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UCHWAŁA NR XIV/143/11 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

 z dnia 24 października 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach 

ewidencyjnych 109/1, 109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 53 położonych w miejscowości 
Stobnica, gmina Oborniki 

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

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci poniższych usta-
leŊ ze zmianņ Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Oborni-
ki, zatwierdzonņ uchwałņ XIV/141/11 Rady Miej-
skiej w Obornikach z dnia 24 października 2011r.w 
sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Oborniki, uchwala siň miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
działek o numerach ewidencyjnych 109/1, 109/2, 
123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 53 
położonych w miejscowoŌci Stobnica, gmina 
Oborniki, zwany dalej „planem”. 

2. Załņczniki do uchwały stanowiņ: 
1) załņcznik nr 1 – stanowiņcy czňŌń graficznņ 

zwanņ „rysunkiem planu”, opracowany 
w skali 1:2000 i zatytułowany: Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działek o numerach ewidencyjnych 
109/1, 109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 
203, 205, 206, 53 położonych w miejscowo-
Ōci Stobnica, gmina Oborniki; 

2) załņcznik nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu; 

3) załņcznik nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌla 
rysunek planu. 
 
§ 2. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) budynku mieszkaniowo-usługowym – nale-
ży przez to rozumień budynek mieszkalny 
jednorodzinny z dopuszczeniem lokali 
usługowych o powierzchni do 70% po-
wierzchni całkowitej budynku; 

2) linii rozgraniczajņcej – należy przez to ro-
zumień liniň rozgraniczajņcņ tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ ob-
szar, na którym dopuszcza siň wznoszenie 
obiektów kubaturowych; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień powierzchniň wyznaczonņ przez 
rzut poziomy zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynku na powierzchniň terenu, za wyjņt-
kiem powierzchni obiektów budowlanych 
oraz ich czňŌci nie wystajņcych ponad po-
wierzchniň terenu oraz powierzchni ele-
mentów drugorzňdnych takich jak schodów 
zewnňtrznych, ramp zewnňtrznych, dasz-
ków, markiz, wystňpów dachowych, oŌwie-
tlenia zewnňtrznego, przy czym powierzch-
niň zabudowy działki stanowi suma po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce; 

5) reklamie – należy przez to rozumień noŌnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie, w tym wolno stojņce urzņ-
dzenie reklamowe trwale zwiņzane 
z gruntem, nie bňdņce szyldem, tablicņ in-
formacyjnņ lub znakiem w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach drogo-
wych; 

6) szyldzie – należy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci; 

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

8) terenie – należy przez to rozumień obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi, o okreŌlonym przeznacze-
niu i zasadach zagospodarowania, ozna-
czony symbolem; 

9) uciņżliwoŌci – należy przez to rozumień 
przekroczenie standardów jakoŌci Ōrodowi-
ska przyrodniczego okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych; 

10) zieleni – należy przez to rozumień zieleŊ 
nieurzņdzonņ, w tym drzewa, krzewy, byli-
ny, roŌliny okrywowe, trawy i zioła oraz zie-
leŊ urzņdzonņ, w tym parki, ogrody. 

 
§ 3. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów: 
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1) tereny zabudowy usługowej – usługi tury-
styki z dopuszczeniem zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 1UT/MW, 
2UT/MW, 3UT/MW; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojņcej z dopuszczeniem 
usług, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U; 

3) lasy, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 
8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL; 

4) tereny zalesieŊ, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 1ZLd, 2ZLd, 3ZLd, 4ZLd, 
5ZLd, 6ZLd, 7ZLd, 8ZLd; 

5) tereny zalesieŊ, tereny wód powierzchnio-
wych Ōródlņdowych - stawy rybne, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 
1ZLd/WS, 2ZLd/WS, 3ZLd/WS, 4ZLd/WS, 
5ZLd/WS, 6ZLd/WS, 7ZLd/WS, 8ZLd/WS, 
9ZLd/WS, 10ZLd/WS, 11ZLd/WS, 
12ZLd/WS, 13ZLd/WS; 

6) tereny zieleni, tereny zalesieŊ, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1Z/ZLd, 
2Z/ZLd; 

7) tereny wód powierzchniowych Ōródlņdo-
wych - stawy rybne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 
5WS; 

8) teren wód powierzchniowych Ōródlņdo-
wych - Kanał KoŊczak, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem: 1WSp; 

9) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1KDw, 2KDw. 

