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UCHWA£A Nr XXVII/239/09 RADY MIEJSKIEJ W ZB¥SZYNIU

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
us³ugowej na dzia³ce o nr ewid. 846 w £omnicy, gm. Zb¹szyñ

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, z 2004 r. Nr 6, Nr 141, poz. 1492, z
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008
r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, poz. 220, Nr 1413), w
zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 1(12,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Miejska
w Zb¹szyniu uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy us³ugowej na dzia³ce o nr ewid.
846 w £omnicy, gm. Zb¹szyñ.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce tre�ci¹ niniej-
szej uchwa³y.

§3. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu s¹:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Zb¹szyniu o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu - za³¹cznik nr 2 do
niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Zb¹szyniu o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych � za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

DZIA£ I

Postanowienia ogólne

§4. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

Poz. 2113

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w §2 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej;

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Zb¹szyniu, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

3) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie;

5) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ synonim przezna-
czenia podstawowego;

6) wska�niku zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosunek
powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do
powierzchni terenu, wyra¿ony w procentach;

7) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê w jakiej
nale¿y sytuowaæ zabudowê, wyznaczon¹ w okre�lonych
planem odleg³o�ciach, mierzonych od dominuj¹cych �cian
budynków do granic dzia³ki z drog¹ lub innym elementem;
obowi¹zek zachowania wyznaczonych planem linii zabu-
dowy nie dotyczy takich elementów budynków jak: okapy,
gzymsy, balkony, galerie, werandy, przedsionki, tarasy lub
schody zewnêtrzne, ponadto nieprzekraczalna linia zabu-
dowy to linia okre�laj¹ca najmniejsz¹ odleg³o�æ w jakiej
mo¿na lokalizowaæ zabudowê;

8) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami.

§5. 1. U¿yte w planie okre�lenia i nazewnictwo zosta³o
zdefiniowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

3) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690);
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4) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego
2003 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 33, poz. 270);

5) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156);

6) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005
r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

7) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le�nych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.);

8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodo-
wiska (Dz.U. z 2008 r., Nr25, poz. 150 ze zm.);

9) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007
r., Nr 39, poz. 251 ze zm.);

10) ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 2005 r., 236, poz. 2008 ze
zm.);

11) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
¿arowej (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.);

12) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563);

13) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo�ciami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.);

14) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);

15) rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430);

16) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada
2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi prze-
sy³owe dalekosiê¿ne s³u¿¹ce do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243,
poz. 2063 ze zm.);

17) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia
2007 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje
paliw p³ynnych, ruroci¹gi przesy³owe dalekosiê¿ne s³u¿¹-
ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 240, poz. 1753);

18) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiê-
wziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �ro-
dowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

19) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okre�lenia rodza-

jów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹za-
nych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz.U. Nr 92, poz.
769);

20) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okre�lenia rodza-
jów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹za-
nych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz.U. Nr 158, poz.
1105).

§6. 1.Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i
zasad zagospodarowania terenu na obszarze nim objêtym.

2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Nr XV/127/04
Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z dnia 30 czerwca 2004 r. w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugo-
wej, na dzia³ce o nr ewid. 846 w £omnicy, gm. Zb¹szyñ.

3. Ustalenia niniejszej uchwa³y s¹ zgodne z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy i Miasta Zb¹szyñ, zatwierdzonym uchwa³¹
Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zb¹szyniu, z dnia 27
lutego 2001 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwa³¹ Nr
XXVIII/218/05 z dnia 3.08.2005 r.

§7. 1.Planem objêto obszar o powierzchni 0,88 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, po³o¿ony jest we
wschodniej czê�ci gminy Zb¹szyñ, na gruntach wsi £omnica,
w pobli¿u granicy z wsi¹ Chro�nica, przy skrzy¿owaniu drogi
wojewódzkiej Brudzewo - Zb¹szyñ - Nowy Tomy�l z drog¹
powiatow¹ prowadz¹c¹ miêdzy innymi do £omnicy. Obejmu-
je dzia³kê oznaczon¹ numerem ewid. 846.

§8. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w 3 pkt 1, stanowi¹ one
granice zatwierdzenia.

DZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe.

ROZDZIA£ I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania.

§9. 1.Na obszarze objêtym planem ustala siê, jako prze-
znaczenie podstawowe, zabudowê us³ugow¹, teren oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem U.

