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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VI/49/2011 

Rady Gminy Stare Miasto 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Gminy Stare Miasto rozstrzyga co 
nastňpuje: 

Na podstawie oŌwiadczenia Wójta Gminy Stare 
Miasto w sprawie braku uwag, na etapie wyłoże-
nia projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego do publicznego wglņdu , nie 
rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR VI/50/2011 RADY GMINY STARE MIASTO 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości 
Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zmianami), ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) 
w zwiņzku z uchwałņ: Nr V/58/2007 Rady Gminy Stare 
Miasto z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie przystņpie-
nia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów położonych 
w miejscowoŌci Stare Miasto pod zabudowň miesz-
kaniowņ, Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co na-
stňpuje:  

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Miasto”, uchwala siň 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w miejscowoŌci Stare Miasto, 
zwany dalej planem. 
 
§ 2. 1. Rysunek planu pt. „Gmina Stare Miasto – 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w miejscowoŌci Stare Miasto 
pod zabudowň mieszkaniowņ - skala 1:2000” wraz 
z zaznaczonņ granicņ obszaru objňtego planem sta-
nowi załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej stanowi załņcznik nr 2 do 
uchwały. 

3. Rozstrzygniňcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załņcz-
nik nr 3 do uchwały. 
 

§ 3. Przedmiotem planu jest okreŌlenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jņcych tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków; 

5) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnoŌci zabudowy; 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych a także nara-
żonych na niebezpieczeŊstwo powodzi; 

8) szczegółowych zasad podziału nieruchomo-
Ōci; 

9) szczegółowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 

11) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania te-
renów; 

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 
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1) granica planu miejscowego; 
2) symbol terenu; 
3) linia rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu ŌciŌle okreŌlona; 
4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudo-

wy; 
5) istniejņca adaptowana w planie zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wraz 
z budynkami gospodarczymi. 

 
§ 5. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest mo-
wa o: 

1) budowli służņcej reklamie - należy przez to ro-
zumień wolnostojņcy trwale zwiņzany 
z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest 
budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo bu-
dowlane; 

2) urzņdzeniu służņcym reklamie - należy przez 
to rozumień obiekt nie zwiņzany na trwale 
z gruntem, służņcy reklamie; 

3) froncie działki - należy przez to rozumień tņ 
granicň działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której nastňpuje wjazd i wejŌcie na 
działkň; 

4) kalenicy dachu - należy przez to rozumień 
najwyższņ i najdłuższņ, poziomņ krawňdź za-
łamania połaci dachu spadowego; 

5) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumień 
liczbň kondygnacji nadziemnych budynku; 

6) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy - należy przez to rozumień liniň wyznaczo-
nņ na rysunku planu, poza którņ nie wolno 
wprowadzań nowej zabudowy; 

7) obiekcie obsługi technicznej - należy przez to 
rozumień podziemnņ infrastrukturň tech-
nicznņ, która służy odprowadzaniu Ōcieków, 
dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycz-
nej, gazu a także stacje transformatorowe, 
obiekty przepompowni Ōcieków, urzņdzenia 
melioracji, zorganizowane miejsca zbiórki se-
gregowanych odpadów komunalnych; 

8) przeznaczeniu podstawowym, dominujņcym - 
należy przez to rozumień dominujņcy ( głów-
ny ) sposób zagospodarowania terenu; 

9) przeznaczeniu uzupełniajņcym, dopuszczal-
nym - należy przez to rozumień możliwy spo-
sób zagospodarowania terenu po spełnieniu 
wymagaŊ okreŌlonych w planie, stanowiņcy 
uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia 
podstawowego; 

10) symbolu przeznaczenia - należy przez to ro-
zumień literowe oznaczenie poszczególnych 
terenów, okreŌlajņce ich przeznaczenie pod-
stawowe lub przeznaczenie podstawowe 
i uzupełniajņce; 

11) powierzchni terenu biologicznie czynnej - na-
leży przez to rozumień powierzchniň terenu 
biologicznie czynnņ w rozumieniu rozporzņ-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadań budynki i ich usytuowanie; 

