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UCHWA£A Nr XXVI/205/2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Frasunek�

Poz. 334

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska Borku
Wlkp. uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Borek� � uchwa³a Nr V/29/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 6 lutego 2003 roku, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego �Frasunek�, zwany dalej
planem.

2. Plan obejmuje obszar, o powierzchni ok. 4,4 ha,
którego granice okre�lono na rysunku planu.

3. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu, zatytu³owany Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego �Frasunek�, opracowany w skali
1: 1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Borku Wlkp. o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do pu-
blicznego wgl¹du projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr
2;

3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Borku Wlkp. o sposobie
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach
ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) elementach systemu informacji gminnej - nale¿y przez to
rozumieæ system tablic informacyjnych, w tym tablicê z
nazw¹ ulicy, numerem posesji, tablicê z oznaczeniem
przy³¹czy urz¹dzeñ technicznych;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ, w jakiej
mog¹ siê znajdowaæ budynki od linii rozgraniczaj¹cej
terenu;

3) obiektach infrastruktury technicznej � nale¿y przez to
rozumieæ obiekty i sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplne oraz elektroenerge-
tyczne;

4) ogrodzeniu a¿urowym � nale¿y przez to rozumieæ ogro-
dzenie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi nie
wiêcej ni¿ 30%;

5) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê terenu wyznaczon¹ przez rzut pionowy nad-
ziemnych zewnêtrznych �cian budynków w stanie wykoñ-
czonym;

6) reklamie � nale¿y przez to rozumieæ no�niki informacji
wizualnej na temat towarów i us³ug, w jakiejkolwiek
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami;

7) rysunku � nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu, o
którym mowa w §1 ust. 3 pkt 1;

8) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony
na rysunku liniami rozgraniczaj¹cymi;

9) uchwale � nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej Borku Wlkp.;

10) ustawie � nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.).

Rozdzia³ II

Przepisy szczegó³owe

§3. 1. Granica obszaru objêtego planem miejscowym
stanowi jednocze�nie liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym
przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.

2. Ustala siê teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i
magazynów, oznaczony na rysunku symbolem P.

§4. Dla wyznaczonego na rysunku liniami rozgraniczaj¹-
cymi terenu, oznaczonego symbolem P:

1) w zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzen-
nego:

a) dopuszcza siê:

- lokalizowanie budynków i budowli o okre�lonych w
planie parametrach,

- lokalizowanie budynków b¹d� budowli w granicach
dzia³ki budowlanej, pod warunkiem uwzglêdnienia
nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz przepisów
odrêbnych,
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- lokalizowanie kilku budynków na dzia³ce budowla-
nej,

- lokalizowanie urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z
obiektami budowlanymi sytuowanymi na terenie,

- lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej,

- lokalizowanie dróg wewnêtrznych, dojazdów i par-
kingów, obiektów ma³ej architektury i elementów
systemu informacji gminnej,

- remont, przebudowê, rozbudowê istniej¹cych obiek-
tów budowlanych zgodnie z ustaleniami planu;

b) zakazuje siê lokalizowania reklam oraz ogrodzeñ z
pe³nych i a¿urowych prefabrykowanych elementów
betonowych;

2) w zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:

a) ustala siê:

- uzupe³nienie zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹
wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów
terenu,

- segregacjê i wywóz odpadów zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

- sytuowanie na dzia³kach budowlanych urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych w przypadku lokalizowania
obiektów powoduj¹cych zanieczyszczenie terenu
zwi¹zkami ropopochodnymi,

- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych
zgodnie z pkt 9,

- odprowadzenie �cieków przemys³owych po ich in-
dywidualnym oczyszczeniu zgodnie z pkt 9

- ochronê powietrza, wód i powierzchni ziemi �
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

- zapewnienie wymaganych standardów akustycz-
nych w budynkach biurowych i budynkach z po-
mieszczeniami wymagaj¹cymi komfortu akustycz-
nego, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

b) dopuszcza siê wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych,
pozyskanych podczas robót budowlanych na obszarze
planu lub ich usuwanie zgodnie z przepisami odrêbny-
mi;

c) zakazuje siê lokalizowania budynków z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi w strefie
uci¹¿liwo�ci linii elektroenergetycznych, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

3) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

a) ochronê budynku mieszkalnego robotników folwarcz-
nych, oznaczonego symbolem na rysunku; przedmio-
tem ochrony jest charakter rozwi¹zañ architektonicz-
nych budynku, bry³a, kszta³t dachu, wystrój elewacji i
rodzaj materia³u budowlanego,

b) nadanie budynkowi folwarcznemu funkcji u¿ytkowej,

c) rewaloryzacjê budynku folwarcznego; w przypadku
z³ego stanu technicznego i wykazaniu utraty warto�ci
zabytkowych dopuszcza siê rozbiórkê budynku,

d) obowi¹zek sporz¹dzenia inwentaryzacji fotograficznej
przed rozbiórk¹ obiektów znajduj¹cych siê w stanie
ruiny,

e) archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej �W�,

f) obowi¹zek prowadzenia badañ archeologicznych pod-
czas prac ziemnych, na warunkach okre�lonych przez
konserwatora zabytków przed uzyskaniem pozwolenia
na budowê;

4) w zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ;

5) w zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:

a) ustala siê:

- nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysun-
kiem,

- powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 40% po-
wierzchni dzia³ki budowlanej,

- wysoko�æ budynków nie wiêksz¹ ni¿ 12 m,

- powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie
mniejsz¹ ni¿ 20%,

- dachy p³askie,

- parametry dróg wewnêtrznych zgodne z przepisa-
mi odrêbnymi,

b) dopuszcza siê:

- podzia³y wtórne dzia³ek pod warunkiem mo¿liwo-
�ci zachowania zasad zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu
na wszystkich dzia³kach powsta³ych w wyniku tego
podzia³u,

- wydzielenia dzia³ek zwi¹zanych z obiektami infra-
struktury technicznej;

6) w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz
zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych � nie podej-
muje siê ustaleñ;

7) w zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ;

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podejmu-
je siê ustaleñ;

9) w zakresie zasad modernizacji rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) ustala siê:

- zjazdy na teren P z drogi publicznej poza granicami
planu,
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- lokalizowanie miejsc postojowych w liczbie nie-
zbêdnej dla prowadzonej dzia³alno�ci,

- zaopatrzenie w wodê pitn¹ z sieci wodoci¹gowej a
do czasu jej realizacji indywidualnego ujêcia wody,

- odprowadzenie �cieków przemys³owych do kanali-
zacji sanitarnej a do czasu jej realizacji dopuszcza
siê indywidualny sposób oczyszczania �cieków,

- indywidualny sposób zagospodarowania wód desz-
czowych i roztopowych na terenie,

- zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej,

b) dopuszcza siê:

- lokalizacjê obiektów infrastruktury technicznej - pod
warunkiem zapewnienia dostêpu wymaganego
przepisami odrêbnymi oraz spe³nienia pozosta³ych
ustaleñ planu,

- przebudowê, remont, zmianê lokalizacji istniej¹-
cych obiektów infrastruktury technicznej,

- zaopatrzenie w ciep³o wy³¹cznie przy zastosowaniu
ogrzewania elektrycznego, gazowego lub wykorzy-
stanie odnawialnych �róde³ energii;

10) zakazuje siê tymczasowego zagospodarowania, urz¹dze-
nia i u¿ytkowania terenu;

11) ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych op³at,
o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysoko�ci 30%.

Rozdzia³ III

Przepisy koñcowe

§5. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Borku Wlkp.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Roman Krêcio³ek
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVI/205/2008

Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PRO-
JEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �FRASUNEK�

Poz. 334

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. nie

rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, poniewa¿ do ww. miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego nie z³o¿ono uwag.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVI/205/2008

Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �FRASUNEK�, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ, 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�n. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. rozstrzyga,
co nastêpuje:

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

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewi-
dzianych w planie prowadziæ bêdzie gmina Borek Wlkp.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, ener-
getycznej, gazowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepi-
sów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami
realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpa-
dami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

3. Podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego Gminy Borek Wlkp.

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

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej okre�lonych w planie, finansowanie
inwestycji bêdzie siê odbywaæ 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;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.