2. W�ród funkcji us³ugowych przewidzianych planem
wyró¿nia siê:

1) dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z dystrybucj¹ paliw i gazu, us³ugi
gastronomiczne, hotelarskie (np. motel) oraz handlu - o
powierzchni sprzeda¿owej poni¿ej 2 000 m2, (np. salon
samochodowy), natomiast w�ród funkcji uzupe³niaj¹cych
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plan wyró¿nia miêdzy innymi: komis samochodowy,
warsztat naprawczy pojazdów, itp.;

2) dzia³alno�æ handlowa typu hurtowego, np. handel mate-
ria³ami budowlanymi, w tym handel wyrobami hutniczymi
lub metalowymi;

3) dzia³alno�æ zwi¹zana z odzyskiwaniem surowców wtór-
nych, z zastrze¿eniem, ¿e nie mo¿e to byæ dzia³alno�æ
zwi¹zana z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych.

3. Plan dopuszcza równie¿ stosowanie przeznaczenia in-
nego ni¿ wymienione w ust. 2, które uzupe³niaj ¹ lub wzbo-
gac¹ przeznaczenie podstawowe, z zastrze¿eniem §12 ust. 2.

§10. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku liniê rozgranicza-
j¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospo-
darowania okre�lonych w niniejszej uchwale.

§11. Niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie: grun-
tów ornych kl. V o powierzchni 0,88 ha na cele okre�lone w
uchwale.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

§12. 1. Na obszarze planu ustala siê zachowanie zasad
kszta³towania ³adu przestrzennego, w tym ustaleñ Rozdzia³ów
6 i 9.

2. Ustala siê, ¿e przy zagospodarowywaniu obszaru ob-
jêtego planem nale¿y ograniczyæ siê do jednej z wymienio-
nych w §9 ust. 2 kategorii rozumianej jako przeznaczenie
podstawowe oraz zwi¹zanych z nimi funkcji dopuszczalnych
jako uzupe³nienie zabudowy.

3. Plan dopuszcza, w ramach funkcji nim ustalonych w §9
ust. 2, zmianê sposobu u¿ytkowania budynków oraz zmianê
zagospodarowania terenu, przy zachowaniu przepisów i usta-
leñ planu.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

§13. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2 na obszarze objêtym pla-
nem nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzch-
ni ziemi. W tym celu zakazuje siê niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rze�by terenu, poprzez niekorzyst-
ne przekszta³canie ich budowy oraz przez niew³a�ciwe zbie-
ranie odpadów i odprowadzanie �cieków.

2. Zapisy ust. 1 nie dotycz¹ prowadzenia dzia³añ zwi¹za-
nych z realizacj¹ ustaleñ planu na etapie budowy.

§14. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê wyposa-
¿enie w:

1) miejsca zbierania odpadów;

2) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady;

3) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady,
które podlegaj¹ unieszkodliwianiu; odpady te musz¹ byæ
zbierane selektywnie.

2. Ustala siê kierowanie odpadów w pierwszej kolejno�ci
do odzysku, zgodnie z przepisami prawa.

§15. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê:

1) prowadzenia prac naruszaj¹cych, w sposób trwa³y i nie-
korzystny, panuj¹ce na obszarze nim objêtym oraz w jego
s¹siedztwie, stosunki gruntowo-wodne;

2) lokalizacji przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zkowym jest
sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na
�rodowisko, innych ni¿ wymienione w planie;

3) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, z wy³¹czeniem miesz-
kania funkcyjnego.

§16. 1. Przy realizacji stacji paliw na obszarze objêtym
planem, zgodnie z §9 ust. 2 pkt 1, ustala siê obowi¹zek
posiadania instalacji i urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed:

1) przenikaniem produktów naftowych do gruntu i wód
gruntowych oraz pobliskich rowów;

2) emisj¹ par produktów naftowych I klasy niebezpieczeñ-
stwa po¿arowego do powietrza atmosferycznego w pro-
cesach nape³niania zbiorników magazynowych stacji pa-
liw oraz wydawania tych produktów do zbiorników pojaz-
dów samochodowych.

2. Dla pozosta³ych kategorii zagospodarowania wymie-
nionych w §9 ust. 2 pkt 2 i 3 ustala siê obowi¹zek zastoso-
wania rozwi¹zañ technicznych ograniczaj¹cych wp³yw na
�rodowisko przyrodnicze.

§17. Okre�lone w przepisach prawa lub w §4 pkt 8 uci¹¿-
liwo�ci dla �rodowiska, zwi¹zane z prowadzon¹ na obszarze
objêtym planem dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ nie mog¹ wykraczaæ
poza granice nieruchomo�ci zajmowanej przez inwestycje je
wywo³uj¹ce.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

§18. W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu prac bu-
dowlanych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, ¿e jest on zabytkiem nale¿y wstrzymaæ wszelkie prace
oraz powiadomiæ odpowiednie s³u¿by ochrony zabytków,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznej.

