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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/68/2011 

Rady Miejskiej w Murowanej Goċlinie 
z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĆĊCI DZIAŁKI NR 239/17 W MĊCISZEWIE 
 
 
 Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z poźn. zm.) 
przedmiotowy projekt planu został wyłożony do 
publicznego wglądu w terminie od dnia 26 kwiet-
nia 2011 r. do dnia 27 maja 2011 r. 
 Uwagi można było składać do dnia 13 
czerwca 2011 r. 

 W ustawowym terminie nie wniesiono 
żadnych uwag do projektu planu, w związku 
z czym Rada Miejska w Murowanej Goċlinie nie 
podejmuje rozstrzygnićcia o sposobie ich rozpa-
trzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr VII/68/2011 
Rady Miejskiej w Murowanej Goċlinie 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 
 
 

ROZSTRZYGNIĆCISPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA CZĆĊCI DZIAŁKI NR 239/17 W MĊCISZEWIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FI-
NANSOWANIA 

 
 Na obszarze objćtym projektem miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego nie ma 
terenów, dla których zapisane zostały inwestycje z 

zakresu infrastruktury technicznej należące do zadaĉ 
własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XI/83/11 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie 

w Obornikach.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Oborni-
kach uchwala, co nastćpuje:  
 

§ 1.  

Art. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci poniższych 
ustaleĉ ze studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Oborniki, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/30/03 
Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 05 lutego 
2003r. uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów bu-
downictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszą-

cymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga 
Leċna, Wybudowanie w Obornikach zwaną dalej 
„zmianą planu”. 

 
Art. 2. Granice obszaru objćtego zmianą planu 

okreċla rysunek zmiany planu. 
 
Art. 3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – stanowiący czćċć graficzną 

zwaną „rysunkiem zmiany planu”, opra-
cowany w skali 1:1000 i zatytułowany: 
Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów budownic-
twa mieszkaniowego wraz z  towarzyszą-
cymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, 
Droga Leċna, Wybudowanie w Obornikach; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 247 – 23715 – Poz. 3929 
 

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

3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) linii rozgraniczającej – należy przez to ro-

zumieć linić rozgraniczającą tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć sumć powierzchni wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce bu-
dowlanej, mierzoną po obrysie ċcian ze-
wnćtrznych, bez schodów, tarasów; 

3) obowiązującej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić, na której nakazuje 
sić usytuowanie zewnćtrznej ċciany bu-
dynku na co najmniej 70% długoċci elewa-
cji; 

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

5) wysokoċci zabudowy – należy przez to ro-
zumieć maksymalną wysokoċć budynku 
lub jego czćċci stanowiącą pionowy wy-
miar budynku, liczoną od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejċciu do bu-
dynku do najwyższej kalenicy dachu lub 
najwyżej położonej powierzchni przekrycia 
dachowego; 

6) reklamie – należy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, nie bćdący 
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach drogowych; 

7) szyldzie – należy przez to rozumieć tablicć 
z oznaczeniem nazwy jednostki organiza-
cyjnej lub przedsićbiorcy, ich siedzib lub 
miejsc wykonywania działalnoċci; 

8) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumieć element systemu informacji gmin-
nej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji 
ekologicznej; 

9) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku zmiany planu li-
niami rozgraniczającymi, o okreċlonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowa-
nia, oznaczony symbolem; 

10) głównej połaci dachu – należy przez to ro-
zumieć 60% szerokoċci połaci dachu; 

11) działce – należy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; 

12) wewnćtrznej granicy działki – należy przez 
to rozumieć granicć działki nie sąsiadującej 
z drogą publiczną, drogą wewnćtrzną, cią-
giem pieszo-jezdnym. 

§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku zmiany pla-
nu symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 23MN, 
24MN, 26MN, 28MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, tereny zabudowy usługowej ozna-
czone na rysunku zmiany planu symbolem 
10MN/U, 18MN/U, 22MN/U; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, tereny zabudowy usługowej, ozna-
czone na rysunku zmiany planu symbolem 
13MW/U, 14MW/U, 15MW/U; 

4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku zmiany planu symbolem 7U, 9U; 

5) tereny zabudowy usługowej, tereny obsłu-
gi komunikacji samochodowej, oznaczone 
na rysunku zmiany planu symbolem 
17U/KS; 

6) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na ry-
sunku zmiany planu symbolem 19ZP; 

7) tereny obsługi komunikacji samochodowej 
– parkingi, oznaczone na rysunku zmiany 
planu symbolem 6KS; 

8) tereny infrastruktury technicznej – gazow-
nictwo, oznaczone na rysunku zmiany pla-
nu symbolem 11G; 

9) tereny infrastruktury technicznej – elektro-
energetyka, oznaczone na rysunku zmiany 
planu symbolem 21E; 

10) tereny dróg publicznych – drogi dojazdo-
we, oznaczone na rysunku zmiany planu 
symbolem 4KD, 5KD, 8KD, 16KD, 20KD; 

11) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku zmiany planu symbolem 12KDw, 
25KDw, 27KDw, 29KDw. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki 
i remontu zabudowy z uwzglćdnieniem 
ustaleĉ zawartych w niniejszej uchwale; 

