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UCHWA£A Nr XXVII/171/08 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenie po³o¿onego we wsi Szreniawa
przy ul. Dworcowej obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189, 14/190, 14/9, 14/10, 14/11

i czê�æ dzia³ki 14/12- etap II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 - o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591)1 i art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)2 po stwierdzeniu zgodno�ci
ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Komorniki uchwalonym uchwa³¹ Rady
Gminy Komorniki z dnia 14 listopada 1997 roku nr XXXI/209/
97 ze zmianami uchwala siê, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. Zakres obowi¹zywania planu.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu po³o¿onego we wsi Szreniawa przy ul. Dwor-
cowej obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/
5, 14/7, 14/189,14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i czê�æ dzia³ki 14/
12 - etap II.

2. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowi za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹ ponadto:

1) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2.

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

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

1) dzia³ce gruntu - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê gruntu w
rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami,

2) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹ w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym,

3) klasie drogi - rozumie siê przez to przyporz¹dkowanie
drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynika-
j¹cych z cech funkcjonalnych,

4) liczbie kondygnacji nadziemnych - nale¿y przez to rozu-
mieæ minimaln¹ lub maksymaln¹ liczbê kondygnacji nad-
ziemnych w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza któr¹ nie wolno
wyprowadzaæ zabudowy,

6) przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ dominu-
j¹cy, g³ówny sposób zagospodarowania terenu,

7) symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ nume-
ryczne i literowe albo tylko literowe oznaczenie poszcze-
gólnych terenów okre�laj¹ce ich przeznaczenie podstawo-
we lub przeznaczenie uzupe³niaj¹ce,

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w rozu-
mieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie,

9) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem prze-
znaczenia zgodnie z rysunkiem planu,

10) wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³o�æ
w rzucie prostopad³ym pomiêdzy najwy¿szym punktem
dachu budynku, a poziomem terenu.

11) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ obszar nasa-
dzeñ gatunkami drzew i krzewów zimozielonych o odpo-
wiedniej zwarto�ci w uk³adzie wielopiêtrowym i wielorzê-
dowym, maj¹cy spe³niaæ funkcje ochronne w rozumieniu
ustawy Prawo ochrony �rodowiska.

12) zieleni ekologicznej - nale¿y przez to rozumieæ obszar
nasadzeñ gatunkami zieleni niskiej, ozdobnej i zimozielo-
nej oraz trawami.

§3. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem miejscowym,

2) przeznaczenie terenu,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) klasyfikacja ulic.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
maj¹ charakter informacyjny:

1) przebieg istniej¹cych i projektowanych elementów sieci
infrastruktury technicznej,

2) rezerwowy pas terenu dla infrastruktury technicznej,
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3) zasiêg Wielkopolskiej Doliny Kopalnej,

4) strefa zadrzewieñ przydro¿nych.

ROZDZIA£ II

Ustalenia ogólne

§4. Przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania.

Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwal¹, ustala siê nastê-
puj¹ce przeznaczenia poszczególnych terenów, przyporz¹dko-
wuj¹c im wskazane obok symbole przeznaczenia:

1. 1P/U, 1aP/U, 2P/U, 3P/U, 3aP/U, 3bP/U - tereny obiektów
produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz zabudowy
us³ugowej,

2. ZI - tereny zieleni izolacyjnej wysokiej zimozielonej,

3. ZE - tereny zieleni ekologicznej,

4. KD-L - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej

§5. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

1. Ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej.

2. Posiadaj¹cy do dzia³ki budowlanej tytu³ prawny powinien,
powstrzymywaæ siê od dzia³añ, które by zak³óca³y korzy-
stanie z nieruchomo�ci s¹siednich ponad przeciêtn¹ mia-
rê, wynikaj¹c¹ ze spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomo�ci.

3. Dla nieruchomo�ci gruntowej stanowi¹cej w³asno�æ jednej
osoby fizycznej lub prawnej, a sk³adaj¹cej siê z kilku
s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³ek dopuszcza siê realizacjê
obiektów budowlanych w granicy lub w zbli¿eniu do niej
z zachowaniem odleg³o�ci wynikaj¹cych z Prawa Budow-
lanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
daæ budynki i ich usytuowanie w stosunku do granicy
dzia³ek wchodz¹cych w sk³ad tej nieruchomo�ci.