§19. Zastosowanie maj¹ przepisy §27 i §28.

Poz. 2113
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ROZDZIA£ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-

ty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

§20. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2 ustala siê, ¿e zagospoda-
rowanie terenu bêdzie podyktowane wymogami wynikaj¹cy-
mi z potrzeb dla poszczególnych funkcji wymienionych w §9
ust. 2.

2. Dla stacji paliw plan dopuszcza zagospodarowanie
terenu miêdzy innymi w nastêpuj¹ce obiekty:

1) budynek stacji paliw z pomieszczeniami handlowymi i
socjalnymi;

2) dopuszcza siê lokalizacjê motelu z czê�ci¹ gastronomiczn¹
lub samego budynku gastronomicznego;

3) dystrybutory;

4) zadaszenie nad dystrybutorami;

5) zbiorniki paliwa i gazu;

6) myjnia samochodowa w systemie zamkniêtym (z oczysz-
czalni¹ �cieków);

7) salon samochodowy lub komis samochodów u¿ywanych;

8) warsztat samochodowy;

9) inne nie wymienione wy¿ej obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane
z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹;

10) drogi wewnêtrzne, place manewrowe, parkingi i place
postojowe;

11) urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej;

12) instalacje i urz¹dzenia techniczne;

13) zieleñ.

3. Dla dzia³alno�ci zwi¹zanej z dzia³alno�ci¹ handlow¹,
okre�lon¹ w §9 ust. 2 pkt 2 plan dopuszcza zagospodarowanie
terenu miêdzy innymi w nastêpuj¹ce obiekty:

1) obiekt handlowy, o powierzchni sprzeda¿owej poni¿ej
2 000 m2 z placem handlowym;

2) obiekt magazynowy lub place magazynowe;

3) budynek z pomieszczeniami administracyjno-socjamymi;

4) inne obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³al-
no�ci¹ handlow¹ typu hurtowego;

5) drogi wewnêtrzne, place manewrowe, parkingi i place
postojowe;

6) urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej;

7) instalacje i urz¹dzenia techniczne;

8) zieleñ.

4) Dla pozosta³ych funkcji zagospodarowanie kszta³towaæ
zgodnie z przepisami i potrzebami oraz przy zachowaniu
ustaleñ planu;

5) W przypadku realizacji budynków zamieszkania zbiorowe-
go ustala siê obowi¹zek wykorzystania materia³ów bu-
dowlanych, zapewniaj¹cych w³a�ciw¹ izolacjê akustyczn¹
pomieszczeñ, zgodnie z przepisami prawa.

§21. Ustala siê, ¿e na obszarze objêtym planem zabudo-
wê oraz zagospodarowanie terenu nale¿y kszta³towaæ w spo-
sób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów oraz nastêpuj¹cych
Baranków:

1) ustala siê realizacjê budynku stacji paliw i gazu:

a) wysoko�æ zabudowy: do jednej kondygnacji naziem-
nej, dopuszcza siê podpiwniczenie,

b) dach dwu lub wielospadkowy: o k¹cie nachylenia od
18° do 35°, dopuszcza siê dach p³aski;

2) dla obiektów magazynowych ustala siê:

a) wysoko�æ zabudowy: do 16 m, liczona od poziomu
terenu do gzymsu,

b) dach p³aski;

3) dla pozosta³ej zabudowy ustala siê:

a) wysoko�æ zabudowy: do trzech kondygnacji lub do
11,50 m liczone od powierzchni terenu do kalenicy,
dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,

b) dach o nachyleniu: od 18° do 35°, pokrycie z dachówki
lub materia³ów dachówko-podobnych,

4) ustala siê realizacjê dróg wewnêtrznych i miejsc postojo-
wych, przy czym:

a) drogi wewnêtrzne powinny tworzyæ uk³ad zamkniêty i
spe³niaæ wymogi dla dróg po¿arowych,

b) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charakteryzowaæ
siê odpowiedni¹ no�no�ci¹, trwa³o�ci¹ równo�ci¹ i
odporno�ci¹ na powstawanie kolein,

c) przy projektowaniu nawierzchni nale¿y przyj¹æ obci¹-
¿enia od pojedynczej osi napêdowej pojazdu nie mniej-
sze ni¿ 80 kN,

d) minimalne promienie wewnêtrzne krawêdzi jezdni:
10,00 m, pozosta³e parametry jezdni zgodnie z przepi-
sami i Polskimi Normami,

e) stanowiska postojowe zaprojektowaæ w zale¿no�ci od
usytuowania w stosunku do krawêdzi jezdni, w sposób
okre�lony w przepisach oraz w Polskich Normach,

f) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi
charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ no�no�ci¹, trwa³o-
�ci¹ równo�ci¹ oraz odporno�ci¹ na deformacje spo-
wodowane punktowymi obci¹¿eniami statycznymi,

g) dla pozosta³ych parametrów stanowiska postojowe
zaprojektowaæ i wykonaæ zgodnie z wymogami przewi-
dzianymi w przepisach oraz Polskich Normach.