2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprze-
kraczalnymi i obowiązującymi liniami za-
budowy okreċlonymi na rysunku zmiany 
planu z uwzglćdnieniem pkt 3, 4, 5 i 6; 

3) dopuszczenie przekroczenia obowiązują-
cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy 
przez takie elementy budynku jak gzymsy, 
balkony, tarasy, schody, wykusze, ganki i 
okapy jednak nie wićcej niż o 1,5m; 

4) w przypadku nie ustalenia nieprzekraczal-
nej i obowiązującej linii zabudowy lokali-
zowanie zabudowy w odległoċci nie mniej-
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szej niż 5,0m od pasa drogowego dróg 
wewnćtrznych, ciągów pieszo-jezdnych; 

5) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej poza nieprzekra-
czalnymi i obowiązującymi liniami zabu-
dowy, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

6) dopuszczenie wycofania budynków gara-
żowych, budynków garażowo-
gospodarczych, budynków gospodarczych 
wzglćdem obowiązującej linii zabudowy; 

7) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ od stro-
ny dróg publicznych, dróg wewnćtrznych 
i ciągów pieszo-jezdnych wyłącznie ażuro-
wych o wysokoċci nie wićkszej niż 1,5m, 
w których czćċć ażurowa stanowi nie mniej 
niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia; 

8) zakaz budowy od strony dróg publicznych, 
dróg wewnćtrznych, ciągów pieszo-
jezdnych ogrodzeĉ z prefabrykowanych 
elementów betonowych; 

9) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów, 
tablic informacyjnych w nastćpujący spo-
sób: 

a) dopuszczenie reklam o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 10,0m2 na jednej dział-
ce, 

b) dopuszczenie umieszczania szyldów i tablic 
informacyjnych o łącznej powierzchni nie 
przekraczającej 2,0m2 na jednej działce, 

c) umieszczane w liczbie wićkszej niż jedna na 
jednej nieruchomoċci muszą być zamoco-
wane na wspólnych postumentach, 
w jednej płaszczyźnie tworząc prostokąt lub 
kwadrat, 

d) górne krawćdzie reklam, szyldów, tablic in-
formacyjnych umieszczane na ogrodze-
niach nie mogą przewyższać tych ogro-
dzeĉ, 

e) górne krawćdzie reklam, szyldów, tablic in-
formacyjnych umieszczane na ċcianach 
budynków nie mogą sićgać powyżej linii 
wyznaczonej górną krawćdzią okien każdej 
z kondygnacji budynku. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć, które mogą 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko, z wyjątkiem inwesty-
cji celu publicznego, w tym z zakresu infra-
struktury telekomunikacyjnej; 

2) zakaz emisji zanieczyszczeĉ ponad poziom 
okreċlony w przepisach odrćbnych; 

3) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła 
dla celów grzewczych paliw i urządzeĉ ni-
skoemisyjnych, w tym biomasy, drewna, 
nie powodujących przekroczenia dopusz-
czalnej emisji zanieczyszczeĉ do atmosfery, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi lub wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł energii; 

4) zakaz zrzutu ċcieków bytowych i komunal-
nych do gruntu; 

5) dopuszczenie do czasu realizacji sieci kana-
lizacji sanitarnej gromadzenia ċcieków w 
szczelnych zbiornikach bezodpływowych z 
zapewnieniem ich regularnego wywozu 
przez koncesjonowanego przewoźnika do 
oczyszczalni ċcieków; 

6) zgodnie z przepisami odrćbnymi, w tym 
przepisami w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w ċrodowisku, do poszcze-
gólnych rodzajów terenów: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
należy zaliczyć tereny oznaczone na rysun-
ku planu symbolem MN, 

b) mieszkaniowo-usługowych należy zaliczyć 
tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN/U, MW/U; 

7) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) nakaz segregacji odpadów w przystosowa-

nych do tego celu pojemnikach usytuowa-
nych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji oraz ich zagospodarowanie, zgod-
nie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami i przepisami odrćbnymi, 

b) nakaz przetransportowania zbćdnych mas 
ziemnych powstających w czasie realizacji 
inwestycji w miejsce wskazane przez wła-
ċciwe służby gminne lub wykorzystanie do 
nowego ukształtowania terenu w granicach 
własnej działki, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 

1) przy zabudowie i zagospodarowaniu tere-
nu objćtego niniejszą zmianą planu należy 
uwzglćdnić przepisy odrćbne wynikające z 
objćcia czćċci przedmiotowego terenu 
ochroną konserwatorską zabytkowego 
układu urbanistycznego miasta o metryce 
ċredniowiecznej, wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją z dnia 23.02.1956 r., 
zgodnie z granicami okreċlonymi na rysun-
ku zmiany planu; 

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych zwią-
zanych z realizacją inwestycji, istnieje ko-
niecznoċć przeprowadzenia badaĉ arche-
ologicznych, zakres których okreċli pozwo-
lenie właċciwego organu służby ochrony 
zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowć. 