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

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

2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy okreŌlonymi 
na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 3-5; 

3) dopuszczenie przekroczenia nieprzekra-
czalnych linii zabudowy w kierunku linii 
rozgraniczajņcej drogň przez takie elementy 
budynku jak gzymsy, balkony, tarasy, 
schody, wykusze, ganki i okapy jednak nie 
wiňcej niż o 1,5m; 

4) dopuszczenie lokalizacji urzņdzeŊ i sieci in-
frastruktury technicznej, poza nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

5) w przypadku nie oznaczenia nieprzekra-
czalnej linii zabudowy na rysunku planu lo-
kalizacjň budynków zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

6) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeŊ od stro-
ny dróg publicznych wyłņcznie ażurowych, 
w których czňŌń ażurowa stanowi nie mniej 
niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia; 

7) zakaz budowy od strony dróg publicznych 
ogrodzeŊ z prefabrykowanych elementów 
betonowych; 

8) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeŊ od stro-
ny dróg publicznych o wysokoŌci wiňkszej 
niż 2,0 m; 

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

a) górne krawňdzie reklam, szyldów, tablic in-
formacyjnych umieszczane na ogrodze-
niach nie mogņ przewyższań tych ogro-
dzeŊ, 

b) górne krawňdzie reklam, szyldów, tablic in-
formacyjnych umieszczane na Ōcianach 
budynków nie mogņ siňgań powyżej linii 
wyznaczonej górnņ krawňdziņ okien każdej 
z kondygnacji budynku, 

c) zakaz ustawiania reklam, szyldów, tablic in-
formacyjnych w miejscach i w sposób 
utrudniajņcy czytelnoŌń informacji drogo-
wskazowej; 

10) dopuszczenie niwelacji terenu wzglňdem 
istniejņcego terenu. 

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

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych lub 
urzņdzeŊ, których funkcjonowanie mogłoby 
spowodowań przekroczenie standardów ja-
koŌci Ōrodowiska okreŌlonych przepisami 
odrňbnymi poza terenem do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny; 

2) na terenach lasów, zieleni nakaz ochrony 
i utrzymania krajobrazu złożonego ze zbio-
rowisk roŌlinnych zróżnicowanych pod 
wzglňdem budowy i funkcji ekologicznej 
oraz nakaz utrzymania właŌciwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych; 

3) na terenach zabudowy, komunikacji, infra-
struktury technicznej zagospodarowanie 
zieleniņ fragmentów terenów wolnych od 
utwardzenia; 

4) w zakresie ochrony gatunkowej roŌlin 
i grzybów nakaz stosowania siň do przepi-
sów odrňbnych; 

5) dopuszczenia zbiorników wodnych, w tym 
retencyjnych dla wód opadowych; 

6) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko wymagajņcych sporzņdzenia raportu 
oddziaływania na Ōrodowisko, za wyjņt-
kiem obiektów infrastruktury telekomuni-
kacyjnej; 

7) zakaz lokalizacji nowych przedsiňwziňń 
mogņcych potencjalnie znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko, dla których obowiņzek 
sporzņdzenia raportu o oddziaływaniu na 
Ōrodowisko może byń wymagany, za wy-
jņtkiem: 

a) obiektów infrastruktury telekomunikacyj-
nej, 
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b) oŌrodków wypoczynkowych lub hoteli zlo-
kalizowanych poza terenami mieszkanio-
wymi, terenami przemysłowymi, innymi 
terenami zabudowanymi i zurbanizowa-
nymi terenami niezabudowanymi wraz 
z towarzyszņcņ im infrastrukturņ o po-
wierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 
ha na obszarach objňtych formami ochrony 
przyrody lub w otulinach form ochrony 
przyrody, 

c) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzy-
szņcņ jej infrastrukturņ objňtņ ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego o powierzchni zabudowy 
nie mniejszej niż 2 ha na obszarach objň-
tych formami ochrony przyrody lub 
w otulinach form ochrony przyrody, 

d) garaży, parkingów samochodowych lub 
zespołów parkingów, wraz z towarzyszņcņ 
im infrastrukturņ, o powierzchni użytkowej 
nie mniejszej niż 0,2 ha na obszarach objň-
tych formami ochrony przyrody lub 
w otulinach form ochrony przyrody, 