§22. Na obszarze objêtym planem ustala siê:

1) wska�nik zabudowy: do 50% powierzchni dzia³ki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: od 25% po-
wierzchni dzia³ki.
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§23. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie
z rysunkiem planu, przy czym nale¿y zachowaæ:

1) 20,00 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej;

2) 15,00 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej;

3) 20,00 m od granicy lasu.

§24. Na obszarze planu ustala siê stosowanie kolorystyki
elewacji zharmonizowanej z otoczeniem, zgodnie z projektem
architektonicznym.

ROZDZIA£ VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podsta-
wie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz

zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§25. W celu ochrony wód gruntowych ustala siê obowi¹-
zek wykonania, zgodnych z przepisami, zabezpieczeñ przed
przenikaniem, do gleby i do wód, zwi¹zków szkodliwych,
szczególnie ropopochodnych.

ROZDZIA£ VIII

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym.

§26. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2 na obszarze objêtym pla-
nem dopuszcza siê podzia³ nieruchomo�ci, przy czym powsta-
³e po podziale nieruchomo�ci:

1) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 2 000,00 m2;

2) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej, przy
czym zgodnie z przepisami mo¿e to byæ wyznaczenie
odpowiedniej s³u¿ebno�ci drogowej;

3) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿o-
nym do prostego w stosunku do dróg i powsta³ych granic;

4) min. szeroko�æ frontu dzia³ki 30,00 m.

2. Zapisów ust. 1 nie stosuje siê w przypadku wydzielenia
dzia³ki pod stacjê transformatorow¹, o której mowa w §30 pkt
5 lit. b.

ROZDZIA£ IX

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

§27. Na obszarze objêtym planem ustala siê:

1) zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miej-
scach i w sposób utrudniaj¹cy czytelno�æ informacji dro-
gowskazowej;

2) o�wietlenie stacji paliw oraz pozosta³ych obiektów zreali-
zowanych na obszarze planu nie mo¿e wp³ywaæ ujemnie
na bezpieczeñstwo ruchu na drodze wojewódzkiej oraz
powiatowej, a w szczególno�ci nie powinno powodowaæ
ol�nienia lub dezorientacji u¿ytkowników ruchu;

3) plan dopuszcza sytuowanie reklam i tablic informacyjnych
�wietlnych sta³ych i pulsuj¹cych, jednak zakazuje siê usta-
wiania ich w sposób powoduj¹cy dezorientacjê na drodze
lub ol�nienie.

§28. Zakazuje siê realizacji pe³nego ogrodzenia w obrêbie
skrzy¿owania drogi wojewódzkiej i powiatowej oraz innego
zagospodarowania ograniczaj¹cego warunki widoczno�ci.

ROZDZIA£ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

§29. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z drogi powia-
towej, przy zachowaniu przepisów.

2. Zjazdy z drogi powiatowej wymagaj¹ uzgodnienia z
zarz¹dc¹ drogi, który okre�li szczegó³owe warunki realizacji
zjazdów, np. realizacjê dodatkowych pasów ruchu.

3. Zjazdy realizowaæ zgodnie z przepisami, w szczególno-
�ci warunkami bezpieczeñstwa, w tym warunkami widoczno-
�ci.

4. Ustala siê zakaz budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej.

§30. Ustala siê korzystanie z istniej¹cej infrastruktury
technicznej oraz realizacjê nowej infrastruktury w granicach
obszaru objêtego planem, przy zachowaniu przepisów oraz
nastêpuj¹cych warunków:

1) �cieki sanitarne:

a) docelowo ustala siê odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej,

b) plan dopuszcza realizacjê myjni, która bêdzie praco-
waæ w uk³adzie zamkniêtym; dlatego rozwi¹zania na-
le¿y zastosowaæ separator i zbiornik zamkniêty jako
osobny uk³ad, jedynie nadmiar wody bêdzie usuwany
w sposób okre�lony wy¿ej;

2) kanalizacja deszczowa:

a) z powierzchni parkingów i terenów utwardzonych
dopuszcza siê odprowadzenie wód deszczowych do
gruntu, po wcze�niejszym podczyszczeniu w odpo-
wiednich urz¹dzeniach i doprowadzeniu do parame-
trów zgodnych z przepisami oraz uzyskaniu w³a�ci-
wych pozwoleñ,

b) z dachów - do ch³onnych studzienek lub do kanalizacji
deszczowej,

c) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomo�ci;

