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UCHWADA Nr XXV/170/09 RADY MIEJSKIEJ W MIDOSDAWIU

z	dnia	30	czerwca	2009	r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usEugami w rejonie drogi krajowej nr 

15 w BiaEym Piątkowie

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142	poz.	1591	ze	zmianami)	oraz	art.	
20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	plano-

waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	
2003	r.	Nr	80	poz.	717	ze	zmianami)	Rada	Miejska	
w	MiEosEawiu	uchwala	co	następuje:	

§1.1.	Po	stwierdzeniu	zgodno[ci	ze	ｧStudium	uwa-

runkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	przestrzen-

nego	gminy	MiEosEawｦ	-	uchwaEa	nr	XI/60/99	z	dnia	
7.12.1999	r.	Rady	Miejskiej	w	MiEosEawiu,	uchwala	
się	miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzenne-

go	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	
i	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	z	usEugami	
w	rejonie	drogi	krajowej	nr	15	w	BiaEym	Piątkowie,	
stanowiący	 zmianę	 miejscowego	 planu	 zagospoda-

rowania	 przestrzennego	 terenu	 dziaEalno[ci	 gospo-

darczej	z	funkcją	mieszkaniową	w	BiaEym	Piątkowie,	
uchwalonego	uchwaEą	nr	II/12/98	Rady	Miejskiej	w	
MiEosEawiu	z	dnia	1	grudnia	1998	r.,	ogEoszonego	w	
Dzienniku	Urzędowym	Województwa	PoznaGskiego	
nr	32	poz.	474	z	18	grudnia	1998	r.

2.	Granice	obszaru	objętego	planem	zostaEy	nanie-

sione	na	rysunku	planu.	
3.	Plan	miejscowy	uskEada	 się	 z	 tre[ci	 niniejszej	

uchwaEy	oraz	integralnych	czę[ci:
1)	rysunku	planu	｠	w	skali	1:1000	｠	zaEącznik	nr	1;
2)	 rozstrzygnięcia	 w	 sprawie	 rozpatrzenia	 uwag	

wniesionych	 do	 projektu	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 wyEorone-

go	do	publicznego	wglądu	｠	zaEącznik	nr	2;
3)	rozstrzygnięcia	o	sposobie	realizacji	zapisanych	

w	planie	 zadaG	z	 zakresu	 infrastruktury	 tech-

nicznej	oraz	zasad	ich	finansowania	nalerących	
do	zadaG	wEasnych	gminy	｠	zaEącznik	nr	3.

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

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

1)	ustawie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ustawę	z	
dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospo-

darowaniu	przestrzennym;
2)	planie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	pla-

nu	o	którym	mowa	w	§1	niniejszej	uchwaEy;
3)	uchwale	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	niniejszą	

uchwaEę	Rady	Miejskiej	w	MiEosEawiu;
4)	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	

rozumieć	 takie	 przeznaczenie,	 które	 powinno	

przewarać	na	obszarze	w	obrębie	linii	rozgrani-
czających,	okre[lone	symbolem;

5)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 rodzaje	 przeznaczenia	 inne	 nir	 pod-

stawowe,	 które	 uzupeEniają	 lub	 wzbogacają	
przeznaczenie	podstawowe;

6)	 przedsięwzięciach	 mogących	 zawsze	 znaczą-

co	oddziaEywać	na	 [rodowisko	oraz	przedsię-

wzięciach	 mogących	 potencjalnie	 znacząco	
oddziaEywać	na	[rodowisko	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	przedsięwzięcia	okre[lone	w	ustawie	
z	dnia	3	papdziernika	2008	r.	o	udostępnianiu	
informacji	o	[rodowisku	i	jego	ochronie,	udziale	
spoEeczeGstwa	w	ochronie	[rodowiska	oraz	o	
ocenach	oddziaEywania	na	[rodowisko	｠	Dz.U.	
Nr	199	z	dnia	7	listopada	2008	r.;

7)	 dopuszczalnych	 poziomach	 haEasu	 ｠	 nalery	
przez	 to	 rozumieć	 dopuszczalne	 poziomy	 ha-

Easu	 okre[lone	 w	 Rozporządzeniu	 Ministra	
Ochrony	Zrodowiska	z	dnia	14	czerwca	2007	
r.	w	sprawie	dopuszczalnych	poziomów	haEa-

su	w	[rodowisku	(Dz.U.	Nr	120,	poz.	826)	dla	
okre[lonych	rodzajów	terenów;

8)	obowiązującej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 obowiązującą	 odlegEo[ć	 frontowej	
dominującej	[ciany	budynku	od	granicy	dziaEki	
z	drogą.	qaden	z	elementów	elewacji	nie	more	
przekroczyć	 obowiązującej	 linii	 zabudowy	 o	
więcej	nir:	okapy	i	gzymsy	｠	0,8	m,	czę[ci	bu-

dynku,	 takie	 jak	balkony,	galerie,	 tarasy,	 log-

gie,	wykusze,	 schody	 zewnętrzne,	 pochylnie,	
rampy	｠	1,3	m;	na	obowiązującej	linii	zabudo-

wy	nalery	sytuować	min.	70%	dEugo[ci	rzutu	
odpowiedniej	elewacji	budynku;	

9)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	minimalną	odlegEo[ć	podaną	w	mb,	w	
jakiej	mogą	się	znajdować	lica	[cian	lub	narorni-
ków	budynków.	Okre[lenie	nieprzekraczalnej	linii	
zabudowy	oznacza,	 re	 istnieje	morliwo[ć	 rów-

nolegEego	w	 stosunku	 do	 nieprzekraczalnej	 linii	
zabudowy	cofnięcia	budynku	w	gEąb	dziaEki;

10)	 siedlisku	 przyrodniczym	 ｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	 obszar	 lądowy	 lub	 wodny,	 natural-
ny	 lub	 póEnaturalny	 wyodrębniony	 w	 oparciu	
o	cechy	geograficzne,	abiotyczne	i	biotyczne,	
okre[lony	w	ustawie	z	dnia	16	kwietnia	2004	
r.	o	ochronie	przyrody	(Dz.U.	Nr	92,	poz.	880	
z	2004	r.).	Dostosowanie	ro[liny	do	siedliska	
przyrodniczego	oznacza	zgodno[ć	z	wEa[ciwy-

mi	dla	niej	wymaganiami	w	miejscu	planowa-

nego	nasadzenia	｠	podEore	gruntowe,	stosunki	
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wodne,	nasEonecznienie,	pochylenie	terenu;
11)	zieleni	izolacyjnej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	

drzewa	i	krzewy	li[ciaste	i	iglaste	posadzone	w	
zwartym	szpalerze;

12)	zjepdzie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	czę[ć	dro-

gi	na	poEączeniu	drogi	publicznej	 z	drogą	nie-

publiczną,	nie	będącą	skrzyrowaniem;
13)	dziaEce	budowlanej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	

nieruchomo[ć	gruntową	lub	dziaEkę	gruntu,	której	
wielko[ć,	cechy	geometryczne,	dostęp	do	drogi	
publicznej	oraz	wyposarenie	w	urządzenia	infra-

struktury	technicznej	speEniają	wymogi	realizacji	
obiektów	budowlanych	wynikające	z	odrębnych	
przepisów	i	aktów	prawa	miejscowego;	

14)	 froncie	 dziaEki	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
czę[ć	 dziaEki	 budowlanej,	 która	 przylega	 do	
drogi,	 z	 której	 odbywa	 się	 gEówny	 wjazd	 lub	
wej[cie	na	dziaEkę;	

15)	 infrastrukturze	technicznej	 -	nalery	przez	to	ro-

zumieć	urządzenia,	sieci	przesyEowe	i	związane	z	
nimi	obiekty	[wiadczące	niezbędne	i	podstawowe	
usEugi	 dla	 obiektów	 budowlanych	 lub	 jednostek	
osadniczych	w	zakresie	elektroenergetyki,	dostar-
czania	 ciepEa,	wody,	 usuwania	 [cieków	 i	 odpa-
dów,	transportu	i	komunikacji,	teletechniki	itp.;