e) dróg o nawierzchni twardej o całkowitej 
długoŌci przedsiňwziňcia powyżej 1 km, in-
nych niż mogņcych zawsze znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko oraz obiektów 
mostowych w ciņgu drogi o nawierzchni 
twardej, 

f) budowli piňtrzņcych wodň, innych niż mo-
gņcych zawsze znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, 

g) urzņdzeŊ lub zespołów urzņdzeŊ umożli-
wiajņcych pobór wód podziemnych lub 
sztuczne systemy zasilania wód podziem-
nych innych niż mogņcych zawsze znaczņ-
co oddziaływań na Ōrodowisko o zdolnoŌci 
poborowej nie mniejszej niż 10 m3 na go-
dzinň, 

h) urzņdzeŊ do przerzutu wody w celu zwiňk-
szania zasobów wodnych innych cieków 
naturalnych, kanałów, jezior oraz innych 
zbiorników wodnych, innych niż mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, 

i) sieci kanalizacyjnych o całkowitej długoŌci 
przedsiňwziňcia nie mniejszej niż 1 km, 
z wyłņczeniem ich przebudowy metodņ 
bezwykopowņ oraz przyłņczy do budyn-
ków, 

j) zmiany lasu lub nieużytku na użytek rolny 
lub wylesienie majņce na celu zmianň spo-
sobu użytkowania terenu, 

k) gospodarowania wodņ w rolnictwie pole-
gajņcego na melioracji na obszarach objň-
tych formami ochrony przyrody lub 
w otulinach form ochrony przyrody, 

l) zalesienia nieużytków lub innych niż orne 
użytki rolne, znajdujņcych siň na obszarach 
objňtych formami ochrony przyrody lub 
w otulinach form ochrony przyrody, 

8) nakaz stosowania do wytwarzania energii 
do celów grzewczych paliw charakteryzujņ-

cych siň najniższymi wskaźnikami emisyj-
nymi spalanych w urzņdzeniach o wysokim 
stopniu sprawnoŌci, 

9) zakaz zrzutu Ōcieków bytowych, przemy-
słowych i komunalnych do gruntu i do wód 
powierzchniowych; 

10) nakaz zapewnienia właŌciwego klimatu 
akustycznego na granicy z terenami objň-
tymi ochronņ akustycznņ; 

11) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 
oznaczone symbolem: 

a) MN/U zalicza siň do terenów mieszkaniowo 
– usługowych, 

b) UT/MW zalicza siň do terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszka-
nia zbiorowego; 

12) 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 odrňbnymi, 

13) wykorzystanie zbňdnych mas ziemnych 
powstajņcych w czasie realizacji inwestycji 
do nowego ukształtowania terenu w grani-
cach własnej działki lub przetransportowa-
nie w miejsce wskazane przez właŌciwe 
służby gminne, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi. 

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

1) ochronň obiektu zabytkowego objňtego 
Ōcisłņ ochronņ konserwatorskņ, oznaczo-
nego na rysunku planu, poprzez: 

a) zakaz zmiany kubatury budynku, 
b) zakaz ocieplenia z zewnņtrz, 
c) zakaz wprowadzenia stolarki okiennej innej 

niż drewniana, 
d) zakaz zmiany pokrycia dachowego na inne 

niż dachówka ceramiczna; 
2) obowiņzek przeprowadzenia rozpoznania 

archeologicznego przy pracach ziemnych 
przy obiekcie objňtym Ōcisłņ ochronņ kon-
serwatorskņ, oznaczonym na rysunku pla-
nu oraz w jego najbliższym otoczeniu. 

 
§ 7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň nakaz zapewnienia dostňpu do terenów 
wód powierzchniowych Ōródlņdowych – Kanału 
KoŊczak, zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
 
§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie na podstawie przepisów odrňbnych usta-
la siň ochronň obszaru Natura 2000 Obszaru Spe-
cjalnej Ochrony Ptaków PLB 300015 ‘‘Puszcza No-
tecka”, granice którego okreŌlajņ przepisy odrňb-
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ne, poprzez zabudowň i zagospodarowanie terenu 
objňtego niniejszym planem, zgodnie z ustalenia-
mi niniejszej uchwały. 
 