 
§ 7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrćbnych nie 
podejmuje sić ustaleĉ. 
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§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziałów nieruchomoċci na podstawie 
przepisów odrćbnych nie podejmuje sić ustaleĉ.  
 
§ 10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczenia w jego 
użytkowaniu ustala sić: uwzglćdnienie w zagospo-
darowaniu i zabudowie działek ograniczeĉ wynika-
jących z zasićgu stref ochronnych od urządzeĉ i 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 
 
§ 11. W zakresie zasad remontów, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji, ustala sić: 

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia 
technicznego w pasie drogowym, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, po uzgodnieniu 
z właċciwym zarządcą drogi; 

2) parametry zagospodarowania dróg pu-
blicznych, dróg wewnćtrznych należy okre-
ċlić w opracowaniach branżowych, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

3) szerokoċć dróg publicznych, dróg we-
wnćtrznych w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

4) nakaz ogólnego dostćpu do dróg, 
z uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych; 

5) dopuszczenie lokalizacji znaków drogo-
wych i obiektów małej architektury zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

6) dopuszczenie budowy dróg wewnćtrznych, 
ciągów pieszo-jezdnych, zgodnie z ustale-
niami niniejszej uchwały i przepisami od-
rćbnymi; 

7) na terenach oznaczonych na rysunku zmia-
ny planu symbolem 4KD, 5KD, 8KD, 16KD, 
20KD: 

a) lokalizacjć drogi publicznej dojazdowej, 
b) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie 

z przepisami odrćbnymi; 
8) na terenach oznaczonych na rysunku zmia-

ny planu symbolem 12KDw, 25KDw, 
27KDw, 29KDw: 

a) lokalizacjć drogi wewnćtrznej, 
b) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie 

z przepisami odrćbnymi; 
9) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 
każdy lokal mieszkalny, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, nie mniej niż 1,5 miejsca postojowego 
na każdy lokal mieszkalny, 

c) dla zabudowy usługowej nie mniej niż 1 
miejsce na każde rozpoczćte 40,0m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu usługowego, 
lecz nie mniej niż 1 miejsce na 3 zatrudnio-
nych. 

 

§ 12. W zakresie zasad remontu, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
sić: 

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, roz-
budowy, rozbiórki i remontów urządzeĉ 
i sieci infrastruktury technicznej; 

2) zaopatrzenie budynków w wodć z istnieją-
cej i projektowanej sieci wodociągowej na 
warunkach okreċlonych przez gestora sieci; 

3) odprowadzenie ċcieków bytowych i komu-
nalnych do istniejącej i projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej na warunkach okre-
ċlonych przez gestora sieci z uwzglćdnie-
niem §5 pkt 5); 

4) dopuszczenie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych pochodzących z połaci 
dachowych i terenów nieutwardzonych do 
gruntu bez naruszania interesu osób trze-
cich, z możliwoċcią odprowadzenia wód do 
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

5) nakaz odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych pochodzących z powierzchni 
utwardzonych i jezdni do istniejącej i pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

6) nakaz zaopatrzenia w energić elektryczną 
z istniejącej i projektowanej sieci elektro-
energetycznej; dopuszczenie stosowania 
energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych; 

7) w zakresie urządzeĉ melioracyjnych obo-
wiązek zachowania systemu melioracyjne-
go, a w przypadku koniecznoċci jego naru-
szenia należy zastosować rozwiązanie za-
stćpcze zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania urządzania i użytkowania 
terenów nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 23MN, 24MN, 26MN, 
28MN ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce 
jednego wolno stojącego budynku miesz-
kalnego z dopuszczeniem wbudowanego, 
dobudowanego garażu oraz jednego wolno 
stojącego budynku garażowego lub go-
spodarczego lub garażowo-gospodarczego, 
z zastrzeżeniem: 

a) na terenie 1MN i 3MN dopuszcza sić lokali-
zacjć budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych w zabudowie szeregowej, 

b) dopuszcza sić lokalizacjć budynku garażo-
wego lub gospodarczego lub garażowo-
gospodarczego przy wewnćtrznych grani-
cach działek w sposób zblokowany; 

c) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej, w tym wolno sto-
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jącej stacji transformatorowej, obiektów 
małej architektury; 

2) dopuszczenie budowy dróg wewnćtrznych 
o szerokoċci pasa drogowego nie mniejszej 
niż 8,0m, o ile ustalenia niniejszej zmiany 
planu nie stanowią inaczej; 

3) zasady podziału nieruchomoċci: 
a) dla terenu 1MN, 3MN dopuszcza sić po-

dział działki pod warunkiem zachowania 
minimalnej powierzchni nowoprojektowa-
nej działki budowlanej: 