16)	przestrzeni	publicznej	｠	nalery	przez	to	rozu-

mieć	wnętrza	ulic,	placów,	 tras	dojazdowych	
w	ksztaEcie	wydzielonym	liniami	rozgraniczają-

cymi	 a	 stanowiące	spójną	 funkcjonalnie	 i	 do-

stępną	publicznie	przestrzenną	caEo[ć;
17)	reklamie	-	nalery	przez	to	wszelkie	no[niki	in-

formacji	wizualnej	 (no[niki	 na[cienne,	wolno-

stojące,	 tablice	 reklamowe,	 pylony	 itp.)	wraz	
z	elementami	konstrukcyjnymi	i	zamocowania-

mi,	nie	będące	szyldami,	tablicami	informacyj-
nymi	 czy	 znakami	w	 rozumieniu	 przepisów	o	
znakach	i	sygnaEach	drogowych;

18)	reklamie	wielkoformatowej	-	nalery	przez	to	ro-

zumieć	reklamę	o	powierzchni	powyrej	12	m2;
19)	tablicach	informacyjnych	-	nalery	przez	to	ro-

zumieć	 elementy	 systemu	 informacji,	w	 tym:	
tablice	 informujące	 o	 nazwie	 ulicy,	 numerze	
domu,	tablice	informujące	turystów,	oraz	tabli-
ce	z	ogEoszeniami;

20)	szyldach	-	nalery	przez	to	rozumieć	oznacze-

nia	jednostek	organizacyjnych	oraz	podmiotów	
gospodarczych,	ich	siedzib	lub	miejsc	wykony-

wania	dziaEalno[ci,	nie	będące	reklamą;
21)	 Eączniku	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 budy-

nek	Eączący	dwa	lub	więcej	budynków,	które-

go	 funkcja	 ogranicza	 się	 do	 komunikacji	 we-

wnętrznej;
22)	 dachu	 dwuspadowym	 -	 nalery	 przez	 to	 ro-

zumieć	 dach	 posiadający	 dwie	 podstawowe	
poEacie	 dachowe	 o	 przeciwlegEych	 spadkach	
Eączące	się	wzdEur	kalenicy,	z	dopuszczeniem	
uzupeEnienia	mniejszymi	poEaciami	wynikający-

mi	z	ksztaEtu	rzutu	budynku	lub	wynikającymi	
z	zastosowania	takich	elementów	jak	lukarny,	
ganki,	ryzality,	werandy,	naczóEki	itp.;	

23)	dachu	wielospadowym	 -	nalery	przez	 to	 ro-

zumieć	dach	posiadający	co	najmniej	trzy	pod-

stawowe	poEacie	dachowe	o	podobnych	spad-

kach,	Eączące	się	w	jednym	punkcie	lub	wzdEur	
kalenic.	W	przypadku	rozczEonkowanego	rzutu	
budynku	 lub	 zastosowania	 takich	 elementów	
jak	lukarny,	ganki,	ryzality,	werandy,	itp.	pod-

stawowe	poEacie	mogą	być	uzupeEniane	mniej-
szymi	poEaciami	o	podobnych	spadkach;

24)	 dachu	 stromym	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
dach	o	nachyleniu	18o	lub	większym	albo	o	na-

chyleniu	w	[ci[le	okre[lonym	przedziale	 -	po-

wyrej	18o;
25)	dachu	pEaskim	-	nalery	przez	to	rozumieć	dach	

o	nachyleniu	mniejszym	nir	18o.

§3.	 Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 stanowią	
obowiązujące	ustalenia	planu:

1)	granica	obszaru	objętego	planem;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	oraz	oznaczenia	graficzne	i	literowe	do-

tyczące	przeznaczenia	terenów;
3)	obowiązujące	linie	zabudowy;
4)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy;
5)	sposób	ustawienia	kalenic	dachowych	budyn-

ków	mieszkalnych;
6)	pasy	zieleni	izolacyjnej	o	szeroko[ci	3	m	i	sze-

roko[ci	6	m;
7)	 pas	 terenu	 wzdEur	 linii	 elektroenergetycznej,	 na	

którym	obowiązują	ograniczenia	w	urytkowaniu.

ROZDZIAD	II
Przepisy szczegóEowe

§4.	Ustala	się	następujące	przeznaczenie	terenu:
1)	ustala	się	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jed-

norodzinnej,	oznaczone	na	rysunku	planu	sym-

bolami	 1MN	 ｠	 5MN,	 na	 których	 przeznacze-

niem	podstawowym	jest	funkcja	mieszkaniowa	
｠	na	kardej	dziaEce	jeden	budynek	mieszkalny	
jednorodzinny	oraz	jeden	budynek	gospodarczy	
lub	garar	przy	czym	na	terenie	1MN	nie	ograni-
cza	się	liczby	budynków	gospodarczych.	Na	te-

renie	1MN	dopuszcza	się	adaptowanie	funkcji	
gospodarczych	 związanych	 z	 produkcją	 rolną	
｠	bez	morliwo[ci	rozbudowy,	w	zakresie	ogra-

niczonym	 ustaleniami	 §6	 i	 §9	 oraz	 istniejący	
pawilon	 handlowy	 z	morliwo[cią	 rozbudowy.	
Przeznaczenie	 dopuszczalne	 more	 stanowić	
funkcja	usEugowa.	UsEugi	stanowiące	przezna-

czenie	dopuszczalne	nie	mogą	zajmować	wię-

cej	 nir	 30%	 powierzchni	 caEkowitej	 budynku	
mieszkalnego	 jednorodzinnego.	Dopuszcza	się	
równier	 urządzenia	 o	 niewielkich	 gabarytach	
związane	z	funkcjonowaniem	lokalnych	syste-

mów	infrastruktury	technicznej	-	nie	konkuru-

jące	wielko[cią	i	wysoko[cią	z	obiektami	prze-

znaczenia	podstawowego;
2)	ustala	się	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jed-

norodzinnej	z	usEugami,	oznaczone	na	rysunku	
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planu	symbolami	1MN/U,	2MN/U.	Przeznacze-

nie	podstawowe	obejmuje	budynki	mieszkalne	
i	 budynki	 związane	 z	 usEugami	 wraz	 z	 insta-

lacjami	 i	 urządzeniami	 technicznymi,	 budynki	
gospodarcze	 i	 gararowe	 oraz	 budowle	 skEa-

dające	się	na	caEo[ć	urytkową.	Dopuszcza	się	
urządzenia	o	niewielkich	gabarytach	związane	
z	funkcjonowaniem	lokalnych	systemów	infra-

struktury	 technicznej,	 nie	 konkurujące	 wiel-
ko[cią	i	wysoko[cią	z	obiektami	przeznaczenia	
podstawowego.	Dopuszcza	się	zrezygnowanie	
z	funkcji	usEugowej	na	dziaEce	i	przeznaczenie	
caEej	dziaEki	wyEącznie	na	cele	mieszkaniowe;	

3)	ustala	się	teren	zabudowy	techniczno-produk-

cyjnej,	oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	
P,	 na	 którym	 przeznaczeniem	 podstawowym	
jest	funkcja	produkcyjna,	skEadowa	 i	magazy-

nowa.	W	ramach	podstawowego	przeznaczenia	
terenu	mogą	być	lokalizowane	budynki	wraz	z	
instalacjami	 i	 urządzeniami	 technicznymi	 oraz	
budowle,	 skEadające	 się	 na	 caEo[ć	 urytkową.	
Przeznaczeniem	dopuszczalnym	mogą	być	bu-

dynki	obsEugi	socjalnej	i	administracyjnej,	zwią-

zane	 z	 podstawowym	przeznaczeniem	 terenu	
oraz	infrastruktura	techniczna;	

4)	ustala	się	teren	infrastruktury	technicznej	elek-

troenergetycznej,	oznaczony	na	rysunku	planu	
symbolem	E;

5)	ustala	się	tereny	ulic	dojazdowych	wewnętrz-
nych,	oznaczone	na	rysunku	planu	symbolami	
1KDW	｠	5KDW;

6)	ustala	się	teren	ulicy	dojazdowej,	oznaczony	na	
rysunku	planu	symbolem	KD;

7)	ustala	się	teren	ulicy	pieszej,	oznaczony	na	ry-

sunku	planu	symbolem	KX;
8)	ustala	się	tereny	poszerzeG	istniejącej	poza	obsza-

rem	objętym	planem	drogi	gminnej	2KD(L),	ozna-

czone	na	rysunku	planu	symbolami	1kd-4kd.