§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziałów nieruchomoŌci na podstawie 
przepisów odrňbnych nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczenia w jego 
użytkowaniu ustala siň: 

1) uwzglňdnienie w zagospodarowaniu ogra-
niczeŊ wynikajņcych z przebiegu sieci in-
frastruktury technicznej, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

2) nakaz zgłoszenia właŌciwym służbom woj-
skowym i cywilnym wszelkich projektowa-
nych budowli o wysokoŌci równej i wiňk-
szej niż 50,0 m npt, przed wydaniem po-
zwolenia na ich budowň. 

 
§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji, ustala siň: 

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia 
technicznego w pasie drogowym zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1KDw, 2KDw lokalizacjň drogi 
wewnňtrznej, 

3) szerokoŌń dróg wewnňtrznych w liniach 
rozgraniczajņcych, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

4) w przypadku nie oznaczenia na rysunku 
planu ustala siň szerokoŌń dojazdów, dojŌń 
do budynków zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

5) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych: 

a) na terenach UT/MW, MN/U dla zabudowy 
usługowej nie mniej niż 1 miejsce posto-
jowe na każde rozpoczňte 100,0m2 po-
wierzchni użytkowej budynku, z zastrzeże-
niem lit. b, 

b) na terenach UT/MW dla zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej nie mniej niż 
2 miejsca postojowe na jeden lokal miesz-
kalny, 

c) na terenach MN/U dla zabudowy mieszka-
niowej, mieszkaniowo-usługowej nie mniej 
niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal 
mieszkalny oraz usługowy, 

6) na terenie 1KDw, 2KDw dopuszcza siň po-
dział zgodnie z potrzebami. 

 
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala siň: 

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

2) nakaz zapewnienia dostňpu do urzņdzeŊ 
i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

3) nakaz zaopatrzenia budynków w wodň 
z istniejņcej i projektowanej sieci wodociņ-
gowej na warunkach okreŌlonych przez ge-
stora sieci z dopuszczeniem indywidual-
nych ujňń wody; 

4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitar-
nej dopuszcza siň gromadzenie Ōcieków 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 
z których Ōcieki bňdņ systematycznie wy-
wożone przez koncesjonowanego prze-
woźnika do oczyszczalni Ōcieków, 
z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) dopuszcza siň stosowanie indywidualnych 
lub lokalnych oczyszczalni Ōcieków spełnia-
jņcych wymagania okreŌlone w przepisach 
odrňbnych; 

6) nakaz odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

7) nakaz zaopatrzenia w energiň elektrycznņ 
z istniejņcej i projektowanej sieci elektro-
energetycznej; dopuszczenie stosowania 
energii elektrycznej pochodzņcej ze źródeł 
odnawialnych, za wyjņtkiem siłowni wia-
trowych; 

8) w zakresie urzņdzeŊ melioracyjnych obo-
wiņzek zachowania systemu melioracyjne-
go, a w przypadku koniecznoŌci jego naru-
szenia zastosowanie rozwiņzaŊ zastňpczych 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania urzņdzania i użytkowania 
terenów nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 14. Dla terenów zabudowy usługowej – usługi 
turystyki z dopuszczeniem zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1UT/MW, 2UT/MW, 3UT/MW ustala 
siň: 

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

a) dopuszczenie lokalizacji poza obiektami 
wynikajņcym z przeznaczenia terenu bu-
dynków usługowych towarzyszņcych usłu-
gom turystyki, w tym gastronomii, handlu 
oraz budynków garażowych, gospodar-
czych, garażowo-gospodarczych, portierni, 

b) dopuszczenie urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, 
mostów, przystani dla łodzi, 

c) dopuszczenie budowy dróg wewnňtrznych, 
ciņgów pieszo-jezdnych, dróg pieszo-
rowerowych i pieszych, 

d) powierzchniň zabudowy: 
- na terenie 1UT/MW: nie wiňcej niż 80% 

powierzchni terenu, 
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- na terenie 2UT/MW, 3UT/MW: nie wiňcej 
niż 50% powierzchni terenu, 

e) powierzchniň terenu biologicznie czynne-
go: 

- na terenie 1UT/MW: nie mniej niż 10% po-
wierzchni terenu, 

- na terenie 2UT/MW, 3UT/MW: nie mniej niż 
20% powierzchni terenu, 

f) wysokoŌń budynków: 
- na terenie 1UT/MW: nie wyżej niż 50,0m 

z dopuszczeniem dominant użytkowych 
o wysokoŌci do 70,0m na powierzchni do 
40% powierzchni zabudowy budynku, 

