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UCHWAŁA NR X/76/2011 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części Miasta Skoki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zmianami ) oraz art. 20 ust. 1 i art. 15 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) Rada Miejska 
Gminy Skoki uchwala, co nastćpuje:  

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci ze 'Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Skoki', przyjćtego 
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr 
XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010r. uchwala sić miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w czćċci Miasta Skoki. 

2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik nr 1, stanowiący czćċć graficzną, 

zwaną dalej rysunkiem planu, opracowany 
w skali 1:1000 i zatytułowany miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
w czćċci miasta Skoki; 

2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej Gminy Skoki o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu; 

3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej Gminy Skoki o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċla 
rysunek planu. 
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) działce – należy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu przepisów usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) funkcji uzupełniającej - należy przez to ro-
zumieć sposób zagospodarowania terenu 
lub użytkowania obiektu na terenie 
o okreċlonym przeznaczeniu, który uzupeł-
nia lub wzbogaca funkcjć podstawową; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić ograniczającą ob-
szar, na którym dopuszcza sić wznoszenie 
budynków; 

4) nieuciążliwym rzemioċle – należy przez to 
rozumieć drobną wytwórczoċć, dla której 
na podstawie przepisów odrćbnych 
z zakresu ochrony ċrodowiska nie bćdzie 
wymagane sporządzenie raportu oddziały-
wania na ċrodowisko; 

5) obowiązującej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić, na której musi być 
usytuowane co najmniej 50% długoċci ze-
wnćtrznych ċcian frontowych budynków; 

6) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnić wszystkich budyn-
ków, zlokalizowanych na działce, mierzoną 
po obrysie ċcian zewnćtrznych, bez scho-
dów, balkonów tarasów; 

7) przepisach odrćbnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw, innych niż stano-
wiące podstawć prawną niniejszej uchwa-
ły, wraz z aktami wykonawczymi; 

8) reklamie wielkoformatowej – należy przez 
to rozumieć samodzielny obiekt w formie 
tablicy lub bryły umieszczony na podpo-
rach trwale związanych z gruntem przezna-
czony wyłącznie do ekspozycji napisów, 
znaków graficznych i innych elementów 
dekoracyjnych o charakterze informacyj-
nym lub marketingowym o powierzchni 
powyżej 6m2; 

9) terenie – należy przez to rozumieć obszar, 
wydzielony liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony numerem i symbolem litero-
wym, dla którego ustalono przeznaczenie. 

 
§ 3. Nastćpujące obowiązujące ustalenia planu 
przedstawiono graficznie na rysunku planu: 

1) granica obszaru objćtego planem miej-
scowym; 

2) przeznaczenie terenów, oznaczone symbo-
lem cyfrowo-literowym; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

4) linie zabudowy obowiązujące; 
5) linie zabudowy nieprzekraczalne; 
6) linia elektroenergetyczna wraz z pasem 

technologicznym; 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
§ 4. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
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7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 1MN/U, 2MN/U, 3M/U, 4MN/U, 5MN/U, 
6MN/U, 7M/U, 8MN/U; 

3) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 1US; 

4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1ZP; 

5) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1ZL, 2ZL; 

6) tereny komunikacji: 
a) dróg publicznych lokalnych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem 1KDL, 
b) dróg publicznych dojazdowych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 
2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 
8KDD, 9KDD, 

c) dróg wewnćtrznych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 

d) parkingów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1KP; 

7) tereny infrastruktury technicznej: 
a) elektroenergetyki, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1E, 
b) kanalizacji, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1K. 
 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1MN do 13MN ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi, na wydzielonych działkach, we-
dług obowiązujących i nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, okreċlonych na rysunku 
planu; 

2) forma zabudowy wolnostojąca z dachami 
stromymi, kształtowana w nawiązaniu do 
architektury regionalnej, bez ograniczeĉ 
w zakresie materiałów konstrukcyjnych, 
przy zastosowaniu tradycyjnych materia-
łów wykoĉczeniowych elewacji jak szkło, 
kamieĉ, drewno, cegła; 