§5.	Wprowadza	się	następujące	zasady	ochrony	i	
ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1)	 projektowana	 zabudowa	 mieszkaniowa	 winna	
nawiązywać	do	charakteru	budynków	mieszkal-
nych	istniejących	w	miejscowo[ci	BiaEe	Piątko-

wo	poprzez	zastosowanie	stromych	dachów;	
2)	 istniejącą	 zabudowę	 nalery	 w	 maksymalnym	

zakresie	 adaptować	 i	 przystosowywać	 do	
wspóEczesnych	standardów,	przy	zachowaniu	
warto[ci	estetycznych	lub	zabytkowych;	

3)	 budynki	 związane	 z	 usEugami	 oraz	 zabudowa	
usEugowa,	 przemysEowa	 i	 magazynowo-skEa-

dowa	powinny	speEniać	wysokie	wymogi	este-

tyczne	 a	 w	 ich	 kolorystyce	 nalery	 unikać	 ja-

skrawych	odcieni	barw;	
4)	szczególnej	dbaEo[ci	wymaga	zagospodarowa-

nie	zielenią	obrzery	dziaEek	｠	pomiędzy	droga-

mi	a	zabudową.	

§6.	Ustala	się	następujące	zasady	ochrony	[rodo-

wiska,	przyrody	i	krajobrazu	kulturowego:

1)	na	obszarze	objętym	planem	obowiązują	zaka-

zy	i	nakazy	wynikające	z	poEorenia	na	terenie	
qerkowsko-Czeszewskiego	 Parku	 Krajobrazo-

wego,	patrz	§10;
2)	na	 terenach	1MN-5MN	przeznaczenie	podsta-

wowe	 oraz	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 nie	
mogą	 nalereć	 do	 przedsięwzięć,	 mogących	
zawsze	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	
bądp	do	przedsięwzięć	mogących	potencjalnie	
znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko.	Wszel-
kie	 oddziaEywania	 związane	 z	 adaptowanym	
lub	 planowanym	 przeznaczeniem	 terenu	 nie	
mogą	 powodować	 przekroczenia	 standardów	
jako[ci	 [rodowiska,	 okre[lonych	 przepisami	
odrębnymi,	poza	terenem	do	którego	wEa[ciciel	
posiada	tytuE	prawny;

3)	na	terenach	1MN/U,	2MN/U	oraz	P	dopuszcza	
się	morliwo[ć	lokalizowania	przedsięwzięć,	mo-

gących	potencjalnie	znacząco	oddziaEywać	na	
[rodowisko.	Wszelkie	oddziaEywania	związane	
z	 adaptowanym	 lub	planowanym	przeznacze-

niem	terenu	nie	mogą	powodować	przekrocze-

nia	 standardów	 jako[ci	 [rodowiska,	 okre[lo-

nych	przepisami	odrębnymi,	poza	 terenem	do	
którego	wEa[ciciel	posiada	tytuE	prawny;

4)	w	obrębie	terenu	1MN,	na	którym	dopuszcza	się	
adaptowanie	funkcji	gospodarczych	związanych	
z	produkcją	rolną	｠	bez	morliwo[ci	rozbudowy,	
zakazuje	się	 lokalizowania	pEyt	obornikowych	 i	
otwartych	zbiorników	na	nieczysto[ci;

5)	 dla	 terenów,	 których	 przeznaczenie	 zostaEo	
ustalone	pod	zabudowę,	zakazuje	się	przekra-

czania	 dopuszczalnych	 poziomów	 haEasu	 jak	
dla	następujących	rodzajów	terenów	-	zgodnie	
z	 Rozporządzeniu	 Ministra	 Ochrony	 Zrodowi-
ska	z	dnia	14	czerwca	2007	r.	w	sprawie	do-

puszczalnych	poziomów	haEasu	w	[rodowisku	
(Dz.U.	Nr	120,	poz.	826):	

a)	 dla	 terenów	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jed-

norodzinnej,	 oznaczonych	na	 rysunku	planu	
symbolami	1MN-5MN	jak	dla	terenów	zabu-

dowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej;
b)	dla	 terenów	zabudowy	mieszkaniowej	 jedno-

rodzinnej	z	usEugami,	oznaczonych	na	rysunku	
planu	 symbolami	1MN/U,	2MN/U	oraz	P	 jak	
dla	terenów	na	cele	mieszkaniowo-usEugowe;

6)	w	przypadku	nie	morno[ci	zachowania	odlegEo[ci	
od	krawędzi	jezdni	drogi	krajowej	nr	15	(KD	15)	w	
wymiarze:	30	m	dla	obiektów	jednokondygnacyj-
nych	i	40	m	dla	obiektów	wielokondygnacyjnych	
i	 stwierdzenia	 występowania	 przekroczeG	 do-

puszczalnych	poziomów	haEasu,	pochodzącego	z	
tej	drogi,	nalery	przewidzieć	zabezpieczenia	przed	
haEasem	-	staraniem	i	na	koszt	inwestorów;

7)	 nalery	 zrealizować	 pasy	 zieleni	 izolacyjnej	
wzdEur	 granic	 dziaEek	 na	 terenach	 1MN/U,	
2MN/U	oraz	P	o	szeroko[ci	co	najmniej	6	m	lub	
co	najmniej	3	m	-	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

8)	wzdEur	istniejącego	cieku	nalery	uzupeEnić	za-

drzewienia	i	zakrzewienia;
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9)	 wokóE	 budynków	 mieszkalnych	 wprowadzić	
zieleG	 ozdobną	 ogrodów	 oraz	 zadrzewienia	 i	
zakrzewienia.	Stosować	ro[liny	z	przewagą	ga-

tunków	 rodzimych,	 dostosowane	do	miejsco-

wego	siedliska	przyrodniczego;
10)	zakazuje	się	odprowadzać	nieczysto[ci	pEynne	

do	gruntu	lub	do	istniejącego	cieku;
11)	 odprowadzenie	 [cieków	 bytowych	 oraz	 ko-

munalnych	nalery	rozwiązać	zgodnie	z	zapisem	
zawartym	w	§13	ust.	3;

12)	 odprowadzenie	 wód	 opadowych	 i	 roztopo-

wych	nalery	rozwiązać	zgodnie	z	zapisem	za-

wartym	w	§13	ust.	4;
13)	 odpady	 nalery	 gromadzić	 i	 segregować	 w	

miejscach	 ich	powstawania,	w	sposób	umor-
liwiający	zorganizowany	wywóz	do	miejsc	od-

zysku	 lub	 unieszkodliwienia,	 zgodnie	 z	 gmin-

nym	planem	gospodarki	odpadami	oraz	zgodnie	
z	przepisami	szczególnymi;

14)	ochronę	powietrza	zapewnić	zgodnie	z	przepi-
sami	szczególnymi;

15)	energię	dla	celów	grzewczych	oraz	dla	potrzeb	
technologicznych	 nalery	 wytwarzać	 stosując	
dla	 nowo	 projektowanych	 budynków	 paliwa,	
charakteryzujące	się	niskimi	wskapnikami	emi-
syjno[ci,	 czyli	 paliwa	 pEynne,	 gazowe	 i	 staEe	
oraz	alternatywne	pródEa	energii;	

16)	na	wszystkich	terenach	objętych	planem	nale-

ry	przy	pracach	ziemnych	uwzględnić	przebu-

dowę	urządzeG	melioracyjnych.

§7.	Ustala	się	następujące	zasady	ochrony	dzie-

dzictwa	kulturowego	i	zabytków:
1)	prace	remontowo-budowlane,	prace	konserwa-

torskie	oraz	prace	elewacyjne	przy	budynkach	
przy	budynkach	nr	31	i	nr	32	objętych	ochroną	
konserwatorską	(takre	zmiana	pokrycia	dacho-

wego,	 malowanie	 elewacji,	 wymiana	 stolarki	
okiennej	i	drzwiowej)	winny	być	konsultowane	
z	Wielkopolskim	Wojewódzkim	Konserwatorem	
Zabytków	i	poprzedzone	pozwoleniem.	