12) maksymalnej powierzchni zabudowanej - na-
leży przez to rozumień wskaźnik wielkoŌci 
powierzchni zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki lub terenu; 

13) wskaźniku intensywnoŌci zabudowy - należy 
przez to rozumień stosunek powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
budynków zlokalizowanych na danej działce 
budowlanej do powierzchni całkowitej tej 
działki; 

14) wysokoŌci zabudowy - należy przez to rozu-
mień maksymalnņ odległoŌń w rzucie prosto-
padłym pomiňdzy najwyższym punktem da-
chu budynku, a najniższym punktem gruntu 
rodzimego; 

15) terenie - należy przez to rozumień obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczajņcymi oraz okre-
Ōlony symbolem lub symbolem i numerem; 

16) urzņdzeniu pomocniczym - należy przez to ro-
zumień wyposażenie techniczne dróg, miejsca 
parkingowe, a także oznakowanie służņce or-
ganizacji ruchu drogowego, ekrany akustycz-
ne, urzņdzenia ochrony przeciwpożarowej 
i obrony cywilnej, urzņdzenia służņce infor-
macji o terenie, a także ogólnodostňpne sta-
cje telefoniczne; 

17) uciņżliwoŌci dla Ōrodowiska - należy przez to 
rozumień zjawiska fizyczne lub stan powodu-
jņcy przekroczenie standardów jakoŌci Ōro-
dowiska okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych, poza terenem do którego inwestor po-
siada tytuł prawny; 

18) przepisami prawa - należy przez to rozumień 
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi. 

 
DZIAŁ II 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

objętych ustaleniami planu 

§ 6. Dla obszaru objňtego niniejszņ uchwałņ, ustala 
siň nastňpujņce przeznaczenie terenu, przyporzņdko-
wujņc mu wskazany obok symbol przeznaczenia:  
MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej,  
ZN – teren zieleni nieurzņdzonej,  
ZI – teren zieleni izolacyjnej,  
KD-D – teren dróg publicznych – drogi gminne,  
KX – teren dróg publicznych - teren dróg pieszo - 
jezdnych. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 

§ 7. 1. Nowe budynki lub ich rozbudowywane czňŌci 
należy lokalizowań zgodnie z maksymalnymi nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy, okreŌlonymi 
w rysunku planu. 

2. Ustalenia dotyczņce usytuowania kalenic 
głównych brył budynków okreŌlone w Rozdziale 12 
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nie dotyczņ towarzyszņcej zabudowy garażowej 
i gospodarczej. 

3. Zezwala siň na lokalizacjň garaży wbudowa-
nych lub przybudowanych do głównej bryły budyn-
ku. 

4. Ustala siň zakaz lokalizacji obiektów budow-
lanych o wysokoŌci powyżej 50m npt. 

5. Obowiņzuje zakaz lokalizacji budowli 
i urzņdzeŊ służņcych reklamie. 

 

Rozdział IV 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 8. 1. DziałalnoŌń prowadzona na terenach objňtych 
planem nie może powodowań przekroczenia stan-
dardów jakoŌci Ōrodowiska poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny 

2. Wprowadza siň całkowity zakaz: 
- lokalizowania przedsiňwziňń zawsze mogņ-

cych znaczņco wpływań na Ōrodowisko 
i potencjalnie mogņcych znaczņco wpływań 
na Ōrodowisko wymagajņcych sporzņdzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsiňwziňcia na 
Ōrodowisko, 

- składowania jakichkolwiek odpadów ze 
szczególnym uwzglňdnieniem odpadów nie-
bezpiecznych, 

- odprowadzenie nieczystoŌci ciekłych bezpo-
Ōrednio do gruntu i cieków wodnych. 

3. Ustala siň ochronň wód powierzchniowych 
i podziemnych z zachowaniem wymogów wynikajņ-
cych z przepisów prawa. 

4. Zbňdne masy ziemi powstajņce w czasie re-
alizacji inwestycji należy wykorzystań do nowego 
ukształtowania terenu w granicy działki własnej pod 
warunkiem, że ich zastosowanie nie spowodujņ prze-
kroczenia wymaganych standardów jakoŌci gleby 
i ziemi, o których mowa w przepisach odrňbnych, lub 
składowań w miejscu wskazanym przez Urzņd Gmi-
ny. 

