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UCHWADA Nr XXV/206/09 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony  
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną poEorony w Kopankach  

wzdEur drogi powiatowej Poraryn ｠ Sielinko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 
r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 Nr 220, 
poz. 1413) Rada Miejska w Opalenicy uchwala, co 
następuje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne

§1.1. Zgodnie z uchwaEą Nr XIV/116/2008 Rady 
Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną poEorony w Kopan-

kach wzdEur drogi powiatowej Poraryn ｠ Sielinko 
oraz po stwierdzeniu zgodno[ci ponirszych ustaleG 
ze Studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Opalenica, zatwier-
dzonym uchwaEą Nr XXX/253/02 Rady Miejskiej w 
Opalenicy z dnia 10 papdziernika 2002 r. w spra-

wie uchwalenia studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Opaleni-

ca, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną poEoro-

ny w Kopankach wzdEur drogi powiatowej Poraryn 
｠ Sielinko, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje dziaEki o nr ewid. 37, 38, 39, 
40, 41/3, 41/4, 41/1 poEorone w Kopankach, ogra-

niczony jest od póEnocy drogą gminną, od wschodu 
granicą z dziaEką o nr ewid 42, od poEudnia drogą po-

wiatową, od zachodu granicą z dziaEkami o nr ewid. 
36, 35, 34/6, 34/1, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są:

1) rysunek planu pt. ｧMiejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego obejmujący teren prze-

znaczony pod zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną poEorony w Kopankach wzdEur drogi 
powiatowej Poraryn - Sielinkoｦ opracowany w 
skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 
do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

rą do zadaG wEasnych gminy, oraz o zasadach 
ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 do 
niniejszej uchwaEy.

4. Przedstawione na rysunku planu ustalenia pla-

nu są obowiązujące. 

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznacze-

niu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
2) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzu-

ty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków;
3) obowiązująca linia zabudowy - nalery przez to 

rozumieć linię, w której musi być umieszczone 
min. 60% dEugo[ci [ciany frontowej budynku 
mieszkalnego bez prawa jej przekraczania w 

kierunku linii rozgraniczającej drogę; przy lo-

kalizacji budynków innych nir mieszkalne obo-

wiązującą linię zabudowy nalery definiować 
jak nieprzekraczalną linię zabudowy;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linie ograniczające obszar, na któ-

rym dopuszcza się wznoszenie obiektów kuba-

turowych;
5) wysoko[ć zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć maksymalną wysoko[ć budynku lub jego 
czę[ci stanowiącą pionowy wymiar budynku, 
liczoną od poziomu terenu przy najnirej poEoro-

nym wej[ciu do budynku do najwyrszej kaleni-
cy dachu lub najwyrej poEoronej powierzchni 
przekrycia dachowego;

6) szeroko[ć frontowa dziaEki ｠ nalery przez to 
rozumieć szeroko[ć dziaEki mierzoną od strony 
drogi; 

7) usEugi nieuciąrliwe ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEalno[ć mającą na celu zaspokojenie po-

trzeb ludno[ci w tym usEugi handlu, niepolega-

jącą na wytwarzaniu dóbr materialnych; usEugi 
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te nie mogą zaliczać się do przedsięwzięć wy-

szczególnionych w przepisach prawa ochrony 
[rodowiska jako mogące znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko, dziaEalno[ć usEugowa nie more 
powodować przekroczenia standardów jako[ci 
[rodowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuE prawny; 

8) liczba kondygnacji budynków ｠ nalery rozumieć 
jako liczbę kondygnacji nadziemnych.

§3. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 
mowa w §1 ust. 2, na tereny okre[lone na rysun-

ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7ZU/US, 8E, 9MN, 10MN, 11KD, 12KDxp, 13KDw, 
14KDxp, 15KD, 16KDw, 17KD, 18KD, 19KDw, 
20KD.

§4. Na rysunku planu okre[lono następujące prze-

znaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN;

2) tereny zieleni urządzonej z usEugami sportu i re-

kreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 
ZU/US;

3) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem E;

4) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KD;

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KDw;
6) tereny ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem KDxp. 

§5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-

wania Eadu przestrzennego:
1) zezwala się na budowę, przebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę, odbudowę, rozbiórkę i re-

mont zabudowy z uwzględnieniem ustaleG za-

wartych w Rozdziale II;
2) ustala się lokalizowanie zabudowy zgodnie z 

obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy okre[lonymi na rysunku planu;

3) je[li w wyniku wydzielenia pojedynczej dziaEki 
budowlanej znajdą się na niej dwie linie zabu-

dowy: obowiązująca i nieprzekraczalna nalery 
definiować linię obowiązującą jak nieprzekra-

czalną;
4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-

wy nie dotyczą lokalizacji urządzeG i sieci infra-

struktury technicznej;
5) przy lokalizowaniu budynków budowli nalery 

zachować bezpieczne odlegEo[ci od urządzeG i 
sieci infrastruktury technicznej okre[lone przez 
gestora sieci;

6) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych oraz garary blaszanych, z wy-

jątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich 
realizacji. 