3) kolorystyka budynku: 
a) pokrycie dachówką lub materiałem da-

chówko-podobnym o barwie czerwono-
brązowej, czerwono- pomaraĉczowej, brą-
zowej lub czarnej, 

b) ċciany zewnćtrzne w kolorach pastelo-
wych, 

c) zakaz stosowania jako materiałów wykoĉ-
czeniowych plastykowych listew elewacyj-
nych typu 'siding'; 

4) dopuszczenie lokalizacji garaży wolnosto-
jących; 

5) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej w formie urządzeĉ naziemnych, 
z wyjątkiem elementów oċwietleniowych 

oraz technicznych elementów przyłączy 
elektroenergetycznych, gazowych, teleko-
munikacyjnych; 

6) dostćp z przyległych dróg publicznych KDD 
oraz z drogi wewnćtrznej 2KDW; 

7) nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgod-
nie z normatywem podanym w §13 ust.2 
pkt 1 lit.a; 

8) zakaz lokalizacji reklam wielkoformato-
wych. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od 1MN/U do 8MN/U ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi, z dopuszczeniem obiektów 
o funkcji usługowej: handlu, gastronomii, 
hotelarstwa, administracji, kultury oraz 
nieuciążliwego rzemiosła; 

2) forma zabudowy: wolnostojąca z dachami 
stromymi, kształtowana w nawiązaniu do 
architektury regionalnej, bez ograniczeĉ 
w zakresie materiałów konstrukcyjnych, 
przy zastosowaniu tradycyjnych materia-
łów wykoĉczeniowych elewacji jak szkło, 
kamieĉ, drewno, cegła; 

3) kolorystyka budynku: 
a) pokrycie dachówką lub materiałem da-

chówko-podobnym o barwie czerwono-
brązowej, czerwono-pomaraĉczowej, brą-
zowej lub czarnej, 

b) ċciany zewnćtrzne w kolorach pastelo-
wych, 

c) zakaz stosowania jako materiałów wykoĉ-
czeniowych plastykowych listew elewacyj-
nych typu 'siding'; 

4) dopuszczenie lokalizacji garaży wolnosto-
jących; 

5) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej w formie urządzeĉ naziemnych, 
z wyjątkiem elementów oċwietleniowych 
oraz technicznych elementów przyłączy 
elektroenergetycznych, gazowych, teleko-
munikacyjnych; 

6) dostćp z przyległych dróg publicznych oraz 
z drogi wewnćtrznej 1KDW; 

7) na terenie 1MN/U i 6MN/U dopuszcza sić 
wydzielenie ulicy wewnćtrznej; 

8) nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgod-
nie z normatywem podanym w §13 ust 
2 pkt1 lit.b; 

9) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych 
z dopuszczeniem szyldów i reklam 
o powierzchni okreċlonej w §9 ust.2 pkt 9; 

10) na terenie 3MN/U dopuszczenie przebudo-
wy, rozbudowy, remontu i modernizacji 
zabudowy istniejącej zgodnie z parame-
trami okreċlonymi w §9 ust.2. 

3. Dla terenu usług sportu i rekreacji, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1US ustala 
sić: 
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1) zagospodarowanie w formie placu zabaw 
dla dzieci z dopuszczeniem obiektów małej 
architektury; 

2) wprowadzenie zieleni urządzonej; 
3) zakaz zabudowy kubaturowej; 
4) dostćp z przyległej drogi publicznej. 

4. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 1ZP ustala sić: 

1) zagospodarowanie w formie parku z 
wprowadzeniem ċcieżek spacerowych oraz 
zieleni wysokiej i niskiej; 

2) zakaz zabudowy kubaturowej; 
3) dopuszczenie lokalizacji ċcieżek pieszych 

o nawierzchni przepuszczalnej; 
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

5. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 1ZL i 2ZL ustala sić: 

1) zachowanie zieleni leċnej i uzupełnienie 
drzewostanu; 

2) zakaz zabudowy; 
3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Dla terenów komunikacji: 
1) dróg publicznych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1KDL ustala sić: 
a) przeznaczenie pod poszerzenie ulicy Anto-

niewskiej (poza granicami planu), 
b) dopuszczenie lokalizacji chodnika, przy-

stanku komunikacji publicznej, infrastruktu-
ry technicznej; 

2) dróg publicznych dojazdowych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami od 
1KDD do 9KDD ustala sić: 

a) lokalizacjć chodników, jezdni i pasów zie-
leni, 

b) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojo-
wych oraz sieci infrastruktury technicznej, 

c) nakaz utwardzenia nawierzchni jezdni 
z dopuszczeniem nawierzchni przepusz-
czalnych, 

d) nakaz wyposażenia terenów w sieć hydran-
tową, 

e) zachowanie istniejącego dojazdu do terenu 
3MN/U, z możliwoċcią kształtowania jego 
przebiegu w ciągu ulicy 1KDD; 

3) dróg wewnćtrznych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 1KDW, 2KDW usta-
la sić: 

a) nakaz wyznaczania chodników i jezdni 
o nawierzchni rozbieralnej, 

b) zakaz wyznaczania miejsc postojowych, 
c) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej, 
d) zakaz lokalizacji reklam wielkoformato-

wych; 
4) parkingów, oznaczonych na rysunku planu 

1KP ustala sić: 
a) lokalizacjć miejsc postojowych naziemnych 

dla samochodów osobowych, 
b) zakaz zabudowy kubaturowej. 

7. Dla terenów infrastruktury technicznej: 

1) elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1E ustala sić lokalizacjć 
stacji transformatorowej, 

2) kanalizacji, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1K ustala sić lokalizacjć prze-
pompowni ċcieków. 

§ 6. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

1. W zakresie ochrony wód ustala sić: 
1) docelowe odprowadzanie ċcieków komu-

nalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 
2) odprowadzanie wód opadowych i rozto-

powych: 
a) z terenów MN/U, KDL, KDD, KDW, KP doce-

lowo do sieci kanalizacji deszczowej, 
b) z pozostałych terenów do gruntu; 
3) zakaz wprowadzania nieczyszczonych ċcie-

ków do wód powierzchniowych; 
2. W zakresie ochrony powietrza ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeĉ oraz 
prowadzenia działalnoċci usługowej mogą-
cej powodować emisjć substancji odoro-
wych do powietrza, 

2) ogrzewanie z indywidualnych źródeł 
grzewczych, zasilanych paliwami nisko-
emisyjnymi; takimi jak: gaz, olej opałowy, 
energia elektryczna, biomasa; 

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, 
gleb, wód powierzchniowych ustala sić: 

1) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbć terenu poza stre-
fami lokalizacji stałych obiektów budowla-
nych oraz terenami zieleni urządzonej; 

2) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych 
pozyskanych podczas prac budowlanych 
w obrćbie działki budowlanej i terenów zie-
leni urządzonej lub usuwanie ich, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

3) obowiązek segregacji i gromadzenia odpa-
dów w przystosowanych do tego celu po-
jemnikach oraz ich dalsze zagospodarowa-
nie zgodnie z przepisami odrćbnymi 
i gminnym planem gospodarki odpadami; 

4. W zakresie ochrony szaty roċlinnej ustala 
sić: 

1) zachowanie istniejących zalesieĉ i uzupeł-
nienie drzewostanu na terenie 1ZL,2ZL; 

2) zagospodarowanie zielenią parkową na te-
renie 1ZP; 

3) wprowadzenie zieleni towarzyszącej na te-
renie 1US; 

4) zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy 
lasu obiektów budowlanych; 

5) zapewnienie powierzchni biologicznie 
czynnej, okreċlonej w planie. 