- dla budynku mieszkalnego wolno stojące-
go: 600,0m2, 

- dla budynku mieszkalnego w zabudowie 
szeregowej: 250,0m2 oraz minimalnej sze-
rokoċci frontowej nowoprojektowanej 
działki: 9,0m, 

b) dla terenu 2MN, 24MN, 28MN dopuszcza 
sić podział działki pod warunkiem zacho-
wania minimalnej powierzchni nowopro-
jektowanej działki budowlanej 600,0m2, 

c) dla terenu 23MN dopuszcza sić podział 
działki pod warunkiem zachowania mini-
malnej powierzchni nowoprojektowanej 
działki budowlanej 450,0m2, 

d) dla terenu 26MN dopuszcza sić podział 
działki pod warunkiem zachowania mini-
malnej powierzchni nowoprojektowanej 
działki budowlanej 600,0m2, za wyjątkiem 
jednej nowoprojektowanej działki, dla któ-
rej dopuszcza sić powierzchnić nie mniej-
szą niż 450,0m2, 

e) dopuszcza sić wydzielenie działek przezna-
czonych do lokalizacji obiektów i sieci in-
frastruktury technicznej, dróg wewnćtrz-
nych, ciągów pieszo-jezdnych stosownie 
do potrzeb, bez koniecznoċci zachowania 
ustaleĉ okreċlonych w lit. a –d; 

4) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niż 
40% powierzchni działki, 

b) powierzchnić biologicznie czynną: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki, 

c) wysokoċć zabudowy: 
- budynku mieszkalnego: nie wyżej niż 9,0m, 
- dla budynków w zabudowie szeregowej 

nakazuje sić zachowanie jednolitej wyso-
koċci w granicach terenu, 

- wolno stojącego budynku garażowego lub 
gospodarczego lub garażowo - gospo-
darczego: nie wyżej niż 6,0m, 

d) liczba kondygnacji nadziemnych: 
- budynku mieszkalnego: 2, 
- wolno stojącego budynku garażowego lub 

gospodarczego lub garażowo - gospo-
darczego: 1, 

e) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji pod-
ziemnych, 

f) geometrić dachów: dachy dwuspadowe 
o połaciach symetrycznie zbiegających sić 
w kalenicy, dachy wielospadowe, dla bu-

dynków w zabudowie szeregowej nakazuje 
sić zachowanie jednolitej geometrii da-
chów w granicach terenu, 

g) nachylenie głównych połaci dachowych: 
- budynku mieszkalnego wolno stojącego: 

30°-45°, 
- budynku mieszkalnego w zabudowie sze-

regowej oraz wolno stojącego budynku ga-
rażowego lub gospodarczego lub garażo-
wo-gospodarczego: 25°-45°, 

h) usytuowanie głównej kalenicy bryły bu-
dynku mieszkalnego wolno stojącego rów-
nolegle do obowiązującej linii zabudowy, 
dla terenu 24MN, 28MN dopuszcza sić 
równoległe lub prostopadłe usytuowanie 
głównej kalenicy bryły budynku mieszkal-
nego do obowiązującej linii zabudowy, 

i) pokrycie dachów budynków: dachówka lub 
materiał dachówkopodobny w odcieniu 
ceglastoczerwonym, brązowym lub grafi-
towym, 

j) lokalizacjć miejsc postojowych w obrćbie 
działki budowlanej; 

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: 

a) dojazd do terenu 1MN z dróg przylegają-
cych do terenu, znajdujących sić poza gra-
nicami objćtymi zmianą planu, 

b) dojazd do terenu 2MN z drogi 5KD, z drogi 
przylegającej do terenu, znajdującej sić po-
za granicami objćtymi zmianą planu, 

c) dojazd do terenu 3MN z drogi 4KD, 5KD, 
z drogi przylegającej do terenu, znajdującej 
sić poza granicami objćtymi zmianą planu, 

d) dojazd do terenu 23MN, 26MN z drogi 
20KD przez teren drogi wewnćtrznej 
25KDw, 

e) dojazd do terenu 24MN z drogi 20KD przez 
teren drogi wewnćtrznej 25KDw, 27KDw, 

f) dojazd do terenu 28MN z drogi 20KD przez 
teren drogi wewnćtrznej 25KDw, 27KDw, 
29KDw; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: przy zabudowie i zagospodaro-
waniu terenu należy uwzglćdnić ustalenia 
§6. 

 
§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, terenów zabudowy usługowej oznaczo-
nych na rysunku zmiany planu symbolem 
10MN/U, 18MN/U, 22MN/U ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce 
jednego wolno stojącego budynku miesz-
kalnego, mieszkalno-usługowego z do-
puszczeniem wbudowanego, dobudowa-
nego garażu lub jednego wolno stojącego 
budynku usługowego oraz jednego wolno 
stojącego budynku garażowego lub go-
spodarczego lub garażowo-gospodarczego, 
z zastrzeżeniem: 

a) na terenie 10MN/U dopuszcza sić lokaliza-
cjć budynków mieszkalnych, mieszkalno-
usługowych w zabudowie bliźniaczej, 
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b) na terenie 22MN/U dopuszcza sić lokaliza-
cjć budynków mieszkalnych, mieszkalno-
usługowych w zabudowie bliźniaczej lub 
szeregowej, dopuszcza sić budowć budyn-
ków przy wewnćtrznych granicach działek, 

c) dopuszcza sić lokalizacjć budynku garażo-
wego lub gospodarczego lub garażowo-
gospodarczego przy wewnćtrznych grani-
cach działek w sposób zblokowany; 

2) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej, w tym wolno sto-
jącej stacji transformatorowej, obiektów 
małej architektury, 