2)	w	przypadku	konieczno[ci	wymiany	budynków	
nr	31	i	nr	32	objętych	ochroną	konserwatorską	
obowiązuje:

a)	zachowanie	podobnego	ksztaEtu	bryE	budyn-

ków	｠	ich	obrysów	zewnętrznych,	wysoko-

[ci,	rodzajów	dachów;
b)	zachowanie	zasad	rozplanowania	elewacji;
c)	 zastosowanie	 podobnych	 detali	 architekto-

nicznych	i	podobnych	materiaEów	wykoGcze-

niowych;
d)	uzgodnienie	projektu	budynku	z	Wielkopolskim	

Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków.
3)	z	uwagi	na	poEorenie	obszaru	opracowania	w	

strefie	występowania	stanowisk	archeologicz-
nych	 i	 dla	 ochrony	 archeologicznego	 dziedzi-
ctwa	 kulturowego	 inwestor	 jest	 zobowiązany	
do	prowadzenia	badaG	archeologicznych	pod-

czas	inwestycji	związanych	z	zagospodarowa-

niem	i	zabudowaniem	terenu,	a	wymagających	

prac	ziemnych.	Zakres	badaG	archeologicznych,	
obowiązujący	 inwestora,	winien	być	ustalony	
z	WydziaEem	Archeologicznym	Wojewódzkiego	
Urzędu	Ochrony	Zabytków	w	Poznaniu;

4)	 nie	 okre[la	 się	 zasad	 ochrony	 dóbr	 kultury	
wspóEczesnej	z	uwagi	na	nie	występowanie	ta-

kich	obiektów	na	obszarze	objętym	planem.

§8. Okre[la	się	następujące	wymogi	wynikające	z	
potrzeby	ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych:

1)	 zakazuje	 się	 stosowania	 reklam	 oraz	 reklam	
wielkoformatowych;

2)	ogrodzenia	realizować	jako	arurowe	z	dopusz-
czeniem	odcinków	peEnych	od	strony	drogi	kra-

jowej	nr	15	(KD	15)	oraz	w	miejscach	wyma-

gających	przysEonięcia	z	uwagi	na	prowadzoną	
dziaEalno[ć.	Dopuszcza	się	rywopEoty;

3)	szyldy	i	tablice	informacyjne	nalery	objąć	jed-

nolitymi	standardami	grafiki,	 liternictwa,	kolo-

rystyki;
4)	o[wietlenie	terenu,	dróg	dojazdowych	i	[cierek	

pieszych,	rozmieszczenie	rórnego	typu	przegród	
porządkujących	ruch	koEowy,	pieszy,	rowerowy,	
rodzaj	obiektów	maEej	architektury	w	przestrzeni	
ulic	nalery	objąć	kompleksowym	rozwiązaniem	
dla	caEego	obszaru	objętego	planem.

§9.	Ustala	 się	następujące	parametry	 i	wskapni-
ki	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	
terenu:	

1)	wielko[ć	powierzchni	zabudowy	w	stosunku	do	
powierzchni	dziaEki:

a)	na	terenie	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-

dzinnej,	oznaczonym	na	rysunku	planu	sym-

bolem	1MN	nie	more	przekraczać	50%;
b)	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-

dzinnej,	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lami	2MN-5MN	nie	more	przekraczać	25%;
c)	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-

rodzinnej	z	usEugami,	oznaczonych	na	rysun-

ku	planu	symbolami	1MN/U	i	2MN/U	oraz	na	
terenie	 zabudowy	 techniczno-produkcyjnej,	
oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	 P	
nie	more	przekraczać	40%.	

2)	udziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	w	sto-

sunku	do	powierzchni	dziaEki:	
a)	na	terenie	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-

dzinnej,	oznaczonym	na	rysunku	planu	sym-

bolami	1MN	nie	more	być	nirszy	nir	30%;
b)	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-

dzinnej,	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-

lami	2MN-5MN	nie	more	być	nirszy	nir	55%;
c)	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowo	｠	usEu-

gowej,	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-

bolami	1MN/U	i	2MN/U	oraz	na	terenie	zabu-

dowy	 techniczno-produkcyjnej,	 oznaczonym	
na	rysunku	planu	symbolem	P	nie	more	być	
nirszy	nir	30%.

3)	obowiązującą	linie	zabudowy	ustala	się	na	te-

renie	 1MN.	 Nawiązuje	 ona	 do	 linii	 zabudowy	
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istniejących	budynków	mieszkalnych,	usytuo-

wanych	w	odlegEo[ci	ok.	5	m	od	linii	rozgrani-
czającej	obsEugującą	je	ulicę	1	KD(L)	｠	zgodnie	
z	rysunkiem	planu.;

4)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	ustala	się:
a)	na	terenach	2MN	i	3MN	w	odlegEo[ci	6	m	od	

frontowych	granic	dziaEek	od	strony	ulic	dojaz-
dowych	wewnętrznych	1KDW,	4KDW,	5KDW	
i	od	terenów	poszerzeG	istniejącej	drogi	gmin-

nej	1kd,	2kd,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;
b)	 na	 terenach	 4MN	 i	 5MN	 w	 odlegEo[ci	 6	 m	

od	frontowych	granic	dziaEek	od	strony	ulic	
dojazdowych	wewnętrznych	1KDW,	2KDW	i	
od	terenów	poszerzeG	istniejącej	drogi	gmin-

nej	3kd,	4kd,	zgodnie	z	rysunkiem	planu.	Do-

datkowo	na	terenie	5MN	w	odlegEo[ci	20	m	
od	 istniejącego	cieku	 -	zgodnie	z	 rysunkiem	
planu.	

c)	na	terenie	1MN/U	-	w	odlegEo[ci	16	m	i	5	m	
od	frontowych	granic	dziaEek	od	strony	pro-

jektowanej	ulicy	dojazdowej	KD,	w	odlegEo[ci	
10	m	od	linii	rozgraniczającej	ulicę	dojazdową	
wewnętrzną	1KDW	a	takre	w	odlegEo[ci	10	
m	od	linii	rozgraniczającej	teren	3MN	-	zgod-

nie	z	rysunkiem	planu.	Zachowanie	odlegEo-

[ci	 16	 m	 od	 frontowych	 granic	 dziaEek	 od	
strony	 projektowanej	 ulicy	 dojazdowej	 KD	
zapewni	 odsunięcie	 zabudowy	na	 odlegEo[ć	
30	 m	 od	 krawędzi	 jezdni	 drogi	 krajowej	 nr	
15.	W	budynkach	mieszkalnych	projektowa-

nych	od	strony	drogi	krajowej	nr	15	wykorzy-

stanie	 poddasza	 jako	 urytkowego	 uzalernia	
się	 od	 morliwo[ci	 odsunięcia	 zabudowy	 na	
odlegEo[ć	40	m	od	krawędzi	jezdni	drogi	kra-

jowej;
d)	na	terenie	P	-	w	odlegEo[ci	10	m	od	linii	roz-

graniczającej	 teren	 3MN	 -	 zgodnie	 z	 rysun-

kiem	planu;	
e)	 na	 terenie	 2MN/U	 -	 w	 odlegEo[ci	 25	 m	 od	

linii	 rozgraniczającej	 drogę	 krajową	 nr	 15	 i	
w	odlegEo[ciach	6	m	i	10	m	od	frontowych	
granic	 dziaEek	 od	 strony	 ulic	 dojazdowych	
wewnętrznych	 1KDW,	 2KDW,	 3KDW	 oraz	
ulicy	pieszej	KX	-	zgodnie	z	rysunkiem	planu.	
Dodatkowo	w	odlegEo[ci	20	m	od	istniejące-

go	cieku	-	zgodnie	z	rysunkiem	planu.	Zacho-

wanie	odlegEo[ci	25	m	od	linii	rozgraniczają-

cej	drogę	krajową	nr	15	zapewni	odsunięcie	
zabudowy	 na	 odlegEo[ć	 30	 m	 od	 krawędzi	
jezdni	 drogi	 krajowej	 nr	 15.	 W	 budynkach	
mieszkalnych	projektowanych	od	strony	dro-

gi	 krajowej	 nr	 15	 wykorzystanie	 poddasza	
jako	urytkowego	uzalernia	się	od	morliwo[ci	
odsunięcia	zabudowy	na	odlegEo[ć	40	m	od	
krawędzi	jezdni	drogi	krajowej.