5. W zakresie ochrony klimatu akustycznego 
ustala sić utrzymanie dopuszczalnych poziomów 
hałasu dla terenów wymagających komfortu aku-
stycznego zgodnie z przepisami odrćbnymi: 

1) dla terenów MN tak jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) dla terenów MN/U tak jak dla terenów 
mieszkaniowo - usługowych; 

3) dla terenów 1ZP, 1US, 1ZL, 2ZL tak jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

6. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowisko, jak 
i przedsićwzićć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrćbnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego. 
 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala sić obowiązek prowadzenia 
badaĉ archeologicznych podczas inwestycji zwią-
zanych z zabudowaniami zagospodarowaniem 
terenu, w zakresie okreċlonym przez odpowiednie 
służby ochrony zabytków przed wydaniem pozwo-
lenia na budowć. 
 
§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

1. Wyznacza sić obszary przestrzeni publicz-
nej na terenach dróg publicznych oraz na terenie 
zieleni urządzonej 1ZP i terenie sportu i rekreacji 
1US dla których ustala sić: 

1) zachowanie ogólnej dostćpnoċci terenów; 
2) kształtowanie nawierzchni ulic, ciągów pie-

szych, ċcieżek spacerowych w sposób 
umożliwiający bezkolizyjne korzystanie 
osobom niepełnosprawnym ruchowo; 

3) możliwoċć lokalizacji, w przypadku ulic po-
za pasem jezdnym, obiektów o funkcji ma-
łej architektury, zieleni urządzonej, pasów 
parkingowych, urządzeĉ związanych 
z utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz 
urządzeĉ infrastruktury technicznej pod 
warunkiem nienaruszania wymagaĉ okre-
ċlonych w odrćbnych przepisach dotyczą-
cych dróg publicznych, a także uzyskania 
zgody zarządcy dróg; 

4) zakaz lokalizacji reklam wielkoformato-
wych. 

 
§ 9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ċci zabudowy: 

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej od 1MN do 13MN ustala sić: 

1) powierzchnia zabudowy na działce: 
a) dla działek o powierzchni 600-800 m2 mak-

simum 35%, nie wićcej niż 210m2, 
b) dla działek 800-1000 m2 maksimum 30%, 

nie wićcej niż 250m2, 
c) dla działek powyżej 1000 m2 maksimum 

25%, nie wićcej niż 250m2; 
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: 
a) dla działek o powierzchni 600-800 m2 mi-

nimum 40%, 
b) dla działek 800-1000 m2 minimum 50%, 

c) dla działek powyżej 1000 m2 minimum 
60%; 

3) maksymalna iloċć kondygnacji: do 
2 kondygnacji nadziemnych w tym podda-
sze z dopuszczeniem, w zależnoċci od wa-
runków gruntowo – wodnych, 1 kondygna-
cji podziemnej; 

4) maksymalna wysokoċć budynku do kaleni-
cy: 9 m, 

5) maksymalna wysokoċć garażu wolnostoją-
cego: 4,5 m, 

6) kąt nachylenia głównych połaci dachowych 
od 35o do 45o, 

7) odległoċć linii zabudowy od linii rozgrani-
czającej: nie mniej niż 4m; 

8) ogrodzenia od strony ulic o wysokoċci do 
1,5 m, przy czym w czćċci powyżej wyso-
koċci 0,4m wyłącznie ogrodzenie ażurowe, 
z zachowaniem przeziernoċci powyżej 60%. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej od 1MN/U do 8MN/U ustala sić: 