§6. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się dziaEalno[ci i lokalizacji obiektów 
o negatywnym wpEywie na jako[ć wód po-

wierzchniowych i gruntowych;
2) zbędne masy ziemne powstające w czasie re-

alizacji inwestycji nalery przetransportować w 
miejsce wskazane przez Burmistrza Opalenicy 
lub wykorzystać do nowego uksztaEtowania te-

renu w granicach wEasnej dziaEki;
3) w nowolokalizowanych lub modernizowanych 

budynkach nalery do celów grzewczych lub 
grzewczo ｠ technologicznych stosować paliwa 
pEynne, gazowe i staEe, z wyEączeniem paliw 
węglowych lub wykorzystywać alternatywne 
pródEa energii;

4) na terenach podlegających ochronie akustycz-
nej obowiązują dopuszczalne poziomy haEasu 
okre[lone w przepisach odrębnych;

5) zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym prze-

pisami w sprawie dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku, do poszczególnych ro-

dzajów terenów przeznaczonych:
a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

nalery zaliczyć tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN,

b) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ｠ nalery 
zaliczyć tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZU/US;

6) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu ob-

jętego niniejszym planem nalery uwzględnić 
przepisy odrębne wynikające z poEorenia tere-

nu w obrębie obszarów najwyrszej i wysokiej 
ochrony wód podziemnych OWO i ONO.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: dla ochrony archeologiczne-

go dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek 
uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac archeo-

logicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budo-

wę.

§8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu: okre[lono w Rozdziale II.

§9. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków scalania i podziaEu nieruchomo[ci: na ob-

szarze objętym planem dopuszcza się podziaEy nie-

ruchomo[ci na zasadach okre[lonych w Rozdziale 
II.

§10. Ustalenia dotyczące szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich urytkowaniu:

1) ustala się zakaz lokalizacji stacji telefonii ko-

mórkowej;
2) ustala się zakaz lokalizacji siEowni wiatrowych;
3) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

objętego niniejszym planem nalery uwzględ-
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nić przepisy odrębne wynikające z poEorenia 
terenu w obrębie obszaru i terenu górniczego 
ｧBukowiecｦ.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej:
1) nalery zapewnić min. 2 miejsca postojowe dla 

pojedynczego budynku mieszkalnego, w tym 
miejsca postojowe mogą być zlokalizowane w 
gararach;

2) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudo-

wę, rozbiórkę i remonty urządzeG i sieci infra-

struktury technicznej z zachowaniem obowią-

zujących przepisów technicznych i regulacji 
prawnych;

3) zaopatrzenie budynków w wodę z istniejącej i 
projektowanej sieci wodociągowej na warun-

kach okre[lonych przez gestora sieci;
4) odprowadzenie [cieków do projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej na warunkach okre[lonych 
przez gestora sieci; dopuszcza się stosowanie 
zbiorników bezodpEywowych lub przydomo-

wych oczyszczalni [cieków, z zapewnieniem 
usuwania i oczyszczania [cieków zgodnie z 
przepisami odrębnymi, do czasu zrealizowania 
kanalizacji sanitarnej;

5) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 
[cieków bytowych i komunalnych, za wyjąt-
kiem wód opadowych i roztopowych do gruntu, 
wód powierzchniowych i otwartych rowów;

6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
do gruntu bez naruszania interesu osób trze-

cich, z morliwo[cią odprowadzenia wód do ist-
niejącej i projektowanej sieci kanalizacji desz-
czowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 
i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

8) nalery zachować zgodne z przepisami odrębny-

mi i Polskimi Normami odlegEo[ci projektowa-

nych obiektów od infrastruktury podziemnej i 
nadziemnej;

9) kolizje i skrzyrowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym i nadziemnym nalery zaprojekto-

wać i zrealizować po uzgodnieniu z gestorem 
sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) w przypadku konieczno[ci realizacji dodatko-

wych stacji transformatorowych oraz innych 
sieci infrastruktury technicznej nakazuje się 
wEa[cicielowi nieruchomo[ci udostępnienie 
pasa terenu wzdEur drogi do ich lokalizacji;

