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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XVII/34/2008

Rady Gminy Giza³ki
z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w Orlinie Du¿ej w gminie Giza³ki,
w województwie wielkopolskim

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

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zmianami), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pó�n. zmianami) i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003
r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zmianami) Rada Gminy w Giza³kach
rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy:

1) drogi gminne � droga gminna lokalna szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych 10,0 m i szeroko�ci jezdni 6,0 m. ozna-
czona w planie symbolem 3 KDL,

2) infrastruktura techniczna:

a) wodoci¹g � przy³¹cze wodoci¹gowe do dzia³ki d³ugo�ci
ok. 200 m z istniej¹cej sieci gminnej,

b) kanalizacja sanitarna � sieæ kanalizacyjna gminna
d³ugo�ci oko³o 10,0 km oraz przy³¹cze kanalizacyjne
do terenu objêtego planem ok. 50 m, lub realizacja

lokalnej oczyszczalni �cieków na terenie dzia³ki inwe-
stora,

c) kanalizacja deszczowa � sieæ kanalizacyjna zlokalizowa-
na na terenie w³asnym inwestora z odprowadzeniem
do najbli¿szego odbiornika po odpowiednim podczysz-
czeniu w urz¹dzeniach zlokalizowanych równie¿ na
dzia³ce inwestora,

3) prognozowane wydatki � zawarte s¹ w Prognozie skutków
finansowych, przy czym inwestycje typu: przy³¹cze wodo-
ci¹gowe i kanalizacyjne lub lokalna oczyszczalnia �cieków
oraz kanalizacja deszczowa wykonana zostanie na koszt
inwestora. Natomiast sieæ gminna kanalizacyjna (do oczysz-
czalni �cieków) realizowana bêdzie przez gminê,

4) realizacja zadañ � zgodnie z Wieloletnim Planem Inwesty-
cyjnym,

5) sposób wykonania � si³y zewnêtrzne,

2. Zasady finansowania � dochody w³asne, dotacje, kre-
dyty, po¿yczki preferencyjne oraz udzia³ inwestorów prywat-
nych (zgodnie z podpisanym porozumienie inwestor realizu-
j¹cy inwestycjê bêdzie partycypowa³ w kosztach wykonania
drogi gminnej w wys. 20% kosztów zadania inwestycyjnego).
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UCHWA£A Nr XXXV/293/08 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ bli�niacz¹ na dzia³kach o numerach geodezyjnych 2055/3, 2056, 2057 i czê�ci dzia³ki nr 2058,

po³o¿onych w miejscowo�ci Oborniki

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, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.

Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz.
880) oraz 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
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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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327 i Nr 138, poz. 974) Rada Miejska w Obornikach uchwala,
co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
bli�niacz¹ na dzia³kach o numerach geodezyjnych 2055/3,
2056, 2057 i czê�ci dzia³ki nr 2058, po³o¿onych w miejscowo�ci
Oborniki, po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Oborniki�, zwany dalej �planem�.

2. Granice obszaru objêtego planem oznaczono na ry-
sunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

3. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi¹:

1) za³¹cznik Nr 1 stanowi¹cy czê�æ graficzn¹, zwan¹ �ry-
sunkiem planu�, opracowany w skali 1:1000 i zatytu³o-
wany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ bli�-
niacz¹ na dzia³kach o numerach geodezyjnych 2055/3,
2056, 2057 i czê�ci dzia³ki nr 2058, po³o¿onych w miej-
scowo�ci Oborniki;

2) za³¹cznik Nr 2 stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w
Obornikach o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu;

3) za³¹cznik Nr 3 stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miejskiej
w Obornikach, o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. dzia³ce budowlanej nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê w
rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami);

2. nieprzekraczalnej linii zabudowy nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ od linii rozgrani-
czaj¹cej tereny o ró¿nym przeznaczeniu, w jakiej mo¿na
sytuowanie budynek;

3. obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której nakazuje siê sytuowaæ co najmniej 70%
d³ugo�ci �ciany elewacji frontowej budynku bli�niaczego;

4. ogrodzeniu a¿urowym nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym czê�æ a¿urowa stanowi 60% powierzchni
ca³kowitej ogrodzenia;

5. stacji bazowej telefonii komórkowej nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹dzeñ
elektro-przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej i zesta-
wów anten;

6. terenie nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyzna-
czon¹ na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

7. urz¹dzeniu reklamowym nale¿y przez to rozumieæ no�nik
informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek material-
nej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bli�nia-
czej, oznaczone symbolem MN;

2. tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolami: 1KDW,
2KDW;

3. teren drogi wewnêtrznej - ci¹g pieszy, oznaczony symbo-
lem KDW-x.