5)	 zakres	 dopuszczalnych	 przeksztaEceG	 istnieją-

cych	budynków:	
a)	 istniejące	budynki	mieszkalne	 i	gospodarcze	

oraz	 zabudowa	 techniczno-produkcyjna,	 za-

znaczone	 na	 rysunku	 planu	 mogą	 być	 roz-

budowywane,	 nadbudowane	 lub	 przebu-

dowywane	 pod	 warunkiem	 przestrzegania	
parametrów	okre[lonych	dla	zabudowy	pro-

jektowanej;
b)	 dla	 budynków	 zabytkowych	 nr	 31	 i	 nr	 32	

obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7,	pkt	1	 i	
pkt	2.

6)	parametry	projektowanej	zabudowy	mieszka-

niowej	jednorodzinnej:	
a)	gabaryt	pionowy:	parter	plus	poddasze	o	Eącz-

nej	wysoko[ci	nie	przekraczającej	od	poziomu	
terenu	do	kalenicy	dachu	｠	10	m.	Dopuszcza	
się	wyrsze	elementy	techniczne,	np.	kominy	
nie	przekraczające	wysoko[ci	12	m	n.p.m.	

b)	dachy	strome	o	nachyleniu:	na	terenach	1MN/
U	i	2MN/U	-	18o	｠	45o,	na	pozostaEych	tere-

nach	30o	｠	45o.	Dla	dachów	dwuspadowych	
obowiązuje	wymóg	ustawienia	kalenic	zgod-

nie	z	 rysunkiem	planu.	Wymóg	ten	dotyczy	
dachów	wielospadowych	tylko	w	przypadku,	
kiedy	 kalenice	 posiadają	 dEugo[ć	 powyrej	
5	m.	Dopuszcza	 się,	 by	 czę[ci	 budynku	od	
strony	elewacji	ogrodowej	posiadaEy	kalenice	
prostopadEe	do	kalenicy	gEównej	bryEy	budyn-

ku;
c)	pokrycie	dachów:	dachówka,	materiaEy	imitu-

jące	dachówkę	lub	inne	tradycyjne	materiaEy	
pokryciowe	w	gamie	kolorów:	brunatny,	ce-

glasty	do	ciemnoczerwonego,	przy	czym	na-

lery	unikać	jaskrawych	odcieni	tych	barw;
7)	parametry	i	zasady	sytuowania	budynków	go-

spodarczych	lub	garary	na	terenie	1MN:	
a)	dopuszcza	się	 lokalizację	więcej	nir	 jednego	

budynku	gospodarczego	lub	gararu	pod	wa-

runkiem	 nie	 przekroczenia	 wskapnika	 okre-

[lonego	w	pkt	1	lit	a;
b)	projektowane	budynki	gospodarcze	lub	gara-

re	powinny	speEniać	parametry	okre[lone	dla	
projektowanych	 budynków	 gospodarczych	
lub	garary	okre[lonych	w	pkt	8	lit	b,	c,	d	i	f;

8)	parametry	 i	 zasady	sytuowania	projektowa-

nych	 budynków	 gospodarczych	 lub	 garary	
na	terenach	2MN-5MN:	

a)	 zakazuje	 się	 lokalizowania	 na	 jednej	 dziaEce	
więcej	nir	 jednego	nowego	budynku	gospo-

darczego	 lub	 gararu.	 Istniejące	 budynki	 go-

spodarcze	 adaptuje	 się	 niezalernie	 od	 ich	
liczby.	Dopuszcza	 się	 zlokalizowanie	 dodat-
kowego	gararu	w	obrębie	kubatury	budynku	
mieszkalnego;

b)	 budynki	 gospodarcze	 lub	 garare	 nalery	 sy-

tuować	 jako	 wolnostojące,	 jako	 zespolone	
z	 budynkiem	 mieszkalnym	 lub	 przy	 granicy	
dziaEki.	W	przypadku	zastosowania	budynku	
gospodarczego	 lub	 gararowego	wolnostoją-

cego	dopuszcza	się	usytuowanie	go	w	odle-

gEo[ci	1,5	m	od	granicy	dziaEki;
c)	 zrealizowanie	usytuowania	przy	granicy	dziaEki	

przez	pierwszego	z	dwóch	inwestorów,	których	
budynki	gospodarcze	lub	garare	zostaEy	zazna-
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czone	na	rysunku	planu	jako	zespolone	narzuca	
analogiczne	rozwiązanie	na	dziaEce	sąsiedniej;

d)	wysoko[ć	od	poziomu	terenu	do	okapu	dachu	
maksymalnie	3,2	m;

e)	maksymalna	powierzchnia	60	m2;
f)	 dachy	 strome,	 nawiązujące	 do	 dachów	 bu-

dynków	 mieszkalnych	 jednorodzinnych	 ko-

lorem	pokrycia	dachowego	z	dopuszczeniem	
dachów	pEaskich	w	przypadku	usytuowania	
przy	granicy	dziaEki;

9)	 parametry	 i	 zasady	 sytuowania	 zabudowy	
związanej	 z	 funkcją	 usEugową,	 przemysEową	
lub	 magazynowo-skEadową	 oraz	 budynków	
gospodarczych	 i	 garary	 na	 terenach	 1MN/U,	
2MN/U	oraz	 na	 terenie	 zabudowy	 techniczno	
-	produkcyjnej	P:

a)	wymienione	budynki	powinny	być	usytuowa-

ne	jako	wolnostojące	lub	przy	zaznaczonej	na	
rysunku	planu	granicy	bocznej	dziaEki;

b)	dopuszcza	się	powiązanie	budynków	między	
sobą	 lub	z	budynkiem	mieszkalnym	poprzez	
Eączniki;

c)	 dachy	 pEaskie,	 przy	 czym	 dachy	 budynków	
zlokalizowanych	przy	tej	samej	granicy	dziaE-
ki	powinny	posiadać	podobne	spadki	｠	tole-

rancja	w	granicach	10o;
d)	 maksymalna	 wysoko[ć	 wymienionych	 bu-

dynków	 od	 poziomu	 terenu	 do	 najwyrsze-

go	punktu	dachu,	niezalernie	od	liczby	kon-

dygnacji	nie	more	przekroczyć:	na	terenach	
1MN/U,	2MN/U	｠	6	m	a	na	terenie	P	｠	9	m.	
Dopuszcza	się	wyrsze	elementy	techniczne,	
np.	kominy;

§10.	 Granice	 i	 sposoby	 zagospodarowania	 tere-

nów	 i	 obiektów	 podlegających	 ochronie,	 ustalone	
na	podstawie	odrębnych	przepisów:

1)	obszar	objęty	planem	poEorony	jest	w	obrębie	
qerkowsko-Czeszewskiego	 Parku	 Krajobrazo-

wego,	utworzonego	Rozporządzeniem	Nr	1/94	
Wojewody	Kaliskiego	i	Wojewody	PoznaGskie-

go	z	dnia	17	papdziernika	1994	r.	
2)	 zgodnie	 z	ww.	Rozporządzeniem	na	obszarze	

qerkowsko-Czeszewskiego	 Parku	 Krajobrazo-

wego	obowiązują	następujące	zakazy	｠	wybra-

ne	dla	obszaru	objętego	planem:
a)	wznoszenia	obiektów,	instalowania	urządzeG	

powodujących	ujemne	oddziaEywanie	na	[ro-

dowisko	i	krajobraz;
b)	 wprowadzania	 zmian	 stosunków	 wodnych	

niekorzystnych	dla	[rodowiska;
c)	dokonywania	prac	ziemnych	naruszających	w	

sposób	trwaEy	rzepbę	terenu;
d)	eksploatacji	surowców	mineralnych	z	wyjąt-

kiem	 potrzebnych	 dla	 zaspokajania	 potrzeb	
lokalnych;

e)	niszczenia	obszarów	zabagnionych	i	zatorfio-

nych,	Eącznie	z	eksploatacją	torfu;
f)	prowadzenia	czynno[ci	powodujących	wzmo-

renie	procesów	erozyjnych;