11) ustala się następujące warunki postępowania 
z odpadami:

a) odpady komunalne winny być segregowane i 
zagospodarowane zgodnie z planem gospodar-

ki odpadami dla gminy Opalenica oraz przepi-

sami odrębnymi, 
b) odpady niebezpieczne winny być gromadzone 

w hermetycznych pojemnikach i transportowa-

ne do miejsc odzysku bądp unieszkodliwiania 

oraz usuwane przez wyspecjalizowane firmy 

zgodnie z odrębnymi przepisami;
12) w zakresie urządzeG melioracyjnych: ustala się 

obowiązek zachowania systemu melioracyjne-

go, a w przypadku konieczno[ci jego narusze-

nia nalery zastosować rozwiązanie zastępcze 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania urządzania i 
urytkowania terenów:

1) tereny, dla których plan ustala inne przeznacze-

nie nir funkcjonujące przed dniem wej[cia w 
rycie tego planu, mogą być wykorzystywane 
w sposób dotychczasowy do czasu ich zago-

spodarowania zgodnie z planem;
2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do-

puszcza się gromadzenie [cieków w szczelnych 
zbiornikach bezodpEywowych z zapewnieniem 
ich regularnego wywozu przez koncesjonowa-

nego przewopnika do oczyszczalni [cieków.

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem: 1MN, 2MN, 3MN,4MN, 5MN, 
6MN, 9MN, 10MN:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) na terenie 1MN dopuszcza się podziaE dziaE-

ki pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowoprojektowanej dziaEki budow-

lanej: 1.250,0 m2 oraz minimalnej szeroko[ci 
frontowej nowoprojektowanej dziaEki: 26,0 m, 
z zastrzereniem lit.i, nie ustala się minimalnej 
szeroko[ci frontowej nowoprojektowanej dziaE-
ki dla dziaEek zlokalizowanych bezpo[rednio i 
wyEącznie przy terenie 13KDw i 14KDxp, 

b) na terenie 2MN dopuszcza się podziaE dziaE-
ki pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowoprojektowanej dziaEki budow-

lanej: 1.400,0 m2 oraz minimalnej szeroko[ci 
frontowej nowoprojektowanej dziaEki: 30,0 m, 
z zastrzereniem lit.i, nie ustala się minimalnej 
szeroko[ci frontowej nowoprojektowanej dziaE-
ki dla dziaEek zlokalizowanych bezpo[rednio i 
wyEącznie przy terenie 13KDw i 14KDxp,

c) na terenie 3MN dopuszcza się podziaE dziaE-
ki pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowoprojektowanej dziaEki budow-

lanej: 1.000,0 m2 oraz minimalnej szeroko[ci 
frontowej nowoprojektowanej dziaEki: 26,0 m, 
z zastrzereniem lit.i, nie ustala się minimal-
nej szeroko[ci frontowej nowoprojektowanej 
dziaEki zlokalizowanej bezpo[rednio i wyEącz-
nie przy drodze 16KDw,

d) na terenie 4MN dopuszcza się podziaE dziaE-
ki pod warunkiem zachowania minimalnej po-
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wierzchni nowoprojektowanej dziaEki budow-

lanej: 680,0 m2 oraz minimalnej szeroko[ci 
frontowej nowoprojektowanej dziaEki: 26,0 m, 
z zastrzereniem lit.i,

e) na terenie 5MN dopuszcza się podziaE dziaE-
ki pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowoprojektowanej dziaEki budow-

lanej: 900,0 m2 oraz minimalnej szeroko[ci 
frontowej nowoprojektowanej dziaEki: 30,0 m, 
z zastrzereniem lit.i, 

f) dla terenu 6MN nalery wydzielić dziaEkę zgod-

nie z liniami rozgraniczającymi, 
g) na terenie 9MN dopuszcza się podziaE dziaE-

ki pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowoprojektowanej dziaEki budow-

lanej: 1.200,0 m2 oraz minimalnej szeroko[ci 
frontowej nowoprojektowanej dziaEki: 30,0 m, 
z zastrzereniem lit.i, dopuszcza się wydzie-

lenie jednej dziaEki budowlanej o powierzchni 
min. 800 m2 i szeroko[ci frontowej min. 26,0 
m; nie ustala się minimalnej szeroko[ci fron-

towej nowoprojektowanych dziaEek zlokalizo-

wanych bezpo[rednio i wyEącznie przy drodze 
19KDw,

h) na terenie 10MN dopuszcza się podziaE dziaE-
ki pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowoprojektowanej dziaEki budow-

lanej: 1.100,0 m2 oraz minimalnej szeroko[ci 
frontowej nowoprojektowanej dziaEki: 30,0 m, 
z zastrzereniem lit.i,

i) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przeznaczo-

nych do lokalizacji urządzeG i sieci infrastruk-

tury technicznej stosownie do potrzeb, bez 
konieczno[ci zachowania ustaleG okre[lonych 
w lit.a, lit.h;