- na terenie 2UT/MW, 3UT/MW: nie wyżej niż 
15,0m, 

g) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji pod-
ziemnych, 

h) geometriň dachów: wszelkie rodzaje da-
chów, z zastrzeżeniem §6, 

i) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w odle-
głoŌci 1,5m od granicy działki, bezpoŌred-
nio przy granicy działki lub na granicy dzia-
łek; 

2) w zakresie podziału na nieruchomoŌci: 
a) na terenie 1UT/MW dopuszczenie wydzie-

lenia terenu zgodnie z liniami rozgranicza-
jņcymi lub o powierzchni nowo wydziela-
nej działki nie mniejszej niż 1,0 ha z zastrze-
żeniem lit. c, 

b) na terenie 2UT/MW, 3UT/MW dopuszczenie 
podziału pod warunkiem zachowania po-
wierzchni nowo wydzielanej działki nie 
mniejszej niż 2000m2 z zastrzeżeniem lit. c, 

c) dopuszczenie wydzielenie działek przezna-
czonych do lokalizacji urzņdzeŊ i sieci in-
frastruktury technicznej, dróg wewnňtrz-
nych, ciņgów pieszo-jezdnych, pieszo-
rowerowych, pieszych zgodnie z potrzeba-
mi, bez okreŌlania minimalnej powierzchni 
nowo wydzielanej działki; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z dróg przylegajņcych 
do terenu oraz znajdujņcych siň poza gra-
nicami obszaru objňtego planem, poprzez 
teren istniejņcych i projektowanych dróg 
wewnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: przy zabudowie i zagospoda-
rowaniu terenu należy uwzglňdniń ustale-
nia §6; 

5) zasady ochrony przeciwpożarowej – należy 
uwzglňdniń odrňbne przepisy ochrony 
przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia 
w wodň, dróg pożarowych, planowanej za-
budowy. 

 
§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U 
ustala siň: 

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

a) dopuszczenie lokalizacji budynków miesz-
kalnych, mieszkalno-usługowych, usługo-
wych, budynków garażowych, gospodar-
czych, garażowo-gospodarczych, urzņdzeŊ 
i sieci infrastruktury technicznej, obiektów 
małej architektury, przystani dla łodzi, po-
mostów, 

b) powierzchniň zabudowy: nie wiňcej niż 
60% powierzchni terenu, 

c) powierzchniň terenu biologicznie czynne-
go: nie mniej niż 20% powierzchni terenu, 

d) wysokoŌń zabudowy: nie wyżej niż 10,0m, 
e) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji pod-

ziemnych, 
f) geometriň dachów: dachy dwuspadowe 

o połaciach symetrycznie zbiegajņcych siň 
w kalenicy, dachy wielospadowe, 

g) nachylenie połaci dachowych: 30o-45o 
h) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w odle-

głoŌci 1,5m od granicy działki, bezpoŌred-
nio przy granicy działki lub na granicy dzia-
łek; 

2) w zakresie podziału na nieruchomoŌci: do-
puszczenie podziału pod warunkiem za-
chowania powierzchni nowo wydzielanej 
działki nie mniejszej niż 1000m2 , dla terenu 
3MN/U nie mniejszej niż 750m2, za wyjņt-
kiem działek przeznaczonych do lokalizacji 
urzņdzeŊ i sieci infrastruktury technicznej, 
ciņgów pieszo-jezdnych, pieszo-
rowerowych, pieszych, dla których nie 
ustala siň minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanej działki; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z dróg przylegajņcych 
do terenu, znajdujņcych siň poza granicami 
obszaru objňtego planem, poprzez teren 
istniejņcych i projektowanych dróg we-
wnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych, dróg 
leŌnych zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 16. Dla lasów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 
9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL ustala siň: 

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

a) prowadzenie gospodarki leŌnej, zgodnie 
z planem urzņdzenia lasu, 

b) dopuszczenie lokalizacji dróg leŌnych, sieci 
infrastruktury technicznej, ciņgów pieszo-
jezdnych zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
bez zmiany przeznaczenia terenu; 

2) w zakresie podziału na nieruchomoŌci: do-
puszczenie podziału terenu zgodnie 
z potrzebami oraz przepisami odrňbnymi; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z dróg przylegajņcych 
do terenu, znajdujņcych siň poza granicami 
obszaru objňtego planem, poprzez teren 
istniejņcych i projektowanych dróg we-
wnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych lub 
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dróg leŌnych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 17. Dla terenów zalesieŊ oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem 1ZLd, 2ZLd, 3ZLd, 4ZLd, 5ZLd, 
6ZLd, 7ZLd, 8ZLd ustala siň: 