4. Nowe zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ
rangê miejsca, a wiêc byæ realizowane jako reprezentacyj-
ne, o wysokich walorach estetycznych, architektonicznych
i przestrzennych.

5. Ustala siê zakaz lokalizacji budynków wysokich i wysoko-
�ciowych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

6. Now¹ zabudowê nale¿y lokalizowaæ zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, okre�lonymi na rysunku planu.

7. Nale¿y w maksymalnym stopniu zachowaæ istniej¹ce
warto�ciowe zadrzewienia.

8. Zakaz lokalizacji budowli s³u¿¹cych reklamie i reklam w
obszarze dróg publicznych.

§6. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania z odpadami:

1) odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospo-
darowane zgodnie z gospodark¹ odpadami Gminy
Komorniki,

2) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte baterie
i akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycz-
nych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia,

3) zakazuje siê sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów
na dzia³kach objêtych przedmiotowym planem.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
2P/U, 3P/U, 3aP/U od strony terenów zabudowy mieszkanio-
wej ustala siê obowi¹zek zrealizowania pasa zieleni zimozie-
lonej wysokiej o szeroko�ci min. 10 m.

3. Nasadzenia nale¿y realizowaæ zgodnie z warunkami siedli-
skowymi przy doborze odpowiednich gatunków drzew i krzewów.

4. Zbêdne masy ziemne powstaj¹ce podczas realizacji
inwestycji nale¿y sk³adowaæ w miejscach wyznaczonych przez
Gminê lub zagospodarowaæ na terenie w³asnej posesji z
zachowaniem interesów w³a�cicieli dzia³ek s¹siednich, tj. osób
trzecich.

5. Inwestycje musz¹ �ci�le spe³niaæ wszystkie obowi¹zu-
j¹ce wymogi ochrony �rodowiska.

§7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

Nie okre�la siê - na obszarze opracowania planu nie
wystêpuj¹ stanowiska archeologiczne.

§8. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych.

1. Zasady kszta³towania przestrzeni dróg publicznych okre-
�lono w §17 niniejszej uchwa³y.

2. Na obszarach dróg publicznych mog¹ byæ lokalizowane
wszelkie urz¹dzenia infrastruktury komunikacyjnej oraz
zadrzewienia przyuliczne.

ROZDZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe

§9. Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

1. Zagospodarowanie i zabudowa terenów obiektów pro-
dukcyjnych, sk³adów i magazynów, zabudowy us³ugowej, -
1P/U, 1aP/U, 2P/U, 3P/U, 3aP/U, 3bP/U.

A. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
1P/U, 1aP/U ustala siê:

1) podstawowe przeznaczenie terenu:

- tereny obiektów zwi¹zanych z drobn¹ produkcj¹, us³u-
gowych, sk³adów i magazynów z towarzysz¹c¹ zieleni¹,

2) uzupe³niaj¹ce przeznaczenie terenu - nie okre�la siê.

3) szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zabudowê nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ciach od linii
rozgraniczaj¹cych z terenami dróg publicznych zgodnie
z rysunkiem planu,
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b) obowi¹zuje realizacja obiektów o wysokich walorach
architektonicznych w technologiach zapewniaj¹cych w
ich wnêtrzu wymagane przepisami szczególnymi wa-
runki: klimatyczne, o�wietleniowe i akustyczne, oraz
zapewniaj¹ce odpowiednie ograniczenie wp³ywu nie-
korzystnych czynników zewnêtrznych, szczególnie od
drogi KD-GP, na �rodowisko wewnêtrzne obiektu i
przebywaj¹cych w nim ludzi.

c) rodzaj dachów: dachy nale¿y kszta³towaæ jako pochy³e,
dwu lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci dacho-
wych 18° - 45°, dopuszcza siê dachy p³askie lub kom-
binacjê dachów p³askich i spadzistych.

d) ogrodzenie dzia³ki od strony granicy dzia³ki z terenami
dróg publicznych musi byæ wykonane jako a¿urowe z
prze�witami na minimalnie 50% powierzchni, maksy-
malna wysoko�æ ogrodzenia 200 cm,

4) wprowadza siê zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko okre�lonych w rozporz¹-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych uwarun-
kowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz.U.
z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) lub innych, odpowia-
daj¹cych im zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w
momencie z³o¿enia wniosku o wydanie decyzji administra-
cyjnej w celu realizacji planowanej inwestycji - z wyj¹tkiem
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