g)	 lokalizowania	wysypisk	komunalnych	i	prze-

mysEowych	z	wyjątkiem	niezbędnych	dla	po-

trzeb	miejscowej	ludno[ci;
h)	 umieszczania	 tablic	 reklamowych	 i	 ogEosze-

niowych	z	wyjątkiem	znaków	związanych	z	
ochroną	i	zagospodarowaniem	Parku;

i)	likwidowania	zadrzewieG	i	zakrzewieG.
3)	 zgodnie	 z	ww.	Rozporządzeniem	na	obszarze	

qerkowsko-Czeszewskiego	 Parku	 Krajobrazo-

wego	 obowiązują	 następujące	 nakazy	 ｠	 wy-

brane	dla	obszaru	objętego	planem:
a)	zakEadania,	uzupeEniania	i	rekonstrukcji	istnie-

jących	 zadrzewieG	 wyEącznie	 gatunkami	 ro-

dzimymi;
b)	stosowania	w	budownictwie	form	architekto-

nicznych	harmonizujących	z	walorami	krajo-

brazowymi	okolic	Parku;
c)	objęcia	[cisEą	ochroną	wód	powierzchniowych	

i	podziemnych	przed	zanieczyszczeniami.

§11.	 Wprowadza	się	następujące	zasady	podziaEu	
nieruchomo[ci:

1)	na	terenach	1MN	｠	5MN:	
a)	 dopuszcza	 się	 korektę	 zaznaczonych	 na	 ry-

sunku	 planu,	 projektowanych	 podziaEów	 na	
dziaEki	 budowlane,	 pod	 następującymi	 wa-

runkami:	
-	korekta	nie	spowoduje	zmniejszenia	wielko[ci	

wrysowanych	 na	 rysunku	 planu	 projektowa-

nych	dziaEek	o	więcej	nir	10%;
-	szeroko[ć	frontu	projektowanej	dziaEki	nie	bę-

dzie	mniejsza	nir	20	m,	przy	czym	dopuszcza	
się	 adaptowanie	 istniejących	 podziaEów	 geo-

dezyjnych;
-	dopuszcza	się	Eączenie	zaznaczonych	na	rysun-

ku	planu	projektowanych	dziaEek,	maksymal-
nie	dwóch.	

2)	na	terenach	1MN/U,	2MN/U	oraz	P	
a)	 dopuszcza	 się	 korektę	 zaznaczonych	 na	 ry-

sunku	 planu,	 projektowanych	 podziaEów	 na	
dziaEki	 budowlane,	 pod	 następującymi	 wa-

runkami:	
-	 karda	z	dziaEek	będzie	miaEa	 zapewniony	do-

jazd	 od	 strony	 ulicy	 dojazdowej	 KD	 lub	 ulic	
dojazdowych	 wewnętrznych	 1KDW,	 2KDW,	
3KDW	przy	czym	nie	ma	morliwo[ci	zjazdu	na	
drogę	krajową	nr	15	(KD	15);

-	szeroko[ć	frontu	kardej	dziaEki	wyniesie	co	naj-
mniej	50	m;

-	wielko[ć	radnej	dziaEki	nie	będzie	mniejsza	nir	
2000	m2;

-	dopuszcza	się	dojazd	do	terenu	P	poprzez	usta-

nowienie	 odpowiedniej	 sEurebno[ci	 grunto-

wej.
b)	dopuszcza	się	Eączenie	dziaEek	objętych	istnie-

jącymi	podziaEami	geodezyjnymi;
c)	dopuszcza	się	 Eączenie	 zaznaczonych	na	 ry-

sunku	planu	projektowanych	dziaEek,	maksy-

malnie	trzech.
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3)	nie	przewiduje	się	scalania	i	podziaEu	nierucho-

mo[ci,	wymagających	wszczęcia	procedury	w	
rozumieniu	przepisów	odrębnych.

§12.	 W	 zakresie	 szczególnych	 warunków	 zago-

spodarowania	terenu	oraz	ograniczeG	w	ich	urytko-

waniu	ustala	się:
1)	 zakaz	 sytuowania	 budynków	 mieszkalnych	 i	

usEugowych	w	odlegEo[ciach	po	7,5	m	od	osi	
istniejącej	 linii	 elektroenergetycznej	 15	 kV	 w	
kardą	stronę.	

2)	ograniczenie	polegające	na	zakazie	sadzenia	ro-

[linno[ci	wysokiej	w	odlegEo[ciach	 po	7,5	m	
od	osi	 istniejącej	 linii	 elektroenergetycznej	15	
kV	w	kardą	stronę;

3)	wymienione	zakazy	i	ograniczenia	nie	będą	obo-

wiązywać	w	przypadku	likwidacji,	przeEorenia	
lub	skablowania	linii.

§13.	 Ustala	się	następujące	zasady	modernizacji,	
rozbudowy	i	budowy	systemów	komunikacji	i	infra-

struktury	technicznej:
1.	Komunikacja
1)	 dla	 obsEugi	 komunikacyjnej	 terenów	 objętych	

planem	 ustala	 się	 ukEad	 drogowy	 który	 two-

rzą:
a)	drogi	 istniejące	poza	obszarem	objętym	pla-

nem:	
-	od	póEnocy	droga	krajowa	nr	15	klasy	G	(KD	

15),	 z	 wykorzystaniem	 istniejącego	 skrzyro-

wania	 z	 drogą	 gminną	 1KD(L)	 we	 wsi	 BiaEe	
Piątkowo.	 Wyklucza	 się	 morliwo[ć	 obsEugi	
terenów	objętych	planem	bezpo[rednio	z	dro-

gi	krajowej	nr	15.	Zakaz	ten	dotyczy	równier	
morliwo[ci	 wEączenia	 ulicy	 dojazdowej	 we-

wnętrznej	1KDW.	Ponadto	ustala	się,	re	infra-

strukturę	techniczną	nie	związaną	z	drogą	kra-

jową	nr	15	nalery	lokalizować	poza	jej	pasem	
technicznym;	

-	od	zachodu	i	od	poEudnia	drogi	gminne	1KD(L)	
i	 2KD(L).	Droga	gminna	2KD(L),	 ograniczają-

ca	obszar	objęty	planem	od	poEudnia,	wymaga	
poszerzenia	kosztem	terenów	przylegEych	po-

przez	przyEączenie	do	niej	pasów	terenu,	ozna-

czonych	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	 1kd,	
2kd,	3kd,	4kd.	Szeroko[ć	pasa	terenu	na	po-

szerzenie	｠	4	m,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;	
b)	projektowana	ulice	na	obszarze	objętym	pla-

nem:
-	projektowana	ulica	dojazdowa	KD	o	szeroko[ci	

10	 m	 w	 linach	 rozgraniczających,	 poprowa-

dzona	równolegle	do	drogi	krajowej	nr	15	i	za-

koGczona	placem	nawrotu	｠	zgodnie	z	rysun-

kiem	 planu	 W	 obrębie	 linii	 rozgraniczających	
ulicy	dojazdowej	KD	przewiduje	się	 jezdnię	o	
szeroko[ci	5,5	m	i	obustronne	chodniki;	

-	 projektowane	 ulice	 dojazdowe	 wewnętrz-
ne,	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	
1KDW-	 5KDW	 o	 szeroko[ci	 10	 m	 w	 liniach	
rozgraniczających.	Ulica	1KDW	jest	zakoGczo-

na	placem	nawrotu	20	m	x	20	m,	zgodnie	z	
rysunkiem	planu	i	nie	posiada	morliwo[ci	wEą-

czenia	do	drogi	krajowej	nr	15.	Ulice	3KDW,	
4KDW	i	5KDW	posiadają	formę	sięgaczy,	przy	
czym	na	zakoGczeniu	ulic	3KDW	i	5KDW	na-

lery	 zrealizować	 place	 nawrotu	 -	 zgodnie	 z	
rysunkiem	planu.	W	obrębie	linii	rozgraniczają-

cych	ulic	dojazdowych	wewnętrznych	przewi-
duje	się	jezdnię	o	szeroko[ci	5,5	m	i	obustron-

ne	chodniki;
-	projektowana	ulica	piesza	KX	o	szeroko[ci	3	

m	w	 liniach	 rozgraniczających	o	 nawierzchni	
utwardzonej	typu	rwirowego;

-	dojazd	do	terenu	P	more	być	zapewniony	zgod-

nie	z	zapisem	w	§11,	pkt	2,	lit.	a	tir.	czwarte.
2)	na	obszarze	objętym	planem	nalery	zabezpie-

czyć	miejsca	postojowe	dla	samochodów	oso-

bowych	w	ilo[ci	nie	mniejszej	nir:	2	stanowi-
ska	na	karde	100	m2	 powierzchni	urytkowej	
usEugowej	 lub	 produkcyjnej	 i	 magazynowo-
skEadowej,	3	stanowiska	na	10	zatrudnionych	
w	 usEugach,	 przemy[le	 lub	 w	 związku	 z	 ma-

gazynowaniem	i	skEadowaniem	a	takre	3	sta-

nowiska	 na	 10	 osób	 korzystających	 z	 usEug,	
w	 tym	miejsca	 postojowe	 dla	 osób	 niepeEno-

sprawnych	oraz	2	stanowiska	na	kardą	dziaEkę	
w	zabudowie	mieszkaniowej	jednorodzinnej.	