3) zasady podziału nieruchomoċci: 
a) na terenie 10MN/U, 18MN/U dopuszcza sić 

podział działki pod warunkiem zachowania 
minimalnej powierzchni nowoprojektowa-
nej działki budowlanej: 600,0m2, 

b) na terenie 22MN/U dopuszcza sić podział 
działki pod warunkiem zachowania mini-
malnej powierzchni nowoprojektowanej 
działki budowlanej: 450,0m2, 

c) dopuszcza sić wydzielenie działek przezna-
czonych do lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej stosownie do po-
trzeb, bez koniecznoċci zachowania ustaleĉ 
okreċlonych w lit. a- b; 

4) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niż 
40% powierzchni działki, przy czym na te-
renie 22MN/U łączna powierzchnia zabu-
dowy budynków usługowych nie może 
przekraczać 500,0m2, 

b) powierzchnić biologicznie czynną: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki, 

c) wysokoċć zabudowy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno - usłu-

gowego, usługowego: nie wyżej niż 9,50m, 
dla istniejących budynków wyższych niż 
9,50m zezwala sić na ich rozbudowć, prze-
budowć, odbudowć, remont, rozbiórkć z 
zakazem ich nadbudowy, 

- dla budynków w zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej nakazuje sić zachowanie jedno-
litej wysokoċci w granicach terenu, 

- wolno stojącego budynku garażowego lub 
gospodarczego lub garażowo - gospo-
darczego: nie wyżej niż 6,0m, dla istnieją-
cych budynków wyższych niż 6,0 m zezwa-
la sić na ich rozbudowć, przebudowć, od-
budowć, remont z zakazem ich nadbudo-
wy, 

d) liczba kondygnacji nadziemnych: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno - usłu-

gowego, budynku usługowego: 1- 2, 
- wolno stojącego budynku garażowego lub 

gospodarczego lub garażowo - gospo-
darczego: 1, 

e) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji pod-
ziemnych, 

f) geometrić dachów: dachy dwuspadowe 
o połaciach symetrycznie zbiegających sić 
w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy 
płaskie, 

g) nachylenie głównych połaci dachowych 
przy dachach pochyłych: 25°-45°, 

h) pokrycie dachów pochyłych budynków 
mieszkalnych, mieszkalno - usługowych, 
usługowych: dachówka lub materiał da-
chówkopodobny w odcieniu ceglastoczer-
wonym, brązowym lub grafitowym, 

i) lokalizacjć miejsc postojowych w obrćbie 
działki budowlanej lub w granicach terenu, 

j) na terenie 10MN/U należy zachować strefć 
zagrożenia wybuchem od stacji rozdzielczej 
gazu zlokalizowanej na terenie 11G, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi i przepisami 
technicznymi; 

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: 

a) dojazd do terenu 10MN/U z drogi 8KD, 
z drogi przylegającej do terenu, znajdującej 
sić poza granicami objćtymi zmianą planu, 

b) dojazd do terenu 18MN/U z drogi 16KD, 
z drogi przylegającej do terenu, znajdującej 
sić poza granicami objćtymi zmianą planu, 

c) dojazd do terenu 22MN/U z drogi 20KD, 
z drogi 25KDw; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: przy zabudowie i zagospoda-
rowaniu terenu należy uwzglćdnić ustale-
nia §6. 

 
§ 16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku zmiany planu symbolem 
13MW/U, 14MW/U, 15MW/U ustala sić: 

1) na terenie 14MW/U zakaz budowy nowych 
budynków z dopuszczeniem remontów, 
przebudowy, odbudowy, rozbiórki istnieją-
cych budynków, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4; 

2) na terenie 13MW/U, 15MW/U dopuszczenie 
lokalizacji jednego wolno stojącego budyn-
ku mieszkalnego lub mieszkalno - usługo-
wego z usługami w parterze budynku z do-
puszczeniem wbudowanego, dobudowa-
nego garażu, lub jednego lub wićcej bu-
dynków usługowych oraz jednego lub wić-
cej budynków garażowych; 

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej, w tym wolno sto-
jącej stacji transformatorowej, obiektów 
małej architektury; 

4) dopuszczenie budowy dróg wewnćtrznych 
o szerokoċci pasa drogowego nie mniejszej 
niż 10,0m oraz budowy ciągów pieszo-
jezdnych o szerokoċci nie mniejszej niż 
8,0m; 

5) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy 
wewnćtrznych granicach działek; 

6) zasady podziału nieruchomoċci: 
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a) dopuszcza sić podział działki pod warun-
kiem zachowania minimalnej powierzchni 
nowoprojektowanej działki budowlanej: 
600,0 m2, 

b) dopuszcza sić wydzielenie działek przezna-
czonych do lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej, dróg wewnćtrz-
nych, ciągów pieszo-jezdnych, budynków 
garażowych stosownie do potrzeb, bez ko-
niecznoċci zachowania ustaleĉ okreċlonych 
w lit. a; 

7) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niż 
45% powierzchni działki, 

b) powierzchnić biologicznie czynną: nie 
mniej niż 25% powierzchni działki, 

c) wysokoċć zabudowy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usłu-

gowego: nie wyżej niż 14,0m, 
- budynku usługowego: nie wyżej niż 9,50m, 
- budynku garażowego: nie wyżej niż 4,50m, 

dla garaży zblokowanych nakazuje sić za-
chowanie jednolitej wysokoċci, 

d) liczba kondygnacji nadziemnych: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usłu-

gowego: nie wićcej niż 4, 
- budynku usługowego: 1-2, 
- budynku garażowego: 1; 
e) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji pod-

ziemnych, 
f) geometrić dachów: dachy płaskie, dachy 

dwuspadowe, dachy wielospadowe, dla 
garaży zblokowanych nakazuje sić zacho-
wanie jednolitej geometrii dachów, 

g) nachylenie głównych połaci dachowych 
przy dachach pochyłych: nie wićcej niż 25°; 

h) na terenie 13MW/U należy zachować strefć 
zagrożenia wybuchem od stacji rozdzielczej 
gazu zlokalizowanej na terenie 11G, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi i przepisami 
technicznymi; 

8) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: 

a) dojazd do terenu 13MW/U z drogi 8KD, 
z dróg przylegających do terenu, znajdują-
cych sić poza granicami objćtymi zmianą 
planu, 

b) dojazd do terenu 14MW/U, 15MW/U z drogi 
16KD, z dróg przylegających do terenu, 
znajdujących sić poza granicami objćtymi 
zmianą planu; 

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: przy zabudowie i zagospoda-
rowaniu terenu należy uwzglćdnić ustale-
nia §6. 

§ 17. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczo-
nych na rysunku zmiany planu symbolem 7U, 9U 
ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji jednego lub wićcej 
budynków usługowych; 

2) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej, w tym wolno sto-
jącej stacji transformatorowej, obiektów 
małej architektury; 

3) zasady podziału nieruchomoċci: 
a) dopuszcza sić podział działki pod warun-

kiem zachowania minimalnej powierzchni 
nowoprojektowanej działki budowlanej: 
700,0m2, 

b) dopuszcza sić wydzielenie działek przezna-
czonych do lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej stosownie do po-
trzeb, bez koniecznoċci zachowania ustaleĉ 
okreċlonych w lit. a; 

4) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niż 
40% powierzchni działki, 

b) powierzchnić biologicznie czynną: nie 
mniej niż 25% powierzchni działki, 

c) wysokoċć zabudowy: nie wyżej niż 9,50m, 
d) liczba kondygnacji nadziemnych: 1-2, 
e) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji pod-

ziemnych, 
f) geometrić dachów: dachy dwuspadowe 

o połaciach symetrycznie zbiegających sić 
w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy 
płaskie, 

g) nachylenie połaci dachowych: maks. 40°; 
5) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-

mochodowej: 
a) dojazd do terenu 7U z drogi 5KD, z drogi 

przylegającej do terenu, znajdującej sić po-
za granicami objćtymi zmianą planu, 

b) dojazd do terenu 9U z drogi 8KD, z drogi 
przylegającej do terenu, znajdującej sić po-
za granicami objćtymi zmianą planu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: przy zabudowie i zagospoda-
rowaniu terenu należy uwzglćdnić ustale-
nia §6. 

 
§ 18. Dla terenów zabudowy usługowej, terenów 
obsługi komunikacji samochodowej, oznaczonych 
na rysunku zmiany planu symbolem 17U/KS ustala 
sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji budynków usłu-
gowych, budynków garażowych, parkin-
gów; 

2) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej, w tym wolno sto-
jącej stacji transformatorowej, obiektów 
małej architektury; 

3) zasady podziału nieruchomoċci: 
a) dopuszcza sić podział działki pod warun-

kiem zachowania minimalnej powierzchni 
nowoprojektowanej działki budowlanej: 
700,0m2, 

b) dopuszcza sić wydzielenie działek przezna-
czonych do lokalizacji urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej stosownie do po-
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trzeb, bez koniecznoċci zachowania ustaleĉ 
okreċlonych w lit. a; 

4) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niż 
40% powierzchni działki, 

b) powierzchnić biologicznie czynną: nie 
mniej niż 25% powierzchni działki, 

c) wysokoċć zabudowy: 
- budynku usługowego: nie wyżej niż 9,50m, 
- budynku garażowego: nie wyżej niż 4,50m, 

dla garaży zblokowanych nakazuje sić za-
chowanie jednolitej wysokoċci, 

d) liczba kondygnacji nadziemnych: 
- budynku usługowego: 1-2, 
- budynku garażowego: 1, 
e) w budynku usługowym dopuszczenie loka-

lizacji kondygnacji podziemnych, 
f) geometrić dachów: dachy dwuspadowe 

o połaciach symetrycznie zbiegających sić 
w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy 
płaskie, dla garaży zblokowanych nakazuje 
sić zachowanie jednolitej geometrii da-
chów, 

g) nachylenie połaci dachowych: nie wićcej 
niż 25°; 

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd do terenu z drogi 
16KD; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: przy zabudowie i zagospoda-
rowaniu terenu należy uwzglćdnić ustale-
nia §6. 