5) wprowadza siê ca³kowity zakaz sk³adowania jakichkolwiek
odpadów, lokalizowania sk³adowisk pojazdów, sk³adów
z³omu,

6) wydzielanie nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy
nakazuje w³a�ciwe zagospodarowanie terenu, a w szcze-
gólno�ci dotyczy to:

Poz. 676

a) dostêpu do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami
planu,

b) doj�æ i dojazdów,

c) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-
nej w planie,

d) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,

e) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej,

7) potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji nale-
¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie w³asnej posesji zgodnie
z przepisami szczególnymi w ilo�ci niezbêdnej dla obs³ugi
funkcji terenu i obiektów oraz sposobu zagospodarowania
dzia³ki:

8) Ustala siê minimalne wska�niki wyposa¿enia w miejsca
postojowe dzia³ek, na których przewidziane s¹ do realizacji
nowe obiekty:

a) 3 stanowiska na ka¿dych 10 zatrudnionych

b) dla obiektów handlowych: 1 stanowisko na ka¿de roz-
poczête 30 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) dla obiektów us³ugowych: 2 stanowiska na ka¿de roz-
poczête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej.

d) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wymagana
jest sumaryczna liczba stanowisk,

9) Ustala siê obowi¹zek zorganizowania miejsc prze³adunku
i postoju na w³asnej dzia³ce w ilo�ci odpowiadaj¹cej
potrzebom obiektu.

10) dane liczbowe dotycz¹ce warunków, zasad i standardów
kszta³towania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz
podzia³u na dzia³ki budowlane:
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B. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
2P/U, 3P/U i 3a P/U, 3bP/U ustala siê:

1) podstawowe przeznaczenie terenu:

- tereny zabudowy us³ugowej wielobran¿owej z towa-
rzysz¹c¹ zieleni¹ i obiektami handlowymi o powierzch-
ni sprzeda¿y nie wiêkszej ni¿ 1.000 m2

2) uzupe³niaj¹ce przeznaczenie terenu - nie okre�la siê.

3) szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zabudowê nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ciach od linii
rozgraniczaj¹cych z terenami dróg publicznych oraz

od terenów zieleni izolacyjnej ZI zgodnie z rysunkiem
planu,

b) obowi¹zuje realizacja obiektów o wysokich walorach
architektonicznych w technologiach zapewniaj¹cych w
ich wnêtrzu wymagane przepisami szczególnymi wa-
runki: klimatyczne, o�wietleniowe i akustyczne, oraz
zapewniaj¹ce odpowiednie ograniczenie wp³ywu nie-
korzystnych czynników zewnêtrznych, szczególnie od
drogi KD-GP, na �rodowisko wewnêtrzne obiektu i
przebywaj¹cych w nim ludzi.

c) rodzaj dachów: dach nale¿y kszta³towaæ jako pochy³e,
dwu lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci dacho-
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wych 18° - 45°, dopuszcza siê dachy p³askie lub kom-
binacjê dachów p³askich i spadzistych.

d) ogrodzenie dzia³ki od strony granicy dzia³ki z terenami
dróg publicznych musi byæ wykonane jako a¿urowe z
prze�witami na minimalnie 50% powierzchni, maksy-
malna wysoko�æ ogrodzenia 200 cm,

4) wprowadza siê zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko okre�lonych rozporz¹-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych uwarun-
kowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz.U.
z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) lub innych, odpowia-
daj¹cych im zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w
momencie z³o¿enia wniosku o wydanie decyzji administra-
cyjnej w celu realizacji planowanej inwestycji - z wyj¹tkiem
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

5) wprowadza siê ca³kowity zakaz sk³adowania jakichkolwiek
odpadów, lokalizowania sk³adowisk pojazdów, sk³adów
z³omu,

6) wydzielanie nowych dzia³ek budowlanych dla zabudowy
musi umo¿liwiaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu, a w
szczególno�ci dotyczy to:

a) dostêpu do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami
planu,

b) doj�æ i dojazdów,
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c) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-
nej w planie,

d) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,

e) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej,

7) potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji nale-
¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie w³asnej posesji zgodnie
z przepisami szczególnymi w ilo�ci niezbêdnej dla obs³ugi
funkcji terenu i obiektów oraz sposobu zagospodarowania
dzia³ki:

8) Ustala siê minimalne wska�niki wyposa¿enia w miejsca
postojowe dzia³ek, na których przewidziane s¹ do realizacji
nowe obiekty:

a) 3 stanowiska na ka¿dych 10 zatrudnionych

b) dla obiektów handlowych: 1 stanowisko na ka¿de roz-
poczête 30 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) dla obiektów us³ugowych: 2 stanowiska na ka¿de roz-
poczête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej.

d) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wymagana
jest sumaryczna liczba stanowisk,

9) Ustala siê obowi¹zek zorganizowania miejsc prze³adunku
i postoju na w³asnej dzia³ce w ilo�ci odpowiadaj¹cej
potrzebom obiektu.

10) dane liczbowe dotycz¹ce warunków, zasad i standardów
kszta³towania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz
podzia³u na dzia³ki budowlane:
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3. Zagospodarowanie terenów zieleni izolacyjnej - ZI.

1) na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZI,
wprowadza siê ca³kowity zakaz realizowania wszelkiej za-
budowy,

2) w sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ w zakre-
sie u¿ytkowania terenów ZI, maj¹ zastosowanie przepisy
szczególne,

3) szczegó³owe warunki zagospodarowania terenu:

a) nakazuje siê wykonywanie niezbêdnych prac porz¹dko-
wych i pielêgnacyjnych, nasadzeñ lub wycinki drzew i
krzewów, oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z konser-
wacj¹ i utrzymaniem zielem,

b) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wy-
j¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿arowych.

4. Zagospodarowanie terenów zieleni ekologicznej - ZE

1) na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZE,
wprowadza siê ca³kowity zakaz realizowania wszelkiej za-
budowy i nasadzeñ zieleni¹ wysok¹,

2) w sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ w zakre-
sie u¿ytkowania terenów ZE, maj¹ zastosowanie przepisy
szczególne,

3) szczegó³owe warunki zagospodarowania terenu:

a) nakazuje siê wykonywanie niezbêdnych prac porz¹dko-
wych i pielêgnacyjnych oraz innych dzia³añ zwi¹zanych
z konserwacj¹ i utrzymaniem zieleni.

b) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za
wyj¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿a-
rowych.

c) dopuszcza siê wszelkie prace zwi¹zane z obs³ug¹ infra-
struktury technicznej - kanalizacj¹ deszczow¹.
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d) szeroko�æ pasa zieleni ekologicznej wynosi 6,0 m - po
3,0 m w obie strony od osi kanalizacji deszczowej.

§10. Granice i sposoby zagospodarowania terenu 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 ziemi.

Nie okre�la siê - na obszarze planu nie wystêpuj¹ po
wy¿sze zagro¿enia.

§11. Szczególne zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym.

W planie nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych wszczêcia
procedury scalania i podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu
przepisów odrêbnych;

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

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1P/U,
1aP/U wystêpuje zakaz lokalizowania obiektów przeznaczo-
nych na sta³y pobyt ludzi w odleg³o�ci od krawêdzi jezdni
drogi publicznej KD-GP mniejszej ni¿:

1) A 70 m - dla obiektów budowlanych wielokondygnacyj-
nych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

2) B 50 m - dla obiektów budowlanych jednokondygnacyj-
nych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

3) C 25 m - dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych
na pobyt ludzi.

§13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Obs³uga komunikacyjna obszaru odbywaæ siê bêdzie po-
przez projektowan¹ drogê lokaln¹ oznaczon¹ na rysunku
planu: KD-L,

2. Powi¹zanie komunikacyjne z zewnêtrznym gminnym uk³a-
dem komunikacyjnym i ponad lokalnym, drog¹ g³ówn¹
oznaczon¹ na rysunku planu: KD-GP.

3. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, których zagospodarowanie
i u¿ytkowanie wymaga zasilania w energiê elektryczn¹
winny byæ przy³¹czone do sieci elektroenergetycznej.
Przy³¹czenie nowych obiektów nast¹pi na podstawie:
warunków przy³¹czenia, które okre�li gestor sieci, na
wniosek zainteresowanego podmiotu i Umowy o przy³¹-
czenie do sieci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Uzbrojenie elektroenergetyczne winno posiadaæ parame-
try techniczne w³a�ciwe dla zaspokojenia potrzeb okre�lo-
nych przez podmiot wnioskuj¹cy o przy³¹czenie.