5. Ustala siň obowiņzek ochrony przed hałasem 
oraz zapewnienie akustycznych standardów jakoŌci 
Ōrodowiska na nowoprojektowanych terenach ozna-
czonych symbolami MN, które należņ do kategorii 
terenów mieszkaniowych jednorodzinnych. 

6. Gospodarka odpadami komunalnymi powin-
na byń prowadzona zgodnie z przepisami 
o odpadach i gminnym planem gospodarki odpada-
mi. 

7. W kształtowaniu i ochronie zieleni urzņdzonej 
i nieurzņdzonej należy: 

- na terenach zabudowy przeznaczyń na po-
wierzchnie biologicznie czynnņ powierzchnie 
działki okreŌlonņ w przepisach szczegółowych 
niniejszego planu, 

- usuwań drzewa i krzewy przy rozbudowie 
i budowie obiektów budowlanych 
z zachowaniem przepisów prawa. 

 

 

 

 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

§ 9. Na terenie bňdņcym przedmiotem opracowania 
znajdujņ siň zewidencjonowane stanowiska arche-
ologiczne bňdņce pod ochronņ konserwatorskņ. Dla 
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, 
na obszarach wystňpowania stanowisk archeologicz-
nych oraz w strefie ich ochrony, podczas inwestycji 
zwiņzanych z robotami ziemnymi, wymagane jest 
prowadzenie prac archeologicznych w zakresie 
uzgodnionym pozwoleniem na badania archeolo-
giczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków – Delegatura w Koninie przed uzyska-
niem pozwolenia na budowň 

 

Rozdział VI 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu 

§ 10. Parametry zabudowy i wskaźniki kształtowania 
zabudowy okreŌlono w rozdziale 12. 

 

Rozdział VII 
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania 

terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 

w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 11. Nie ustala siň. 
 

Rozdział VIII 
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 12. Nie ustala siň. 
 

Rozdział 9 
Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 13. Ustala siň nastňpujņce zasady i warunki podzia-
łu nieruchomoŌci: 

1. Wydzielenie działki musi umożliwiań właŌci-
we zagospodarowania terenu zgodnie z niniejszņ 
uchwałņ w szczególnoŌci dotyczy to: 

- dostňpu do drogi publicznej, 
- dojŌń i dojazdów, 
- miejsc postojowych. 

2. Rysunek planu wskazuje sugerowany, orien-
tacyjny podział na działki budowlane. 

3. SzerokoŌń frontu działki nie może byń mniej-
sza od 18,00 m. Najmniejsza wielkoŌń działki budow-
lanej nie może byń mniejsza niż 600 m². 
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Rozdział X 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 14. Na terenie oznaczonym symbolem 1MN i 5MN 
ustala siň realizacjň budynków bez podpiwniczenia. 

 

Rozdział XI 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 15. Na terenach objňtych planem ustala siň nastň-
pujņce zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 

1) budowle i budynki muszņ byń podłņczone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadań przy-
łņcza, umożliwiajņce pobór energii elektrycz-
nej w stopniu wystarczajņcym dla obsługi 
funkcji i sposobu zagospodarowania działki; 

2) sień elektroenergetycznņ należy realizowań 
jako podziemnņ; 

3) dopuszcza siň realizacjň sieci elektroenerge-
tycznej jako napowietrznej wyłņcznie w przy-
padkach uzasadnionych warunkami grunto-
wymi lub istniejņcym zainwestowaniem; 

4) zezwala siň w trakcie realizacji planu na całym 
obszarze opracowania lokalizacjň zadaŊ dla 
realizacji inwestycji celu publicznego i wy-
dzielanie terenu dla ich potrzeb w rozumieniu 
ustawy o gospodarce nieruchomoŌciami i 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