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd do terenu z drogi 
16KD; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: przy zabudowie i zagospoda-
rowaniu terenu należy uwzglćdnić ustale-
nia §6. 

 
§ 19. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych 
na rysunku zmiany planu symbolem 19ZP ustala 
sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, 
schodów, chodników; 

2) zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić podział zgodnie z potrzebami; 

3) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) powierzchnić biologicznie czynną: nie 

mniej niż 70% powierzchni terenu; 
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-

mochodowej: dojazd z drogi 20KD, 25KDw, 
z drogi przylegającej do terenu, znajdującej 
sić poza granicami objćtymi zmianą planu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: przy zabudowie i zagospoda-

rowaniu terenu należy uwzglćdnić ustale-
nia §6. 

 
§ 20. Dla terenów obsługi komunikacji samocho-
dowej – parkingi, oznaczonych na rysunku zmiany 
planu symbolem 6KS ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji parkingów, urzą-
dzeĉ i sieci infrastruktury technicznej, 
obiektów małej architektury; 

2) zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić podział zgodnie z potrzebami; 

3) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: zakaz zabudowy kubatu-
rowej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z drogi 4KD, 5KD; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: przy zabudowie i zagospoda-
rowaniu terenu należy uwzglćdnić ustale-
nia §6. 

 
§ 21. Dla terenów infrastruktury technicznej – ga-
zownictwo, oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolem 11G ustala sić: 

1) dopuszczenie urządzeĉ i sieci gazowni-
czych; 

2) dopuszczenie sieci infrastruktury technicz-
nej; 

3) zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić podział zgodnie z potrzebami; 

4) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niż 
50% powierzchni terenu, 

b) powierzchnić biologicznie czynną: nie 
mniej niż 15% powierzchni terenu, 

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z drogi 8KD przez te-
ren drogi wewnćtrznej 12KDw; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: przy zabudowie i zagospodaro-
waniu terenu należy uwzglćdnić ustalenia 
§6. 

 
§ 22. Dla terenów infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyka, oznaczonych na rysunku zmiany 
planu symbolem 21E ustala sić: 

1) dopuszczenie urządzeĉ i sieci elektroener-
getycznych, w tym lokalizacji stacji trans-
formatorowej; 

2) dopuszczenie sieci infrastruktury technicz-
nej; 

3) zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić podział zgodnie z potrzebami; 

4) w zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

a) powierzchnić zabudowy: nie wićcej niż 
50% powierzchni terenu, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 247 – 23722 – Poz. 3929 
 

b) powierzchnić biologicznie czynną: nie 
mniej niż 15% powierzchni terenu, 

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z drogi 20KD; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: przy zabudowie i zagospoda-
rowaniu terenu należy uwzglćdnić ustale-
nia §6. 

 
§ 23. Ustala sić stawkć procentową jednorazowej 
opłaty za wzrost wartoċci nieruchomoċci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokoċci 30%. 
 
§ 24. Na obszarze objćtym zmianą planu tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego budownictwa mieszkaniowego 

wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: 
Czarnkowska, Droga Leċna, Wybudowanie w 
Obornikach uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/199/96 
Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 20.06.1996r. 
(Dz. Urz. Woj. Poz. z dnia 16.10.1996 r. Nr 24, poz. 
266). 
 
§ 25. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Obornik. 
 
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

(-) Krzysztof Hetmaĉski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/83/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/83/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO WRAZ 
Z TOWARZYSZĄCYMI USŁUGAMI – REJON ULIC: CZARNKOWSKA, DROGA LEĊNA, WYBUDOWANIE 

W OBORNIKACH. 
 
 
§ 1. W dniach od 01.03.2011r. do 31.03.2011r. pro-
jekt zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów budownictwa miesz-
kaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – 
rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leċna, Wybudo-
wanie w Obornikach został wyłożony do publicz-
nego wglądu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym do projektu zmiany planu mogą 
być składane uwagi. W dniu 07.04.2011 do tutej-
szego Urzćdu Miejskiego wpłynćła jedna uwaga 
złożona przez Pana Marka Lemaĉskiego. Uwaga 
dotyczyła zmiany przeznaczenia skweru u zbiegu 
ulic Mikołajczaka i 25 Stycznia. W uzasadnieniu 
Pan Marek Lemaĉski stwierdza iż dotychczas 
w projekcie teren ten przeznaczony był pod bu-
downictwo wielorodzinne. Uważa, że na tym ob-
szarze nie można postawić budynku wielorodzin-
nego, z niezbćdnym zapleczem parkingowym. 
W rejonie ulic Mikołajczaka, 25 Stycznia i Drogi 
Leċnej, brak jest obiektów o charakterze usługo-
wo-handlowym, dlatego wskazanym byłoby, zda-
niem składającego uwagć przeznaczyć wspomnia-
ny skwer na te właċnie cele wraz z zapleczem par-
kingowym. Pan Marek Lemaĉski stwierdza rów-
nież, że taką opinić wyrażają również mieszkaĉcy 
tego rejonu. 
 
§ 2. Uwagć rozpatrzono w całoċci negatywnie. 
 