3)	w	przypadku,	gdyby	 funkcja	usEugowa,	 funk-

cja	 produkcyjna,	 skEadowa	 lub	 magazynowa	
wymagaEy	 obsEugi	 samochodami	 cięrarowymi	
ustala	 się	 obowiązek	 zorganizowania	 miejsc	
przeEadunku	na	terenach	wEasnych	dziaEek.

2.	W	zakresie	zaopatrzenia	w	wodę	ustala	się:
1)	 istniejącą	sieć	wodociągową	nalery	doprowa-

dzić	siecią	rozdzielczą	do	obszaru	objętego	pla-

nem,
2)	woda	dla	celów	przeciwporarowych	powinna	

być	dostępna	w	ilo[ci	zapewniającej	jej	wyma-

gane	zapotrzebowanie	dla	celów	przeciwpora-

rowych	z	urządzeG	sEurących	do	jej	dostarcza-

nia	 do	 celów	 sanitarnych	 i	 technologicznych.	
W	 przypadku	 braku	 warunków	 technicznych	
dopuszcza	się	inne	równorzędne	rozwiązanie.

3.	W	zakresie	odprowadzenia	[cieków	ustala	się,	
re	docelowo	[cieki	 bytowe	oraz	 [cieki	 komunalne	
nalery	 odprowadzić	 do	 oczyszczalni	 komunalnej.	
Zcieki	komunalne	mogą	wymagać	oczyszczenia	do	
parametrów	okre[lonych	przez	wEa[ciciela	kanaliza-

cji	sanitarnej	oraz	uzyskania	przez	inwestora	pozwo-

lenia	wodno-prawnego,	zgodnie	z	ustawą	｠	Prawo	
wodne.	Do	czasu	budowy	kolektora	sanitarnego	do-

puszcza	się	szczelne	atestowane	zbiorniki	na	dziaE-
ce,	oprórniane	przez	koncesjonowanego	przewopni-
ka	i	wyworone	do	oczyszczalni.

4.	Dla	odprowadzenia	wód	opadowych	i	roztopo-

wych	ustala	się:
1)	na	terenach	1MN-5MN	wody	opadowe	i	roztopo-

we	odprowadzić	indywidualnie	poprzez	odprowa-

dzenie	powierzchniowe	na	tereny	zielone	wokóE	
zabudowaG	na	terenie	nieruchomo[ci,	do	doEów	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	167 Poz.	2832｠	16053	｠

chEonnych	lub	do	zbiorników	retencyjnych;
2)	na	terenach	1MN/U,	2MN/U	oraz	P	wody	opa-

dowe	i	roztopowe	odprowadzać	docelowo	do	
gminnej	 kanalizacji	 deszczowej	 na	 podstawie	
warunków	technicznych	podanych	przez	wEa[-
ciciela	kanalizacji	deszczowej.	Zcieki	opadowe	
odprowadzane	z	poEaci	dachowych	oraz	z	na-

wierzchni	utwardzonych	winny	speEniać	warun-

ki	obowiązujących	przepisów	w	zakresie	ochro-

ny	[rodowiska.	Zcieki	opadowe	i	roztopowe	o	
ponadnormatywnych	zanieczyszczeniach	nale-

ry	wstępnie	podczy[cić	w	separatorach	przed	
ich	wprowadzeniem	do	kanalizacji	deszczowej.	
Do	czasu	 zrealizowania	 sieci	 kanalizacji	 desz-
czowej	dopuszcza	się	 indywidualne	 rozwiąza-

nia	w	zakresie	gospodarki	wodami	opadowymi	
i	roztopowymi	zgodnie	z	obowiązującymi	prze-

pisami	ochrony	[rodowiska.
5.	W	zakresie	zaopatrzenia	w	energię	elektryczną	

nalery:
1)	projektowaną	sieć	elektroenergetyczną	prowa-

dzić	w	liniach	rozgraniczających	dróg;
2)	 energię	 elektryczną	 doprowadzić	 z	 istniejącej	

sieci.	Wyznacza	się	 teren	 infrastruktury	 tech-

nicznej	elektroenergetycznej	dla	lokalizacji	sta-

cji	 transformatorowej,	 oznaczony	 na	 rysunku	
planu	symbolem	E.	W	 razie	potrzeby	dopusz-
cza	się	zlokalizowanie	dodatkowej	stacji	trans-
formatorowej	na	terenach	1MN/U,	2MN/U	lub	
P	 po	 uzgodnieniu	 z	 zakEadem	 energetycznym	
i	 uzyskaniu	 odpowiedniej	 sEurebno[ci	 grunto-

wej;
3)	przyjąć	zgodnie	z	ustaleniami	zawartymi	w	§12	

zakaz	zabudowy	i	ograniczenie	wzdEur	istnieją-

cej,	na	obszarze	objętym	planem,	linii	elektro-

energetycznych	15	kV;
4)	realizacja	i	finansowanie	inwestycji	elektroener-

getycznych	 oraz	 usuwanie	 kolizji	 projektowa-

nych	obiektów	z	istniejącymi	sieciami	elektro-

energetycznymi	 będącymi	 wEasno[cią	 ENEA	
S.A.	 na	 przedmiotowym	 terenie	 odbywać	 się	
będzie	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,	odpo-

wiednio	na	podstawie	warunków	przyEączenia	
albo	usuwania	kolizji,	które	okre[li	ENEA	S.A.	
na	wniosek	zainteresowanych	podmiotów;

6.	Energię	dla	celów	grzewczych	oraz	dla	potrzeb	
technologicznych	 nalery	 wytwarzać	 stosując	 dla	
nowo	projektowanych	budynków	paliwa,	charakte-

ryzujące	 się	 niskimi	wskapnikami	 emisyjno[ci	 czy-

li	paliwa	pEynne,	gazowe	 i	staEe	oraz	alternatywne	
pródEa	energii.

7.	Odpady	nalery	zagospodarować	zgodnie	z	zapi-
sem	w	§6,	pkt	13.

8.	W	zakresie	telekomunikacji	zaopatrzenie	w	Eą-

cza	telefoniczne	powinno	się	odbywać	z	sieci	pro-

jektowanej	w	liniach	rozgraniczających	dróg.
9.	Dopuszcza	się	lokalizowanie	na	obszarze	obję-

tym	 planem	 urządzeG	 technicznych	 obsEugi	 obiek-

tów	budowlanych	i	obiektów	pomocniczych	sEurą-

cych	zaopatrzeniu	w	wodę,	energię	elektryczną	oraz	

związanych	z	odprowadzeniem	[cieków	lub	innymi	
elementami	 uzbrojenia	 pod	 warunkiem	 uzyskania	
odpowiedniej	sEurebno[ci	gruntowej.

10.	Ograniczenia	w	urytkowaniu	wzdEur	elemen-

tów	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 przestają	 obo-

wiązywać	w	przypadku	 likwidacji	 tych	elementów	
lub	przeEorenia	poza	obszar	objęty	planem.	