2) zachowuje siê istniej¹c¹ sieæ elektroenergetyczn¹ (linie
energetyczne i stacje transformatorowe). Dopuszcza
siê mo¿liwo�æ ich przebudowy na drodze usuniêcia
kolizji na podstawie warunków technicznych uzyska-
nych od gestora sieci. Nowobudowana sieæ elektro-
energetyczna, szczególnie �redniego i niskiego napiê-
cia winna byæ realizowana jako podziemna.

3) wszystkie dzia³ki budowlane i budynki musz¹ byæ pod-
³¹czone do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze
wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny z
funkcj¹ i sposobem zagospodarowania i zabudowy
dzia³ki,

4) wszystkie budynki oraz dzia³ki budowlane musz¹ byæ
docelowo pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej i posiadaæ
przy³¹cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie
�cieków sanitarnych w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania oraz za-
budowy dzia³ki. W rozwi¹zaniach tymczasowych do-
puszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych i
wywóz nieczysto�ci przez koncesjonowane firmy do
wyznaczonych miejsc, zgodnie z gospodark¹ odpada-
mi Gminy Komorniki,

5) wszystkie dzia³ki budowlane docelowo powinny posia-
daæ kanalizacjê deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym
dla obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania dzia³-
ki, do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej naka-
zuje siê zagospodarowanie wód opadowych na terenie
w³asnej posesji,

6) zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿one w
urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach zgodnie z
przepisami ochrony �rodowiska,

7) �cieki bêd¹ odprowadzane bezpo�rednio do gminnej
sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni �cieków lub
poprzez odpowiednie urz¹dzenia podczyszczaj¹ce, je-
¿eli bêd¹ tego wymaga³y przepisy szczególne - do
czasu realizacji sieci kanalizacyjnej gromadzone w zbior-
nikach bezodp³ywowych lub oczyszczalniach przydo-
mowych,

8) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indy-
widualne �ród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystar-
czaj¹cym dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z
funkcj¹,

9) zaleca siê nastêpuj¹ce czynniki grzewcze: ogrzewanie
gazowe, olejowe, elektryczne lub inne odnawialne �ró-
d³a energii - energia s³oneczna, wiatru, geotermiczna.

10) na obszarze opracowania planu wystêpuj¹ zaewiden-
cjonowane sieci drenarskie. Nale¿y zachowaæ funkcjo-
nowanie systemu melioracyjnego, a w przypadku ko-
nieczno�ci jego naruszenia, zapewniæ rozwi¹zania za-
stêpcze.

11) w przypadku zaistnienia konieczno�ci budowy konte-
nerowych stacji transformatorowych przewiduje siê
ich realizacje jako odrêbne obiekty budowlane lub
obiekty stanowi¹ce- czê�æ innych budynków. Liczba i
lokalizacje kontenerowych stacji transformatorowych
zostan¹ okre�lone w projektach techniczno-budowla-
nych opracowanych na podstawie warunków przy³¹-
czenia do sieci el-en. w zale¿no�ci od sposobu docelo-
wego zagospodarowania dzia³ki. W przypadku realiza-
cji stacji wbudowanych w inne budynki, pomieszczenia
przeznaczone na stacjê transformatorow¹ winny spe³-
niaæ wymogi okre�lone w odrêbnych przepisach i byæ
zlokalizowane w miejscu dostêpnym z poziomu drogi
dojazdowej. Do stacji, w których czê�æ urz¹dzeñ stano-
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wiæ bêdzie w³asno�æ przedsiêbiorstwa energetycznego
winien byæ zapewniony ca³odobowy dostêp s³u¿b eks-
ploatacyjnych gestora sieci.

12) zakazuje siê lokalizacji obiektów uniemo¿liwiaj¹cych
dojazd do linii energetycznych ciê¿kim sprzêtem trans-
portowym.

13) zakazuje siê sadzenia ro�linno�ci wysokopiennej pod
istniej¹cymi napowietrznymi liniami elektroenergetycz-
nymi.

14) wzd³u¿ drogi krajowej nr 5 oznaczonej na rysunku
planu symbolem KD-GP zostaje wyznaczony pas rezer-
wowy terenu o szeroko�ci 12 m dla u³o¿enia infrastruk-
tury technicznej.