1) powierzchnia zabudowy na działce: 
a) dla działek o powierzchni 700-1000 m2 

maksimum 35%, nie wićcej niż 260m2 , 
b) dla działek powyżej 1000 m2 maksimum 

25%, nie wićcej niż 280m2; 
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna 

na działce: 
a) dla działek o powierzchni 700-1000 m2 mi-

nimum 35%, 
b) dla działek powyżej 1000 m2 minimum 

40%; 
3) maksymalna wysokoċć zabudowy: 9,5 m; 
4) maksymalna wysokoċć garażu wolnostoją-

cego: 3 m; 
5) kąt nachylenia głównych połaci dachowych 

od 35o do 45o; 
6) maksymalna iloċć kondygnacji: do 

2 kondygnacji nadziemnych w tym podda-
sze z dopuszczeniem, w zależnoċci od wa-
runków gruntowo – wodnych, 
1 kondygnacji podziemnej; 

7) maksymalna wielkoċć funkcji uzupełniają-
cej – usługowej: 40% powierzchni użytko-
wej wszystkich obiektów zlokalizowanych 
na działce; 

8) ogrodzenia od strony ulic o wysokoċci do 
1,5 m; 

9) maksymalna powierzchnia szyldu lub re-
klamy: 2m2. 

3. Dla terenu usług sportu i rekreacji 1US 
ustala sić: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicz-
nie czynna na działce: 70%; 

2) ogrodzenia od strony ulic o wysokoċci do 
1,5 m, przy czym w czćċci powyżej wyso-
koċci 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe, 
z zachowaniem przeziernoċci powyżej 60%. 

4. Dla terenu zieleni urządzonej 1ZP ustala 
sić: minimum 80% powierzchni biologicznie czyn-
nej. 
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5. Dla terenów lasów 1ZL, 2ZL ustala sić: mi-
nimum 95% powierzchni biologicznie czynnej. 

6. Dla terenów komunikacji: 
1) dróg publicznych lokalnych 1KDL ustala 

sić: minimalna szerokoċć chodnika 2,0m; 
2) dróg publicznych dojazdowych od 1KDD do 

9KDD ustala sić: 
a) minimalna szerokoċć w liniach rozgranicza-

jących: 10m, 
b) minimalna szerokoċć jezdni: 5m, 
c) minimalna szerokoċć chodnika 1,5 m, 
d) minimalny pas zieleni 1m, 
e) minimalna szerokoċć dojazdu do terenu 

3MN/U: 5m; 
3) dróg wewnćtrznych 1KDW,2KDW ustala 

sić: 
a) minimalna szerokoċć w liniach rozgranicza-

jących 8m, 
b) minimalna szerokoċć jezdni: 5m, 
c) minimalna szerokoċć chodnika 1,5 m. 

7. Dla terenów infrastruktury technicznej 
1) elektroenergetyki 1E ustala sić: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 

80%; 
b) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna 5%. 
2) kanalizacji 1K, ustala sić: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 

50%, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna 30%. 
 
§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci: 

1. Plan nie powoduje koniecznoċci wszczćcia 
postćpowania w sprawie scalenia i podziału nieru-
chomoċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN ustala sić: 

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek: 
a) dla terenów 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 

9MN, 12MN: minimum 600 m2 , 
b) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 13MN mi-

nimum 800 m2 , 
c) dla terenów 10MN, 11MN: minimum 1000 

m2; 
2) minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-

lonych działek: 18m. 
3. Dla terenów zabudowy mieszkalno-

usługowej usługowej MN/U ustala sić: 
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek: 
a) dla terenów 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 

5MN/U, 6MN/U, 8MN/U: minimum 700 m2, 
b) dla terenów 1MN/U, 7MN/U: minimum 

1000 m2 ; 
2) minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-

lonych działek: 18m. 
4. Dla terenów usług sportu i rekreacji 1US 

ustala sić: 
1) powierzchnia działki: minimum 600 m2; 
2) minimalna szerokoċć frontu: 20 m. 

5. Dla terenów zieleni urządzonej 1ZP, tere-
nów infrastruktury technicznej 1E,1K oraz terenów 
komunikacji 1KDL, 1KDD do 9KDD, 2 KDW oraz 
1KP ustala sić: zakaz podziału. 