3) zaopatrzenie w wodê:
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a) z sieci wodoci¹gowej, z wykorzystaniem istniej¹cych
komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,

b) dopuszcza siê do czasu realizacji sieci w³asne ujêcie
wody, po wcze�niejszym uzyskaniu odpowiednich
pozwoleñ;

4) zaopatrzenie w wodê do celów przeciwpo¿arowych: jak w
pkt 3, przy czym plan dopuszcza realizacjê jednego lub
dwóch zbiorników ppo¿.;

5) urz¹dzenia elektroenergetyczne:

a) z istniej¹cych urz¹dzeñ elektroenergetycznych,

b) plan dopuszcza realizacjê wiêcej ni¿ jednej stacji trans-
formatorowej, lokalizacjê oraz ilo�æ stacji ustalon¹ na
podstawie bilansu mocy zapotrzebowanej przy realiza-
cji nowych funkcji nale¿y skonsultowaæ z odpowied-
nim dysponentem sieci elektroenergetycznej,

c) realizacjê przy³¹czy energetycznych oraz usuniêcie ja-
kichkolwiek kolizji z istniej¹c¹ i projektowan¹ infra-
struktur¹ elektroenergetyczn¹ nale¿y wykonaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;

6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zasto-
sowaæ �ród³a zasilane takimi paliwami jak: gaz, olej opa-
³owy lub paliwa sta³e, np. drewno, charakteryzuj¹ce siê
niskimi wska�nikami emisji; plan dopuszcza wykorzysta-
nie niekonwencjonalnych i odnawialnych �róde³ energii;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre�lonych w
przepisach.

ROZDZIA£ XI

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

§31. Dopuszcza siê, do czasu realizacji sieci kanalizacyj-
nej, korzystanie ze szczelnego zbiornika bezodp³ywowego.

§32. Do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej, dopuszcza
siê realizacjê i korzystanie z w³asnego ujêcia wody.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe.

§33. Plan zachowuje wa¿no�æ, równie¿ wtedy je�li nast¹-
pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w
§5 przepisów, chyba ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³ obowi¹zek
dokonania zmiany planu oraz nast¹pi zmiana wymienionego
w planie numeru ewidencyjnego dzia³ki.

§34. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci........%.

§35. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zb¹-
szynia.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Stanis³aw Chlebowski
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVII/239/09
Rady Miejskiej w Zb¹szyniu

z dnia 27 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY US£UGOWEJ NA DZIA£CE O NR EWID. 846 W £OMNICY, GM. ZB¥SZYÑ

Poz. 2113

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹-
du w terminie od 20 sierpnia 2008 r. do 9 wrze�nia 2008 r. W
dniu 9 wrze�nia 2008 r. odby³a siê dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z

pó�niejszymi zmianami) uwagi by³y przyjmowane do 23 wrze-
�nia 2008 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z tym, Rada Miejska w Zb¹szyniu nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXVII/239/09
Rady Miejskiej w Zb¹szyniu

z dnia 27 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z

PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z 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 Zb¹szyniu, w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:

- ustawê z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U.
Nr 88 poz. 539 z pó�niejszymi zmianami);

- ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami);

- ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (tekst jed-
nolity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, poz. 858 z pó�niejszymi
zmianami);

- ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, poz. 625 z pó�niej-
szymi zmianami);

- prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmioto-
wego planu miejscowego; oraz ustalenia planu, rozstrzyga
co nastêpuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne gminy.

§2. �rodki na realizacjê infrastruktury technicznej gmina
mo¿e uzyskaæ wykorzystuj¹c nastêpuj¹ce �ród³a finansowa-
nia:

- dochody w³asne gminy;

- fundusze strukturalne z Unii Europejskiej;

- dotacje;

- po¿yczki preferencyjne;

- op³aty adiacenckie ponoszone przez w³a�cicieli;

�rodki w³asne zarz¹dców dróg.

§3. 1.Wykonanie stacji transformatorowej lub przy³¹cza
energetycznego le¿y w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art.
7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zaopatrzenie w ciep³o jest obowi¹zkiem inwestora, w
zale¿no�ci od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne bêdzie
porozumienie z w³a�ciwym dysponentem sieci, zgodnie z ww.
ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

§4. 1.Obs³uga komunikacyjna terenu objêtego planem
odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cych dróg.

2. Realizacja indywidualnych zjazdów nale¿y do zadañ
inwestora lub w³a�cicieli.