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

a) stosowanie do zalesieŊ rodzimych drzew 
i krzewów oraz stosowanie roŌlin okrywo-
wych, charakterystycznych dla danego sie-
dliska, 

b) prowadzenie gospodarki leŌnej, zgodnie 
z planem urzņdzenia lasu, 

c) dopuszczenie lokalizacji dróg leŌnych, sieci 
infrastruktury technicznej, ciņgów pieszo-
jezdnych zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
bez zmiany przeznaczenia terenu; 

2) w zakresie podziału na nieruchomoŌci: do-
puszczenie podziału terenu zgodnie 
z potrzebami oraz przepisami odrňbnymi; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z dróg przylegajņcych 
do terenu, znajdujņcych siň poza granicami 
obszaru objňtego planem, poprzez teren 
istniejņcych i projektowanych dróg we-
wnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych lub 
dróg leŌnych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 18. Dla terenów zalesieŊ, terenów wód po-
wierzchniowych Ōródlņdowych - stawów rybnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1ZLd/WS, 2ZLd/WS, 3ZLd/WS, 4ZLd/WS, 5ZLd/WS, 
6ZLd/WS, 7ZLd/WS, 8ZLd/WS, 9ZLd/WS, 
10ZLd/WS, 11ZLd/WS, 12ZLd/WS, 13ZLd/WS usta-
la siň: 

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

a) dopuszczenie zalesieŊ, z zastrzeżeniem lit. 
c, 

b) dopuszczenie wód powierzchniowych Ōród-
lņdowych – stawów rybnych, z zastrzeże-
niem lit. d, 

c) na terenach zalesieŊ: 
- stosowanie do zalesieŊ rodzimych drzew 

i krzewów oraz stosowanie roŌlin okrywo-
wych, charakterystycznych dla danego sie-
dliska, 

- prowadzenie gospodarki leŌnej, zgodnie 
z planem urzņdzenia lasu, 

- dopuszczenie lokalizacji dróg leŌnych, sieci 
infrastruktury technicznej, ciņgów pieszo-
jezdnych zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
bez zmiany przeznaczenia terenu; 

d) na terenach wód powierzchniowych Ōród-
lņdowych – stawów rybnych: 

- dopuszczenie urzņdzeŊ wodnych, urzņdzeŊ 
hydrotechnicznych, i melioracji wodnej, 
urzņdzeŊ i sieci infrastruktury technicznej, 

- dopuszczenie drzew i krzewów wzdłuż wód, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

2) w zakresie podziału na nieruchomoŌci: do-
puszczenie podziału terenu zgodnie z po-
trzebami oraz przepisami odrňbnymi; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z dróg przylegajņcych 
do terenu, znajdujņcych siň poza granicami 
obszaru objňtego planem, poprzez teren 
istniejņcych i projektowanych dróg we-
wnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych lub 
dróg leŌnych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 19. Dla terenów zieleni, terenów zalesieŊ, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 1Z/ZLd, 
2Z/ZLd ustala siň: 

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

a) dopuszczenie zieleni, z zastrzeżeniem lit. d, 
b) dopuszczenie zalesieŊ, z zastrzeżeniem lit. 

e, 
c) stosowanie rodzimych drzew i krzewów 

oraz stosowanie roŌlin okrywowych, cha-
rakterystycznych dla danego siedliska, 

d) na terenach zieleni: 
- dopuszczenie lokalizacji ciņgów pieszo-

jezdnych, dróg pieszych i pieszo-
rowerowych, obiektów małej architektury, 
niekubaturowych urzņdzeŊ sportu i rekre-
acji, urzņdzeŊ i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

- powierzchnia biologicznie czynna: nie 
mniej niż 60% powierzchni terenu, 

e) na terenach zalesieŊ: 
- prowadzenie gospodarki leŌnej, zgodnie 

z planem urzņdzenia lasu, 
- dopuszczenie lokalizacji dróg leŌnych, sieci 

infrastruktury technicznej, ciņgów pieszo-
jezdnych zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
bez zmiany przeznaczenia terenu; 