5) zasilanie w energiň elektrycznņ odbywań siň 
bňdzie z istniejņcej sieci elektroenergetycznej. 
Na terenie gdzie wystņpi zwiňkszone zapo-
trzebowanie w zakresie zasilania w energiň 
elektrycznņ, a zasilanie z istniejņcej sieci nie 
bňdzie możliwe, dopuszcza siň budowň sieci 
zasilajņcych Ōredniego napiňcia oraz niskiego 
napiňcia odpowiednio do zbilansowanych po-
trzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez 
przedsiňbiorstwo energetyczne. OkreŌlenie 
ostatecznej rozbudowy sieci bňdzie możliwe 
po okreŌleniu zapotrzebowania na moc. 
W przypadku koniecznoŌci budowy stacji 
transformatorowej na terenie objňtym niniej-
szym opracowaniem, przedsiňbiorstwo ener-
getyczne wskaże miejsca pod jej budowň. Je-
żeli przedsiňbiorstwo energetyczne nie bňdzie 
mogło pozyskań wskazanego gruntu dla po-
trzeb budowy stacji transformatorowej, nowe 
miejsce wskaże Urzņd Gminy w Starym Mie-
Ōcie; 

6) wszystkie istniejņce na obszarze urzņdzenia 
elektroenergetyczne należy wkomponowań 
w projektowane zagospodarowanie przed-
miotowego terenu, zachowujņc bezpieczne 
odległoŌci zgodnie z obowiņzujņcymi nor-
mami i przepisami; 

7) dopuszcza siň rozbudowň sieci elektroenerge-
tycznej, w przypadku kolizji z planowanym 

zagospodarowaniem terenu. Sposób 
i warunki rozbudowy sieci elektroenergetycz-
nej okreŌli ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział 
w Kaliszu. Koszty zwiņzane z rozbudowņ po-
niesie jednostka odpowiedzialna za planowa-
nie przestrzenne lub Podmiot wchodzņcy 
w kolizjň; 

8) dla usytuowania urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) nie 
jest wymagane zachowanie linii zabudowy; 

9) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala siň z sieci 
gazociņgów wysokiego i Ōredniego ciŌnienia 
zgodnie z obowiņzujņcym Prawem Energe-
tycznym po każdorazowym uzgodnieniu 
z operatorem systemu dystrybucyjnego 
i bňdzie zależało od szczegółowych warunków 
technicznych i ekonomicznych uzasadniajņ-
cych budowň sieci gazowej; 

10) prowadzenie gazociņgów w pasach drogo-
wych; 

11) dopuszcza siň możliwoŌń stawiania stacji ga-
zowych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich 
budowy bez koniecznoŌci opracowywania 
zmian planu; 

12) zachowań strefy kontrolowane dla gazociņ-
gów układanych w ziemi lub nad ziemiņ 
zgodnie z odpowiednim Rozporzņdzeniem 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań sieci gazowe, obowiņ-
zujņcym w dniu wydania pozwolenia na bu-
dowň gazociņgu oraz zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego. 

13) w przypadku budowy sieci gazowej należy za-
chowań odległoŌci podstawowe projektowa-
nych obiektów terenowych zgodnie 
z odpowiednim Rozporzņdzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadań sieci gazowe, obowiņzujņcym 
w dniu wydania pozwolenia na budowň gazo-
ciņgu oraz zgodnie z przepisami Prawa bu-
dowlanego; 

14) w przypadku budowy sieci gazowej istnieje 
ograniczenie praw własnoŌci właŌciciele 
gruntów nad gazociņgami tj. w pasie terenu 
nad gazociņgiem (w strefie kontrolowanej) – 
zwiņzane z zagwarantowaniem dostňpnoŌci 
do gazociņgu dla służb eksploatacyjnych Ope-
ratora sieci gazowych; 

15) budynki muszņ byń podłņczone do sieci wo-
dociņgowej i posiadań przyłņcze wodociņgo-
we, umożliwiajņce pobór wody zgodny 
z funkcjņ oraz sposobem zagospodarowania 
i zabudowy działki; 

16) ustala siň możliwoŌń lokalizacji hydrantów p. 
poż. do zewnňtrznego gaszenia pożarów 
w pasie drogowym dróg gminnych stanowiņ-
cych jednoczeŌnie system komunikacji osie-
dlowej, służņcy w razie potrzeby, jako drogi 
pożarowe. 