§ 3. Uzasadnienie: Skwer u zbiegu ulic Mikołajcza-
ka i 25 Stycznia oznaczony jest w projekcie przed-
miotowej zmiany planu miejscowego symbolem 
13MW/U. Na terenie tym dopuszcza sić lokalizacjć 
jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego lub mieszkalno-usługowego z 
usługami w parterze budynku z dopuszczeniem 
wbudowanego, dobudowanego garażu, lub jed-

nego lub wićcej budynków usługowych oraz jed-
nego lub wićcej budynków garażowych. 
W obowiązującym dotychczas miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego (uchwalonym 
Uchwałą Nr XXIII/199/96 Rady Miejskiej w Oborni-
kach z dnia 20.06.1996r.) przedmiotowy teren prze-
znaczony był w czćċci pod zabudowć mieszkanio-
wą wielorodzinną, oznaczoną symbolem 39MW 
oraz czćċciowo od strony ulicy 25 Stycznia pod 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną, oznaczo-
ną symbolem 36MN. Obecny projekt zmiany planu 
dopuszcza budowć zarówno budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego jak i mieszkalno-usługowego 
bądź budynków usługowych. Sposób zagospoda-
rowania zależeć bćdzie od zamierzeĉ potencjal-
nych inwestorów. Uznaje sić, że funkcja MW/U 
okreċlona w projekcie zmiany planu jest uzasad-
niona z uwagi na kontynuacjć istniejącej funkcji 
w sąsiedztwie przedmiotowego kwartału, jak 
i uzupełnienie urbanistyczne ukształtowanego już 
osiedla budownictwa wielorodzinnego. Ponad to 
uznaje sić, że zmiana funkcji zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej bądź mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ustalonej w dotychczas obowiązującym 
planie miejscowym na funkcjć wyłącznie usługo-
wą może przyczynić sić do obniżenia wartoċci 
przedmiotowej nieruchomoċci co w konsekwencji 
może rodzić skutki prawne w postaci żądania od-
szkodowania od Gminy Oborniki przez właċcicieli 
przedmiotowych działek. 
 
§ 4. Sposób rozstrzygnićcia uwagi jest zgodny 
z „Wykazem uwag wniesionych do wyłożonego do 
publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, stano-
wiącym integralną czćċć dokumentacji formalno-
prawnej prac planistycznych. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/83/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO TERENÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI USŁUGAMI – 
REJON ULIC: CZARNKOWSKA, DROGA LEĊNA, WYBUDOWANIE W OBORNIKACH, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH ORAZ O ZASADACH ICH FI-
NANSOWANIA 
 

1. 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 ze 
zmianami) Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga co 
nastćpuje: 

 
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w zmianie planu 
miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i drogowej: 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicz-
nych przewidzianych w zmianie planu miejscowego 
prowadzić bćdą właċciwe jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, w kom-
petencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z ustaleniami zmiany planu miej-
scowego oraz na podstawie przepisów odrćbnych. 

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane bćdą zgodnie z ustaleniami zmiany planu 

miejscowego, a także zgodnie z planem gospodarki 
odpadami oraz na podstawie przepisów odrćbnych. 
 

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury  
technicznej i drogowej, okreċlonych w zmianie planu 
miejscowego, odbywać sić bćdzie poprzez: 

1. Wydatki z budżetu gminy. 
2. Współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 

poprzez budżet gminy – w ramach m.in. 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych. 

3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także 
właċcicieli nieruchomoċci. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.I-5.4131-1-258/11 

z dnia 3 sierpnia 2011 r. 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 
orzekam 
 
nieważnoċć § 19 pkt 3 lit. a uchwały Nr XI/94/2011 
Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej i zieleni, fragmentu osiedla Róża w Gnieź-
nie – czćċć B. w zakresie wyrazów ,, ale nie wićcej niż 
wynosi 50% całkowitej powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego” - ze wzglćdu 
na istotne naruszenie prawa. 
 
UZASADNIENIE 
 
W dniu 22 czerwca 2011 roku Rada Miasta Gniezna 
uchwałą Nr XI/94/2011 podjćła uchwałć w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej 
i zieleni, fragmentu osiedla Róża w Gnieźnie – czćċć 
B. 

 Uchwała została dorćczona Wojewodzie 
Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną 
dnia 6 lipca 2011 roku. 
 Uchwałć podjćto na podstawie przepisu art. 
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) w związku z przepisem art. 20 ust. 1 usta-
wy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.). 
 
Organ nadzoru dokonując badania zgodnoċci z pra-
wem uchwały stwierdził, co nastćpuje: 
 
 W § 19 pkt 1 lit. a uchwały Nr XI/94/2011 
Rady Miasta Gniezna zakazano lokalizowania na 
terenach MN obiektów innych niż budynki mieszkal-
ne jednorodzinne, budynki gospodarczo – garażowe, 
garaże na samochody o noċnoċci do 3,5 tony, przy-
należne sytuowanym budynkom oraz obiekty małej 
architektury.  
 Jednoczeċnie, w § 19 pkt 3 lit. a przedmio-
towej uchwały dopuszczono wydzielanie w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych lokali użytko-