2) w zakresie podziału na nieruchomoŌci: do-
puszczenie podziału terenu zgodnie 
z potrzebami oraz przepisami odrňbnymi; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z dróg przylegajņcych 
do terenu, znajdujņcych siň poza granicami 
obszaru objňtego planem, poprzez teren 
istniejņcych i projektowanych dróg we-
wnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych lub 
dróg leŌnych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 20. Dla terenów wód powierzchniowych Ōródlņ-
dowych - stawów rybnych oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS 
ustala siň: 

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

a) zachowanie wód jako otwartych, 
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b) dopuszczenie urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, urzņdzeŊ wodnych, urzņdzeŊ 
hydrotechnicznych i melioracji wodnej, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

2) w zakresie podziału na nieruchomoŌci: do-
puszczenie podziału terenu zgodnie 
z potrzebami oraz przepisami odrňbnymi; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z dróg przylegajņcych 
do terenu, znajdujņcych siň poza granicami 
obszaru objňtego planem, poprzez teren 
istniejņcych i projektowanych dróg we-
wnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych lub 
dróg leŌnych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 21. Dla terenu wód powierzchniowych Ōródlņ-
dowych - Kanał KoŊczak, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1WSp ustala siň: 

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

a) zachowanie wód jako otwartych, 
b) dopuszczenie urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 

technicznej, urzņdzeŊ wodnych, urzņdzeŊ 
hydrotechnicznych i melioracji wodnej, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

2) w zakresie podziału na nieruchomoŌci: do-
puszczenie podziału terenu zgodnie 
z potrzebami oraz przepisami odrňbnymi; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji sa-
mochodowej: dojazd z dróg przylegajņcych 
do terenu, znajdujņcych siň poza granicami 
obszaru objňtego planem, poprzez teren 
istniejņcych i projektowanych dróg we-
wnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych lub 
dróg leŌnych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 22. Ustala siň stawkň procentowņ jednorazowej 
opłaty za wzrost wartoŌci nieruchomoŌci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokoŌci 30%. 
 
§ 23. Dopuszcza siň zmianň gruntów leŌnych na 
cele nierolnicze i nieleŌne o powierzchni 2,69 ha 
zgodnie ze zgodņ Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego Nr DR.I.6110-20/10 z dnia 08.11.2010. 
 
§ 24. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Obornik. 
 
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczņcy 
 Rady Miejskiej 

(-) Krzysztof HetmaŊski
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XIV/143/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 24 października 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XIV/143/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 24 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁEK O NUMERACH 

EWIDENCYJNYCH 109/1, 109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 53 POŁOŻONYCH 
W MIEJSCOWOŋCI STOBNICA, GMINA OBORNIKI 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga 
co nastňpuje:  

§ 1. 1. Nie wniesiono uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
działek o numerach ewidencyjnych 109/1, 109/2, 

123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 53 
położonych w miejscowoŌci Stobnica, gmina 
Oborniki. 
 
§ 2. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu ww. planu jest bez-
przedmiotowe. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XIV/143/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 24 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH 

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁEK O NUMERACH 
EWIDENCYJNYCH 109/1, 109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 53 POŁOŻONYCH 

W MIEJSCOWOŋCI STOBNICA, GMINA OBORNIKI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga co nastňpuje:  

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

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbiorstwa, w kom-
petencji których leży rozwój sieci: wodociņgowej, 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociņgowej, 
zgodnie z ustaleniami planu miejscowego oraz na 
podstawie przepisów odrňbnych. 

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane bňdņ zgodnie z ustaleniami planu miej-
scowego, a także zgodnie z planem gospodarki od-
padami oraz na podstawie przepisów odrňbnych. 

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej okreŌlone w planie miejscowym, nie zostały zali-
czone do zadaŊ własnych gminy, a ich realizacja nie 
stanowi obciņżenia dla budżetu Gminy Oborniki. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej odbywań siň bňdzie poprzez inwestorów. 
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UCHWAŁA NR XII/76/11 RADY GMINY BABIAK 

 z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 
95, poz. 613 ze zm.) w zwiņzku z Obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. 
w sprawie stawek podatku od Ōrodków transporto-
wych obowiņzujņcych w 2012 r. (M. P. nr 95, poz. 

962) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2012 r. (M. P. nr 95, poz. 961) Rada Gminy Babiak 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. OkreŌla siň roczne stawki podatku od Ōrodków 
transportowych na terenie Gminy Babiak

: 