17) dopuszcza siň odprowadzenie Ōcieków byto-
wych do przydomowych biologicznych 
oczyszczalni Ōcieków, lub do czasu podłņcze-
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nia do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
siň tymczasowo gromadzenie Ōcieków byto-
wych w szczelnych zbiornikach bezodpływo-
wych z zapewnieniem ich wywozu przez kon-
cesjonowanego przewoźnika do punktu zle-
wowego przy oczyszczalni Ōcieków; 

18) odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z powierzchni dachów oraz te-
renów zielonych na teren własny nieutwar-
dzony lub do dołów chłonnych w granicach 
nieruchomoŌci do której inwestor posiada ty-
tuł prawny; 

19) wody opadowe i roztopowe z terenów utwar-
dzonych, w tym z parkingów, przy wprowa-
dzaniu do wód lub do ziemi w przypadkach 
okreŌlonych przepisami odrňbnymi należy 
oczyŌciń zarówno w osadniku jak i w separa-
torze substancji ropopochodnych, do jakoŌci 
wymaganej tymi przepisami; 

20) wszystkie budynki mieszkalne powinny po-
siadań zbiorcze lub indywidualne źródła do-
starczania ciepła w stopniu wystarczajņcym 
dla prawidłowego użytkowania zgodnego 
z funkcjņ; 

21) preferowanymi czynnikami grzewczymi sņ: 
paliwa płynne, gazowe i stałe charakteryzujņ-
ce siň najniższymi wskaźnikami emisyjnymi 
lub alternatywne źródła energii; 

22) dopuszcza siň lokalizowanie sieci infrastruktu-
ry technicznej w granicach działki budowla-
nej. 

23) dopuszcza siň rozbudowň istniejņcych urzņ-
dzeŊ i rowów melioracyjnych, kolidujņcych 
z projektowanņ zabudowņ oraz ewentualnym 
uzbrojeniem terenu w uzgodnieniu 
z Wielkopolskim Zarzņdem Melioracji 
i UrzņdzeŊ Wodnych w Poznaniu, Inspektorat 
w Koninie. 

§ 16. 1. Obsługa komunikacyjna działek poprzez pro-
jektowany układ publicznych dróg gminnych. 

2. Drogi gminne wewnņtrzosiedlowe posiadajņ 
szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 10.00 m. 

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy 6.00 m. od 
linii rozgraniczajņcej drogi. 

4. Drogi gminne wewnņtrzosiedlowe pełniņ 
jednoczeŌnie funkcjň dróg pożarowych. 

5. Na terenie objňtym planem, ustala siň nastň-
pujņce warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 

- potrzeby parkingowe należy realizowań na 
nieruchomoŌci własnej inwestora; 

- należy zapewniń minimalnie 2 miejsca par-
kingowe na 1 lokal mieszkalny w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
DZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział XII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczonego symbolem 1MN o pow. 1,13ha, 2MN 

o pow. 0,65ha, 3MN o pow. 1,14ha, 4MN o pow. 

1,40ha, 5MN o pow. 0,80ha 

§ 17. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
MN:  
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna. 
 
§ 18. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia MN obowiņzuje zakaz dystrybucji takich towarów 
jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpiecz-
ne. 
 
§ 19. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia MN ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 

  RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA USTA-
LENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 0,5 
2 Maksymalna wysokoŌń zabudowy mieszkaniowej [m] 9,5 
3 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej z możliwoŌciņ wykorzystania 

dodatkowo poddasza 
2 

4 Maksymalna wysokoŌń pozostałej zabudowy [m] 6 
5 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna  

 [% powierzchni działki] 
50 

7 Maksymalna powierzchnia zabudowana  
 [% powierzchni działki] 

20 

8 Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy budynków mieszkaniowych równoległy 

2) na jednej działce budowlanej można zreali-
zowań jeden budynek mieszkalny i jeden 
budynek garażowo-gospodarczy; 

3) adaptuje siň w planie istniejņcņ zabudowň 
z możliwoŌciņ jej rozbudowy, przebudowy, 
nadbudowy i remontu z zachowaniem 
przepisów odrňbnych; 

4) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków 
w zależnoŌci od warunków geotechnicz-

nych, a szczególnie poziomu wód grunto-
wych; 