4. Sieci infrastruktury technicznej powinny byæ prowadzone
przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczegól-
no�ci przez tereny komunikacji publicznej. Dopuszcza siê
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez inne
tereny za zgod¹ w³a�ciciela tych terenów.

5. Wszystkie istniej¹ce sieci infrastruktury technicznej na
obszarze planu mog¹ podlegaæ przebudowie, rozbudo-
wie i wymianie: docelowo nale¿y zapewniæ wykonanie
pe³nego uzbrojenia w sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej.

§14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

Nie przewiduje siê tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów, a do czasu realizacji ustaleñ
planu tereny mog¹ byæ zagospodarowane i zabudowane w
sposób dotychczasowy.

§15. Obszary rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infra-
struktury technicznej, a tak¿e obszary wymagaj¹ce przekszta³-
ceñ lub rekultywacji.

Nie okre�la siê.

§16. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz s³u¿¹ce or-
ganizacji imprez masowych.

Nie okre�la siê.

§17. Zagospodarowanie i zabudowa terenów dróg pu-
blicznych KD-L,.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia - KD-
L, ustala siê:

1) zakaz dokonywania jakichkolwiek podzia³ów za wyj¹tkiem
porz¹dkuj¹cych stan w³asno�ciowy zgodnie z liniami roz-
graniczaj¹cymi.

2) zakaz wprowadzania wszelkich urz¹dzeñ, budowli i bu-
dynków, a tak¿e innej zabudowy niezwi¹zanej z przezna-
czeniem terenu z wyj¹tkiem urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

3) dopuszcza siê lokalizacjê miejsc parkingowych, pod wa-
runkiem, ¿e nie jest ona sprzeczna z innymi przepisami
prawa,

4) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) teren musi docelowo byæ wyposa¿ony w sieæ kanaliza-
cji deszczowej,

b) wszystkie zrzuty �cieków opadowych musz¹ byæ wypo-
sa¿one w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

c) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy dla
danej klasy drogi,

d) minimalna szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
nowoprojektowanych odcinków dróg oznaczonych
symbolem przeznaczenia KD-L wynosi � 12 m,

e) dla KD-L,

- jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu po
jednym na ka¿dym kierunku ruchu,

- nale¿y wykonaæ chodnik o minimalnej szeroko�ci
2,0 m po obu stronach pasa drogowego,

- jednostronny lub dwustronny pas zieleni oddziela-
j¹cy chodnik od jezdni

§18. Stawki procentowe.

Uchwala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³a-
ty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

ROZDZIA£ IV

Przepisy przej�ciowe i koñcowe.

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Komorniki.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Komorniki
(-) mgr Marian Adamski

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. 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.

2 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. 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

Zmiany studium zosta³y zatwierdzone uchwa³ami Rady
Gminy Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego 2001 r.,
Nr XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze�nia 2001 r., Nr XLV/305/2002
z dnia 10 wrze�nia 2002 r. Nr XXXIX/235/2005 z dnia 20
wrze�nia 2005 r. Nr XI/60/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVII/171/2008

Rady Gminy Komorniki
z dnia 8 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PO£O¯ONEGO WE WSI SZRENIAWA

PRZY UL. DWORCOWEJ OBEJMUJ¥CEGO DZIA£KI NR EWID. GRUNTU 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189, 14/190, 14/9, 14/10,
14/11 I CZÊ�Æ DZIA£KI 14/12- ETAP II

Poz. 676

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 i z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Komorniki rozstrzyga, co nastêpuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego we wsi Szreniawa przy ul.
Dworcowej obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4,
14/5, 14/7, 14/189,14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i czê�æ dzia³ki 14/
12 - II etap nie wniesiono ¿adnych uwag, których sposób i
terminy wnoszenia okre�lone zosta³y w art. 17 pkt 10, 11, 12,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVII/171/2008

Rada Gminy Komorniki
z dnia 8 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU PO£O¯ONEGO WE WSI SZRENIAWA PRZY UL. DWORCOWEJ OBEJMUJ¥CEGO DZIA£KI

NR EWID. GRUNTU 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189, 14/190, 14/9, 14/10, 14/11 I CZÊ�Æ DZIA£KI 14/12- ETAP II, 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 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki
rozstrzyga, co nastêpuje:

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

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki Gminy.

2. 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. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepi-
sów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹

zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy
Komorniki.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego gminy Komorniki.

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

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy,

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.