§4. Dla terenów oznaczonych symbolem MN:

1. w zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzen-
nego ustala siê:

1) zakaz sytuowania na ka¿dej dzia³ce wiêcej ni¿ jednego
segmentu budynku bli�niaczego,

2) zakaz sytuowania budynków gospodarczych oraz gara-
¿y w formie obiektów wolnostoj¹cych,

3) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórko-
wej oraz urz¹dzeñ reklamowych,

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowla-
nych z wyj¹tkiem urz¹dzeñ zaplecza, budów,

5) zakaz lokalizacji ogrodzeñ betonowych i ¿elbetowych,

6) nakaz lokalizacji ogrodzeñ a¿urowych,

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury;

2. w zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego ustala siê:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urz¹dzeñ, których od-
dzia³ywanie powodowa³oby przekraczanie standardów
jako�ci �rodowiska okre�lonych przepisami odrêbny-
mi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytu³
prawny,

2) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych
podczas prac budowlanych w obrêbie danego terenu
lub zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrêb-
nymi,

3) rekultywacjê powierzchni ziemi zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

4) segregacjê i zagospodarowanie odpadów zgodnie z
przepisami odrêbnymi,

5) nakaz zagospodarowania zieleni¹ wszystkich wolnych
od utwardzenia terenów,

6) zagospodarowanie wód opadowych na terenie dzia³ki
budowlanej,

7) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych,

8) do wytwarzania energii do celów grzewczych i techno-
logicznych, stosowanie paliw p³ynnych, gazowych i
stale charakteryzuj¹cych siê niskimi wska�nikami emi-
sji lub alternatywnych �róde³ energii,
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9) zapewnienie okre�lonych przepisami odrêbnymi dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, do-
puszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku;

3. w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej, ustala siê obowi¹zek
prowadzenia badañ archeologicznych podczas robót ziem-
nych przy realizacji inwestycji;

4. w zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ników kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala
siê:

1) w obrêbie terenu lokalizacjê jednorodnego zespo³u
budynków o podobnych parametrach zabudowy,

2) lokalizacjê zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wy-
znaczonymi na rysunku planu,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym: doj�æ,
dojazdów oraz sieci infrastruktury,

4) powierzchniê zabudowy: nie wiêcej ni¿ 40% powierzch-
ni dzia³ki budowlanej,

5) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej ni¿
40% powierzchni dzia³ki budowlanej,

6) wysoko�æ budynku: nie wiêcej ni¿ dwie kondygnacje
nadziemne,

7) wysoko�æ budynku:

a) w przypadku dachu stromego: nie wiêcej ni¿ 11,0 m,

b) w przypadku dachu p³askiego: nie wiêcej ni¿ 8,0 m,

8) dowoln¹ geometriê dachów;

5. w zakresie wystêpowanie terenów i obiektów podlegaj¹-
cych ochronie na podstawie przepisów odrêbnych - nie
podejmuje siê ustaleñ;

6. w zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci - nie podejmuje siê ustaleñ;

7. w zakresie szczegó³owych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu usta³a siê:

1) powierzchniê dzia³ki budowlanej: nie mniej ni¿ 480,0
m2, z wyj¹tkiem dzia³ek przeznaczonych pod infrastruk-
turê techniczn¹,

2) nakaz zapewnienia parkowania pojazdów w ilo�ci co
najmniej 1 miejsca postojowego na ka¿dej dzia³ce,

3) dopuszczenie podzia³u i ³¹czenia dzia³ek;

8. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) dostêp do przyleg³ych dróg, zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

2) nakaz odprowadzenia �cieków sanitarnych do kanaliza-
cji sanitarnej,

3) zakaz stosowania zbiorników bezodp³ywowych do gro-
madzenia �cieków sanitarnych oraz przydomowych
oczyszczalni �cieków,

4) zaopatrzenie w wodê pitn¹ z sieci wodoci¹gowej,

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroener-
getycznej,

6) dopuszczenie pod³¹czenia do sieci gazowej i telekomu-
nikacyjnej,

7) dopuszczenie lokalizowania wolno stoj¹cej stacji trans-
formatorowej na wydzielonej dzia³ce o powierzchni
minimum 50,0 m2;

9. w zakresie terenów dla których okre�la siê sposoby i
terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i
u¿ytkowania - nie podejmuje siê ustaleñ.