11.	 Inne	 elementy	 uzbrojenia	 ｠	 na	 warunkach	
okre[lonych	w	przepisach	szczególnych.

§14.	 Nie	okre[la	się	sposobu	i	terminu	tymczaso-

wego	zagospodarowania,	urządzania	i	urytkowania	
terenów.

ROZDZIAD	III
Przepisy koGcowe

§15.1.	Zgodnie	z	art.	15	ust.	2	pkt	12	i	art.	36	
ust.	4	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowa-

niu	 i	 zagospodarowaniu	przestrzennym,	w	obrębie	
obszaru	 objętego	 planem	 ustala	 się	 jednorazowe	
opEaty	od	wzrostu	nieruchomo[ci	w	wysoko[ciach:

1)	dla	drogi	oznaczonej	symbolem	KD	oraz	dla	tere-

nów	oznaczonych	symbolami	1kd	｠	4kd	stano-

wiących	tereny	poszerzeG	istniejącej	poza	ob-

szarem	objętym	planem	drogi	gminnej	2KD(L)	
ustala	się	stawkę,	w	wysoko[ci	0%,	poniewar	
uchwalenie	planu	nie	spowoduje	wzrostu	war-
to[ci	nieruchomo[ci,

2)	dla	pozostaEych	terenów	objętych	planem	usta-

la	się	stawkę	w	wysoko[ci	30%.

§16.	Traci	moc	uchwaEa	nr	II/12/98	Rady	Miejskiej	
w	MiEosEawiu	z	dnia	1	grudnia	1998	r.,	ogEoszona	w	
Dzienniku	 Urzędowym	 Województwa	 PoznaGskie-

go	nr	32	poz.	474	z	18	grudnia	1998	r.	w	czę[ci	
sprzecznej	z	niniejszą	uchwaEą.

§17.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Gminy	MiEosEaw.

§18.	 Ustalenia	planu	zawarte	w	niniejszej	uchwa-

le	wraz	 z	 zaEącznikiem	graficznym	nr	1	｠	 rysunek	
planu	stanowiącym	integralną	czę[ć	uchwaEy,	pod-

legają	 publikacji	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	 Woje-

wództwa	Wielkopolskiego.

§19.	 UchwaEa	w	sprawie	niniejszego	planu	wcho-

dzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	od	dnia	ogEoszenia	jej	
w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Wielkopol-
skiego.

Przewodniczący
Rady	Miejskiej	

(-) inr. JarosEaw Sobczak 
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	MIDOSDAWIU
W	SPRAWIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIONYCH	DO	WYDOqONEGO	DO	PUBLICZNEGO	WGLĄDU	PROJEK-

TU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	TERENÓW	ZABUDOWY	MIESZKANIO-

WEJ	JEDNORODZINNEJ	I	ZABUDOWY	MIESZKANIOWEJ	JEDNORODZINNEJ	Z	USDUGAMI	WRAZ	Z	PROGNOZĄ	
ODDZIADYWANIA	NA	ZRODOWISKO	W	BIADYM	PIĄTKOWIE	W	REJONIE	DROGI	KRAJOWEJ	NR	15

ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	Nr	XXV/170/09
Rady	Miejskiej	w	MiEosEawiu

z	dnia	30	czerwca	2009	r.
w	sprawie	uchwalenia	m.p.z.p.	terenów	zabudowy	 

mieszkaniowej	jednorodzinnej	i	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	 
z	usEugami	w	BIADYM	PIĄTKOWIE	w	rejonie	drogi	krajowej	nr	15

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80	poz.	717	ze	zmianami)	
Rada	Miejska	w	MiEosEawiu	rozstrzyga	co	następu-

je:
Na	podstawie	o[wiadczenia	Burmistrza	Gminy	Mi-

EosEaw	z	dnia	21.04.2009	r.	w	sprawie	uwzględnie-

nia	w	projekcie	planu	miejscowego	zgEoszonej	uwagi	

do	projektu	miejscowego	planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	 terenów	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej	 i	 zabudowy	mieszkaniowej	 jednoro-

dzinnej	z	usEugami	w	BIADYM	PIĄTKOWIE	w	rejonie	
drogi	 krajowej	 nr	 15,	 wyEoronego	 do	 publicznego	
wglądu	wraz	z	prognozą	oddziaEywania	na	[rodowi-
sko,	w	dniach	od	20.03.2009	r.	do	23.04.2009	r.	
nie	rozstrzyga	się	o	sposobie	ich	rozpatrzenia.
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RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	MIDOSDAWIU
W	SPRAWIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIONYCH	DO	WYDOqONEGO	DO	PUBLICZNEGO	WGLĄDU	

PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	TERENÓW	ZABUDOWY	
MIESZKANIOWEJ	JEDNORODZINNEJ	I	ZABUDOWY	MIESZKANIOWEJ	JEDNORODZINNEJ	Z	USDUGAMI	

W	BIADYM	PIĄTKOWIE	W	REJONIE	DROGI	KRAJOWEJ	NR	15

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	Nr	XXV/170/09
Rady	Miejskiej	w	MiEosEawiu

z	dnia	30	czerwca	2009	r.
w	sprawie	uchwalenia	m.p.z.p.	terenów	zabudowy	 

mieszkaniowej	jednorodzinnej	i	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	 
z	usEugami	w	BIADYM	PIĄTKOWIE	w	rejonie	drogi	krajowej	nr	15

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80	poz.	717	ze	zmianami),	
art.	7	ust.	1	pkt	2	i	3	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	
r.	o	samorządzie	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	i	Nr	214,	poz.	1806,	z	2003	
r.	Nr	80,	poz.	717)	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,	Nr	45,	poz.	391	i	Nr	
65	poz.	594)	Rada	Miejska	w	MiEosEawiu	rozstrzyga	
co	następuje:

I.	Sposób	realizacji
Zapisane	 w	 m.p.z.p.	 terenów	 zabudowy	 miesz-

kaniowej	jednorodzinnej	i	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej	 z	 usEugami	 w	 BIADYM	 PIĄTKOWIE	
w	rejonie	drogi	krajowej	nr	15	inwestycje	z	zakre-

su	infrastruktury	technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	
wEasnych	gminy	to:

1)	 budowa	 sieci	 wodociągowej	 i	 kanalizacji	 sa-

nitarnej.	 Przedsięwzięcia	 te	będą	 realizowane	przy	
partycypacji	 wEa[cicieli	 gruntów	 w	 oparciu	 o	 sto-

sowne	przepisy.
3)	budowa	ulicy	dojazdowej	KD	na	dEugo[ci	ok.	160	

m	i	szeroko[ci	10	m	w	liniach	rozgraniczających,

4)	 poszerzenie	 drogi	 gminnej	 2KD(L)	 poEoronej	
poza	obszarem	planu	o	pas	tereny	oznaczony	sym-

bolami	1kd	｠	4kd	na	dEugo[ci	ok.	500	mb	i	szeroko-

[ci	4,0	m	w	liniach	rozgraniczających,
5)	 uchwalenie	 planu	 miejscowego	 nie	 wywoEuje	

kosztów	 związanych	 z	 wypEatą	 odszkodowaG	 na	
skutek	zmniejszenia	warto[ci	nieruchomo[ci.

II.	 Zasady	 finansowania	 zapisanych	w	planie	 in-

westycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	
nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	zgodnie	z	przepi-
sami	o	finansach	publicznych.

oródEa	finansowania	｠	inwestycje	z	zakresu	infra-

struktury	technicznej	i	komunikacji	wyszczególnione	
w	punktach	I	objęte	realizacją	z	tytuEu	sporządzenia	
niniejszego	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	 będą	 finansowane	 z	 budretu	 gmi-
ny,	 kredytów,	 funduszy	 unijnych,	 przy	 udziale	 in-

westorów	zewnętrznych	w	oparciu	o	ustawę	z	dnia	
26	listopada	1998	r.	o	finansach	publicznych	i	przy	
uwzględnieniu	 horyzontu	 czasowego	 dla	 poszcze-

gólnych	zadaG	i	sposobu	ich	realizacji.
Wykaz	inwestycji	nalerących	do	zadaG	wEasnych	

gminy	jest	materiaEem	do	formuEowania	zadaG	wie-

loletniego	planu	inwestycyjnego	gminy.