2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) na terenie jednej dziaEki budowlanej dopusz-
cza się lokalizację jednego wolnostojącego bu-

dynku mieszkalnego, w tym z wbudowanym, 
dobudowanym gararem oraz jednego wolno-

stojącego budynku gararowego lub gospodar-
czego lub gararowo-gospodarczego, na tere-

nie 4MN, 6MN, 9MN dopuszcza się funkcję 
nieuciąrliwych usEug z morliwo[cią Eączenia z 
funkcją gospodarczą, gararową,

b) na terenie 5MN utrzymuje się istniejącą za-

budowę z nieuciąrliwymi usEugami i zabudo-

wę magazynową z morliwo[cią przebudowy, 
rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki 
i remontów a takre zmianą sposobu urytko-

wania na cele mieszkalne jednorodzinne, 
c) dopuszcza się lokalizację urządzeG i sieci in-

frastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, 
d) powierzchnia zabudowy: maks. 30% po-

wierzchni dziaEki, w tym powierzchnia zabudo-

wy budynku innego nir mieszkalny nie więcej 
nir 65,0 m2, na terenie 4MN, 6MN, 9MN nie 
więcej nir 80,0 m2,

e) powierzchnia biologicznie czynna: min. 60% 
powierzchni dziaEki,

f) wysoko[ć budynku mieszkalnego: 1-2 kon-

dygnacje, jednak nie wyrej nir 9,0 m,
g) wysoko[ć budynku innego nir mieszkalny: 1-

2 kondygnacje, jednak nie wyrej nir 6,5 m,
h) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbie-

gających się w kalenicy, na terenie 5MN przy 
rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, od-

budowie i remontach istniejącego budynku 
dopuszcza się dachy pEaskie i jednospadowe 
o kącie nachylenia poEaci dachowych maks. 
30o, 

i) nachylenie gEównych poEaci dachowych bu-

dynków: 35o-45o, 
j) ustala się usytuowanie gEównej kalenicy bryEy 

budynku mieszkalnego równolegle do obowią-

zującej linii zabudowy,
k) pokrycie pochyEych dachów budynków: da-

chówka lub materiaE dachówkopodobny w 
odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub 
grafitowym,

l) zakazuje się budowy od strony drogi ogrodzeG 
peEnych oraz z prefabrykowanych elementów 
betonowych, ogrodzenia nalery realizować jako 
arurowe w min. 50% lub jako rywopEoty,

m) na terenie 4MN dopuszcza się realizację wol-
nostojących budynków innych nir mieszkalne 
przy wewnętrznych granicach nowowydzielo-

nych dziaEek budowlanych w sposób zbloko-

wany; 
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a) dojazd do terenu 1MN, 2MN ｠ z drogi gmin-

nej znajdującej się poza granicami planu wraz 
z jej poszerzeniem 11KD, z drogi wewnętrznej 
13KDw, z drogi publicznej 15KD,

b) dojazd do terenu 3MN ｠ z drogi publicznej 
15KD, 17KD, 18KD, z drogi wewnętrznej 
16KDw,

c) dojazd do terenu 4MN ｠ z drogi publicznej 
15KD, 17KD, 18KD, 

d) dojazd do terenu 5MN ｠ z drogi gminnej znaj-
dującej się poza granicami planu wraz z jej po-

szerzeniem 11KD, z drogi publicznej 15KD,
e) dojazd do terenu 6MN ｠ z drogi publicznej 

15KD, 18KD, 
f) dojazd do terenu 7ZU/US ｠ z drogi publicznej 

17KD, 18KD, 
g) dojazd do terenu 8E ｠ z drogi publicznej 

15KD, 
h) dojazd do terenu 9MN ｠ z drogi powiatowej 

znajdującej się poza granicami planu wraz z jej 
poszerzeniem 20KD, z drogi publicznej 15KD, 
17KD, z drogi wewnętrznej 19KDw,

i) dojazd do terenu 10MN ｠ z drogi powiatowej 
znajdującej się poza granicami planu wraz z jej 
poszerzeniem 20KD, z drogi publicznej 15KD, 
17KD,
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j) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej 
｠ zgodnie z ustaleniami §11;

stawka procentowa jednorazowej opEaty za wzrost 
warto[ci nieruchomo[ci ｠ 30%.