5) kubatura zabudowy obiektów gospodar-
czych i garażowych łņcznie nie może byń 
wiňksza niż 50% kubatury zabudowy bu-
dynku mieszkalnego; 

6) poziom parteru nie może byń zlokalizowa-
ny wyżej niż 90cm powyżej poziomu gruntu 
w miejscu realizacji głównego wejŌcia do 
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budynku mieszkalnego i 45cm do budynku 
garażowo-gospodarczego; 

7) ustala siň maksymalnņ nieprzekraczalnņ li-
niň zabudowy 6,00m od granicy terenu 
z projektowanņ publicznņ drogņ gminnņ 
oznaczonņ symbolem KD-D, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

8) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej należy zapewniń 2 miejsca postojowe 
na jedno mieszkanie; 

9) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej dachy płaskie lub skoŌne pokryte da-
chówkņ lub materiałem dachówkopodob-
nym lub blachņ, o kņcie nachylenia 30 – 45 
stopni; 

10) dla zabudowy gospodarczej i garażowej 
dachy płaskie lub skoŌne o kņcie nachyle-
nia 30 – 45 stopni; 

11) elewacje budynków mieszkalnych tynko-
wane w kolorach pastelowych lub z cegły, 
drewna albo kamienia. 

 

Rozdział XIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie terenu zieleni 

nieurządzonej oznaczonego symbolem ZN pow. 
1,63ha 

§ 20. Przeznaczenie terenu podstawowe: teren 
zieleni nieurzņdzonej. 
 
§ 21. Zasady dotyczņce zagospodarowania terenu:  
W planie utrzymuje siň istniejņce użytkowanie 
terenu stanowiņce południowe obrzeże zieleni 
obszaru bagienno wodnego zespołu leŌnego "Ko-
zia Góra". 

Rozdział XIV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie terenu zieleni 

izolacyjnej oznaczonego symbolem ZI pow. 

0,11ha 

§ 22. Przeznaczenie terenu podstawowe: teren 
zieleni izolacyjnej. 
 
§ 23. Zasady dotyczņce zagospodarowania terenu:  
ZieleŊ wysoka, z zastosowaniem drzew liŌciastych, 
stanowiņcych pas równoległy do granicy terenu 
zabudowy mieszkaniowej. 

 

Rozdział XV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu dojazdowych dróg publicznych – drogi 

gminne oznaczonego symbolem 1KD-D, 2KD-D, 

3KD-D, 4KD-D pow. 0,94ha 

§ 24. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
KD-D: 

- przeznaczenie podstawowe: dojazdowa 
droga publiczna – droga gminna, 

- przeznaczenie dopuszczalne: sieci infra-
struktury technicznej. 

 

§ 25. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia KD-D ustala siň zakaz wprowadzania obiek-
tów budowlanych nie zwiņzanych z przeznacze-
niem terenu za wyjņtkiem obiektów obsługi tech-
nicznej i urzņdzeŊ pomocniczych oraz zakaz tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzania Iv użyt-
kowania terenu, zwłaszcza lokalizowania obiektów 
tymczasowych. W ciņgu istniejņcej drogi 3KD-D 
ochronie podlega dņb szypułkowy znajdujņcy siň 
na terenie tej drogi. 
 
§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem przezna-
czenia KD-D ustala siň szerokoŌń drogi w liniach 
rozgraniczajņcych wyznaczonych na rysunku planu 
od 5m do 10m. szerokoŌń jezdni 5,00m. Chodnik 
1,20m w zależnoŌci od potrzeb: jedno lub dwu-
stronnie. 

Rozdział XVI 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu dróg pieszo - jezdnych oznaczonego 

symbolem KX pow. 0,09ha 

§ 27. Przeznaczenie podstawowe: teren dróg pu-
blicznych – pieszo - jezdnych. 
 
§ 28. SzerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
zgodnie z rysunkiem planu; nawierzchnia utwar-
dzona. 

DZIAŁ IV 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Rozdział XVII 
Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 29. Ustala siň tymczasowo, dotychczasowy rolni-
czy sposób użytkowania terenu w granicach objň-
tych planem do czasu realizacji zabudowy miesz-
kaniowej i układu komunikacyjnego. 

