
infrastruktury technicznej, na zasadach okre�lonych w przepi-
sach odrêbnych z zachowaniem nastêpuj¹cych ustaleñ:

1) odprowadzenie �cieków bytowych do kanalizacji sanitar-
nej;

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych docelowo
do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu
na separatorach i p³askownikach zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami; do czasu budowy kanalizacji deszczowej
wody opadowe i roztopowe zagospodarowaæ w obszarze
dzia³ki, po wstêpnym podczyszczeniu, zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami;

3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿aro-
wych: z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej;

4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z istniej¹cych i projek-
towanych urz¹dzeñ elektroenergetycznych;

5) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zasto-
sowaæ urz¹dzenia grzewcze o ograniczonej emisji zanie-
czyszczeñ do atmosfery, spe³niaj¹ce wymagane normy;

dopuszcza siê wykorzystanie niekonwencjonalnych i odna-
wialnych �róde³ energii;

6) zaopatrzenie w gaz: z istniej¹cej i projektowanej sieci
gazowej.

ROZDZIA£ XI

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§16. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania.

ROZDZIA£ XII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§17. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci:

- 15% dla terenów 1MN i 2MN,

- 10% dla terenów U,

- 0% dla pozosta³ych terenów.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe

§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
(-) Jaros³aw Ankiewicz

Poz. 2311



— 12955 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138 Poz. 2311



— 12956 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/308/2009

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowo�ci Z³otniki

dla dzia³ek o nr ew. 214/66,214/67 i 214/90.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Poz. 2311

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 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880
oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy Suchy Las

nie rozstrzyga

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci
Z³otniki dla dzia³ek o nr ew.: 214/66, 214/67 i 214/90, ze
wzglêdu na brak uwag do projektu tego planu.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXV/308/2009

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowo�ci Z³otniki

dla dzia³ek o nr ew. 214/66, 214/67 i 214/90.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004
r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy
Suchy Las rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych gminy:

1) Zakres inwestycji:

a) wodoci¹g: - ok. 150 mb

b) kanalizacja sanitarna: - ok. 150 mb

c) kanalizacja deszczowa ok. - 240 mb

d) budowa dróg dojazdowych KDD ok. - 360 mb

e) budowa ci¹gu pieszego 3 KDX ok. - 90 mb;

2) realizacja inwestycji:

- wymienionych w pkt 1 lit. a, b - w oparciu o uchwa³ê
nr XVIII/167/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27
listopada 2003 r. w sprawie przyst¹pienia przez
Gminê do AQUANET Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w
Poznaniu - zgodnie z planami realizacyjnymi AQU-
ANET Spó³ka z o.o.,

- wymienionych w pkt 1 lit. c, d, e - zgodnie z
wieloletnimi planami inwestycyjnymi Gminy Suchy
Las.

2. Zasady finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych:

Prognozowane �ród³a finansowania przez gminê:

- dochody w³asne,

- dotacje,

- po¿yczki preferencyjne,

- fundusze Unii Europejskiej,

- udzia³ inwestorów w finansowaniu.