§14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku zmiany planu symbolem 7ZU/US:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-

nej z usEugami sportu i rekreacji; 
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: 

a) dopuszcza się podziaE dziaEki pod warunkiem 
zachowania minimalnej powierzchni nowopro-

jektowanej dziaEki budowlanej: 750,0 m2 oraz 

minimalnej szeroko[ci frontowej nowoprojek-

towanej dziaEki: 25,0 m z zastrzereniem lit.b,
b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przezna-

czonych do lokalizacji urządzeG i sieci infra-

struktury technicznej stosownie do potrzeb, 
bez konieczno[ci zachowania ustaleG okre[lo-

nych w lit.a;
2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu: 
a) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 50% 

powierzchni terenu,
b) zezwala się na budowę sieci i urządzeG infra-

struktury technicznej, 
c) zakazuje się zabudowy kubaturowej, za wy-

jątkiem urządzeG infrastruktury technicznej; 
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a) dojazd ｠ z drogi 17KD, 18KD,
b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej 

｠ zgodnie z ustaleniami §11;
4) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 

wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 0%.

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 8E:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

technicznej ｠ elektroenergetyka;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: nalery wydzie-

lić dziaEkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgra-

niczającymi teren;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) powierzchnia zabudowy: maks. 70% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchnia biologicznie czynna: min. 10% 

powierzchni dziaEki,
c) wysoko[ć zabudowy: 1 kondygnacja, jednak 

nie wyrej nir 4,0 m,
d) rodzaj dachów: dopuszcza się wszelkie rodza-

je dachów,
e) dopuszcza się lokalizację innych obiektów i 

urządzeG infrastruktury technicznej; 
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a) dojazd ｠ z drogi 15KD, 
b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej 

｠ zgodnie z ustaleniami §11;

5) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠. 0%.

§16. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 11KD, 12KDxp, 13KDw, 
14KDxp, 15KD, 16KDw, 17KD, 18KD, 19KDw, 
20KD:

1) przeznaczenie terenu: 
a) tereny dróg publicznych ｠ KD,
b) tereny dróg wewnętrznych ｠ KDw,
c) ciągi piesze, pieszo-rowerowe ｠ KDxp;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: tereny dróg 
publicznych, dróg wewnętrznych, ciągów pie-

szych, pieszo-rowerowych wyznaczają linie 
rozgraniczające, zgodnie z rysunkiem planu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) ustala się szeroko[ć terenu przeznaczone-

go pod poszerzenie dróg publicznych 11KD, 
20KD, budowę dróg publicznych, dróg we-

wnętrznych, ciągów pieszych, pieszo-rowero-

wych w liniach rozgraniczających, zgodnie z 
rysunkiem planu,

b) parametry zagospodarowania dróg nalery 
okre[lić w opracowaniach branrowych, zgod-

nie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeG i sieci infra-

struktury technicznej w pasach drogowych;
4) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 

wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 0%.

ROZDZIAD III
Ustalenia koGcowe

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Opalenicy.

§18. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Krzysztof Czarnuszka
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną poEorony w 
Kopankach wzdEur drogi powiatowej Poraryn - Sielinko

ZaEącznik Nr 2 
do UchwaEy Nr XXV/206/09
Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 26 czerwca 2009 r.

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, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220,poz 1413) Rada Miejska w 
Opalenicy rozstrzyga co następuje:

§1.1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-

jącego teren przeznaczony pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną poEorony w Kopankach wzdEur 
drogi powiatowej Poraryn - Sielinko.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu ww. planu jest bezprzed-

miotowe.

6

UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym te-

ren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną poEorony w Kopankach wzdEur drogi powia-

towej Poraryn ｠ Sielinko inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
oraz o zasadach ich finansowania

ZaEącznik Nr 3 
do UchwaEy Nr XXV/206/09
Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 26 czerwca 2009 r.

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, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220,poz 1413) Rada Miejska w 
Opalenicy rozstrzyga co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejsco-

wym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, 
dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, pieszo - ro-

werowych przewidzianych w planie miejscowym 
oraz związanych z nimi wykupami terenów prowa-

dzić będą wEa[ciwe jednostki miejskie oraz wEa[ci-
ciele nieruchomo[ci.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-

petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
zgodnie z ustaleniami planu miejscowego oraz na 

podstawie przepisów odrębnych.
3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-

zowane będą zgodnie z ustaleniami planu miejsco-

wego, a takre zgodnie z planem gospodarki odpada-

mi oraz na podstawie przepisów odrębnych.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej i drogowej, okre[lonych w planie 
miejscowym, odbywać się będzie poprzez:

1. Wydatki z budretu miasta.
2. WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta ｠ w ramach m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych. 

3. UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci. 