 

Rozdział XVIII 
Ustalenia końcowe 

§ 30. Uchwala siň dla terenu objňtego ustaleniami 
planu stawkň służņcņ naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
w wysokoŌci 30%. 
 
§ 31. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Stare Miasto. 
 
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Gminy  
(-) Karol Teodorczyk 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VI/50/2011 

Rady Gminy Stare Miasto 
z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VI/50/2011 

Rady Gminy Stare Miasto 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU                

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717. ze zm.) oraz w 
zwiņzku z art. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30  
czerwca 2005r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 
249, poz. 2104 ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  ustala siň 
nastňpujņcy sposób realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury, które należņ do zadaŊ własnych 
Gminy oraz zasady ich finansowania: 
 
1. Z budżetu Gminy Stare Miasto nastņpi pokry-

cie kosztów budowy nastňpujņcych inwestycji, 
bňdņcych zadaniami własnymi Gminy: 

1. Budowa dróg publicznych stanowiņcych 
dostňp komunikacyjny do terenów miesz-
kaniowych. 

2. Uzbrojenie techniczne w wodociņg i sień 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

2. Zadania wymienione w ust. 1 bňdņ realizowa-
ne etapowo.  

3. Realizacja wydatków wymienionych w ust. 1 
nastņpi po ujňciu zwiņzanych z nimi inwestycji 
w budżecie gminy. 

 
Przewiduje siň możliwoŌń pokrycia czňŌci wydat-
ków ze Ōrodków pochodzņcych z funduszy poza-
budżetowych. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VI/50/2011 

Rady Gminy Stare Miasto 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, ze zm.) Rada 
Gminy Stare Miasto rozstrzyga co nastňpuje: 
 
§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu Wójt Gminy Stare Miasto 
ogłosił w prasie miejscowej oraz poprzez obwiesz-
czenie o wyłożeniu do publicznego wglņdu projek-
tu planu miejscowego wraz z prognozņ oddziały-
wania na Ōrodowisko. Zorganizowano dyskusjň 
publicznņ nad przyjňtymi w projekcie planu roz-
wiņzaniami. 
 

§ 2. Rada Gminy Stare Miasto stwierdza, iż do 
wyłożonego projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenów położo-
nych w miejscowoŌci Stare Miasto złożono jednņ 
uwagň. 
 

§ 3. 1. W dniu 29 grudnia 2010r. Pan Sławomir 
Kurpiewski złożył uwagň dotyczņcņ działek o nu-
merach ewidencyjnych 374/8, 374/9, 374/10, 374/11 
w obrňbie Stare Miasto w zakresie zmiany prze-
znaczenia z terenu oznaczonego symbolem ZN – 
teren zieleni nieurzņdzonej na MN – teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
    2. Wójt Gminy Stare Miasto rozstrzygnņł o przy-
jňciu w/w uwagi. Projekt planu został ponownie 
wyłożony do publicznego wglņdu wraz z prognozņ 
oddziaływania na Ōrodowisko. Do wyłożonego 
powtórnie planu nie wniesiono uwag. 
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UCHWAŁA NR VI/51/2011 RADY GMINY STARE MIASTO 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w miejscowości Stare Miasto 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zmianami), ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) 
w zwiņzku z uchwałņ: Nr XXXVIII/342/2009. Rady 
Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2009r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych w miejscowoŌci Stare 
Miasto pod zabudowň mieszkaniowņ, Rada Gminy 
Stare Miasto uchwala, co nastňpuje:  

 
DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Miasto”, uchwala siň 
zmianň miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w miejscowoŌci 
Stare Miasto, zwany dalej planem. 
 

§ 2. 1. Rysunek planu pt. „Gmina Stare Miasto – 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w miejscowoŌci 
Stare Miasto - skala 1:2000” wraz z zaznaczonņ gra-
nicņ obszaru objňtego planem stanowi załņcznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej stanowi załņcznik nr 2 do 
uchwały. 

3. Rozstrzygniňcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załņcz-
nik nr 3 do uchwały. 
 
§ 3. Przedmiotem planu jest okreŌlenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków; 

5) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnoŌci zabudowy; 