§5. Dla terenów oznaczonych symbolem 1KDW, 2KDW, w
zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów ustala siê:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych: nie mniej ni¿ 10,0 m,

2) dopuszczenie realizacji dróg jako jednoprzestrzennych lub
z podzia³em na jezdniê i chodniki, o parametrach zgodnych
z przepisami odrêbnymi,

3) powi¹zanie z zewnêtrznym uk³adem dróg publicznych, w
oparciu o przepisy odrêbne,

4) zakaz lokalizowania miejsc postojowych na terenach 1KDW,

5) dopuszczenie lokalizowania miejsc postojowych na terenie
2KDW,

6) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyj¹tkiem
s³u¿¹cych funkcjonowaniu drogi,

7) nakaz prowadzenia badañ archeologicznych podczas ro-
bót ziemnych przy realizacji inwestycji,

8) dopuszczenie budowy obiektów ma³ej architektury oraz
nasadzeñ drzew i krzewów w miejscach nie koliduj¹cych
z infrastruktur¹,

9) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej
oraz urz¹dzeñ reklamowych,

10) zakaz lokalizowania elementów sieci infrastruktury tech-
nicznej w formie napowietrznych z wyj¹tkiem o�wietlenia,

11) dopuszczenie lokalizacji sieci: wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenerge-
tycznej, telekomunikacyjnej i o�wietlanie oraz remont,
przebudowê i rozbudowê istniej¹cych sieci,

12) docelowe odprowadzenie �cieków deszczowych do kana-
lizacji deszczowej,

13) powi¹zanie sieci infrastruktury z uk³adem zewnêtrznym
oraz dostêp do sieci zgodnie z przepisami odrêbnymi,

14) rekultywacjê powierzchni ziemi zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

§6. Dla terenu oznaczonego symbolem KDW-x, ustala siê
w zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych: nie mniej ni¿ 10,0 m,

2) nakaz realizacji drogi jako jednoprzestrzennej,

3) zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczaj¹cych wód
opadowych,
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3) zakaz lokalizowania miejsc postojowych,

4) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyj¹tkiem
s³u¿¹cych funkcjonowaniu drogi,

5) nakaz prowadzenia badañ archeologicznych podczas ro-
bót ziemnych przy realizacji inwestycji,

6) dopuszczenie budowy obiektów ma³ej architektury, scho-
dów, ramp oraz nasadzeñ drzew i krzewów w miejscach
nie koliduj¹cych z infrastruktur¹,

7) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej
oraz urz¹dzeñ reklamowych,

8) zakaz lokalizowania elementów sieci infrastruktury tech-
nicznej w formie napowietrznych z wyj¹tkiem o�wietlenia,

9) dopuszczenie lokalizacji sieci: wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenerge-
tycznej, telekomunikacyjnej i o�wietlanie oraz remont,
przebudowê i rozbudowê istniej¹cych sieci,

Poz. 442

10) docelowe odprowadzenie �cieków deszczowych do
kanalizacji deszczowej,

11) powi¹zanie sieci infrastruktury z uk³adem zewnêtrznym
oraz dostêp do sieci zgodnie z przepisami odrêbnymi,

12) rekultywacjê powierzchni ziemi zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

§7. Dla obszaru objêtego planem okre�la siê stawkê s³u-
¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo-
�ci, w wysoko�ci 30%.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Oborniki.

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Piotr Desperak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/293/08
Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 5 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO POD ZABUDOWÊ MIESZKANIOW¥ JEDNORODZINN¥ BLI�NIACZ¥ NA DZIA£KACH O NUMERACH
GEODEZYJNYCH 2055/3, 2056, 2057 I CZÊ�CI DZIA£KI NR 2058, PO£O¯ONYCH W MIEJSCOWO�CI OBORNIKI

Poz. 442

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717, zm. 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) Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga,
co nastêpuje:

§1. 1. Nie wniesiono uwag do projektu planu zagospoda-
rowania przestrzennego pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹ bli�niacz¹ na dzia³kach o numerach geodezyjnych
2055/3, 2056, 2057 i czê�ci dzia³ki nr 2058, po³o¿onych w
miejscowo�ci Oborniki,

2. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu ww. zmiany planu jest bezprzedmiotowe.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXV/293/08
Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 5 grudnia 2008 r.

ROZTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD ZABUDOWÊ MIESZKANIOW¥ JEDNORODZINN¥ BLI�NIACZ¥
NA DZIA£KACH O NUMERACH GEODEZYJNYCH 2055/3, 2056, 2057 I CZÊ�CI DZIA£KI NR 2058, PO£O¯ONYCH

W MIEJSCOWO�CI OBORNIKI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ
W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga, co
nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji, których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie przepisów odrêbnych.

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
bêd¹ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a tak¿e zgodnie z planem gospodarki
odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

3. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej okre-
�lone na obszarze objêtym opracowaniem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej nie zosta³y zaliczone do zadañ w³asnych
gminy, a ich realizacja nie stanowi obci¹¿enia dla bud¿etu
Miasta i Gminy Oborniki.