6. Na terenach lasów 1ZL, 2ZL dopuszcza sić 
możliwoċć podziału zgodnie z przepisami odrćb-
nymi. 
 
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów: 

.. Na obszarze planu nie wystćpują tereny lub 
obiekty podlegające ochronie na podstawie prze-
pisów odrćbnych. 
 
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1. Obowiązek zachowania strefy wolnej od 
zabudowy: 

1) w pasie technologicznym infrastruktury 
o szerokoċci po 7,5 m w obie strony od osi 
linii elektroenergetycznej 15KV; 

2) w pasie o szerokoċci 12m od granicy lasu; 
3) Wszelkie budowle na obszarze objćtym 

planem o wysokoċci równej i wićkszej niż 
50m nad poziom terenu należy każdorazo-
wo zgłaszać do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wyda-
niem pozwolenia na budowć. 

 
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1. Na terenie planu ustala sić: 
1) układ dróg publicznych klasy dojazdowej 

oraz dróg wewnćtrznych, powiązanych 
z ulicą lokalną gminną , zlokalizowaną poza 
granicami planu; 

2) wydzielenie pasa terenu pod poszerzenie 
pasa drogowego ulicy Antoniewskiej; 

3) zachowanie istniejącego na terenie 1KDD 
dojazdu, umożliwiającego obsługć istnieją-
cej zabudowy na terenie 3MN/U. 

2. Ustala sić nastćpujące zasady parkowania: 
1) minimalna iloċć miejsc parkingowych na 

działkach: 
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej: 2 stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych na 1 lokal miesz-
kalny, w tym miejsce postojowe w garażu, 

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej: 2 stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych na 100 m2 po-
wierzchni użytkowej usług, w tym 
1 miejsce postojowe w garażu, 

c) dla terenu usług sportu i rekreacji: do 10 
miejsc postojowych. 

2) Zakaz wyznaczania miejsc postojowych na 
terenie 1ZP, 1ZL, 2ZL oraz w ulicach we-
wnćtrznych 1KDW i 2 KDW. 
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§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie kształtowania sieci infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) zachowanie istniejących sieci ċredniego 
napićcia SN, z możliwoċcią ich remontu, 
przebudowy lub rozbudowy; 

2) nakaz realizacji nowych odcinków sieci na 
terenach komunikacji; 

3) nakaz powiązania sieci infrastruktury tech-
nicznej z układem zewnćtrznym oraz za-
pewnienia dostćpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
zaopatrzenie w wodć poprzez rozbudowć istnieją-
cej sieci wodociągowej. 

3. W zakresie odprowadzenia ċcieków komu-
nalnych oraz wód opadowych i roztopowych usta-
la sić: 

1) docelowo pełne skanalizowanie terenów 
i odprowadzanie ċcieków komunalnych do 
oczyszczalni ċcieków poprzez projektowany 
system grawitacyjno pompowy, 

2) lokalizacjć przepompowni ċcieków na tere-
nie 1K; 

3) dopuszczenie zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych na terenach MN, 
ZP, ZL, US zgodnie z przepisami odrćbny-
mi. 

4. W zakresie sieci elektroenergetycznej usta-
la sić: 

1) lokalizacje stacji transformatorowej wolno-
stojącej zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) lokalizacjć nowych linii elektroenergetycz-
nych wyłącznie jako kablowych sytuowa-
nych na terenach komunikacji. 

5. W zakresie sieci gazowej docelowo ustala 
sić budowć sieci gazociągowej. 

6. W zakresie sieci telekomunikacji ustala sić: 
dopuszczenie lokalizacji nowych urządzeĉ teleko-
munikacyjnych. 
 
§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i użytkowania terenów: 

1. Do czasu wybudowania systemu kanaliza-
cji sanitarnej dopuszcza sić odprowadzanie ċcie-
ków komunalnych do szczelnych zbiorników bez-
odpływowych i ich wywóz wozami asenizacyjnymi 
do oczyszczalni ċcieków. 

2. Do czasu wybudowania kanalizacji desz-
czowej dopuszcza sić odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych z terenów MN/U, KDL, KDD, 
KDW, KP do szczelnych zbiorników retencyjno-
odparowujących. 

PRZEPISY KOŁCOWE 

§ 16. Ustala sić stawkć procentową, służącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoċci: 

1) dla terenu 3MN/U: 30%; 
2) dla terenu 1KDW: 10%; 
3) dla pozostałych terenów: 0%. 

 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej Gminy Skoki 

(-) Zbigniew Kujawa 
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załącznik  nr 2  
do uchwały nr X/76/2011 

Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2011 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO W CZĆĊCI MIASTA SKOKI 

Przedmiotowy projekt planu miejscowego zo-
stał wyłożony do publicznego wglądu w terminie 
od dnia 18.07.2011r.do dnia 19.08.2011r. zgodnie 
z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 
poz. 717 ze zm.).Termin składania uwag upłynął 

w dniu 05.09.2011r.W ustawowym terminie do 
przedmiotowego projektu planu nie wpłynćła 
żadna uwaga, w związku z powyższym Rada Miej-
ska Gminy Skoki nie podejmuje rozstrzygnićcia 
o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, 
o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. 
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załącznik nr 3  
 do uchwały X/76/2011 

Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.11.2011 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH 
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W CZĆĊCI MIASTA SKOKI - INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 167 
ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Skoki rozstrzyga, 
co nastćpuje: 

§ 1. 1. Okreċla sić sposób realizacji oraz zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy, w zakresie: 

1) gminnych dróg oraz organizacji ruchu dro-
gowego; 

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodć, kana-
lizacji, usuwania i oczyszczania ċcieków 
komunalnych, utrzymania czystoċci 
i porządku oraz urządzeĉ sanitarnych, 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energić elektryczną 
i cieplną oraz gaz. 

2. Opis sposobu realizacji inwestycji: 
1) Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w tym m.in. ustawą prawo budowlane, 
ustawą o zamówieniach publicznych, sa-
morządzie gminnym, gospodarce komu-
nalnej i o ochronie ċrodowiska; 

2) Sposób realizacji inwestycji może ulegać 
modyfikacji wraz z dokonującym sić postć-
pem techniczno – technologicznym, zgod-
nie z zasadą stosowania najlepszej dostćp-
nej techniki (okreċlonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnie 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony ċrodowiska Dz. U. z 2006 r. 128, 
poz. 902 z późn. zmianami), o ile nie sta-
nowi naruszenia ustaleĉ planu; 

3) Inwestycje w zakresie przesyłania i dystry-
bucji paliw gazowych, energii elektrycznej 
lub ciepła okreċlone w § 1 realizowane bć-
dą w sposób okreċlony w art. 7 ustawy 
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
z późn. zm.); 

4) Realizacja i finansowanie inwestycji 
w zakresie infrastruktury technicznej nie 
wyszczególnionych w § 1, jest przedmio-
tem umowy zainteresowanych stron. 

 
§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
249, poz. 2104 z późn. zm.) i jest ujmowane 
w uchwale Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 

2. Dopuszcza sić udział innych niż gmina in-
westorów w finansowaniu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą da zadaĉ 
własnych gminy. 
 
§ 3. 1. Zadania w zakresie budowy dróg publicz-
nych finansowane bćdą przez budżet gminy lub na 
podstawie porozumieĉ z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacji w terenach elementarnych 
wskazanych w § 1 finansowane bćdą na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ċcieków 
z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858). 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energe-
tycznych, ciepłowniczych objćtych gminnym sys-
temem ogrzewania i gazowych finansowane bćdą 
na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ener-
getyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 

  


