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UCHWA£A Nr XX/167/2008 RADY GMINY BUDZYÑ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbie wsi Budzyñ rejon Osiedla Cechowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005
r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111),
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, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492,
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006
r. Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880), Rada Gminy
Budzyñ uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w obrêbie wsi Budzyñ rejon Osiedla Cechowego,
zwany dalej planem, stwierdzaj¹c jego zgodno�æ z ustalenia-
mi Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Budzyñ, uchwalonym uchwa³¹ Nr X/
60/99 Rady Gminy Budzyñ z dnia 9 listopada 1999 roku.

2. Granica opracowania-uchwalenia planu okre�lona zo-
sta³a na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stano-
wi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Budzyñ o sposobie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Budzyñ o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

§2. W planie wyznacza siê nastêpuj¹ce tereny:

1) zabudowy produkcyjno-us³ugowej, oznaczenie na rysunku
planu symbolem PU,
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2) lasów i gruntów le�nych, oznaczenie na rysunku planu
symbolem ZL,

3) strefy technicznej, oznaczenie na rysunku planu symbo-
lem TT.

§3. Obowi¹zuj¹ oznaczone na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ustaleniach,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) strefy ochrony konserwatorskiej.

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

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,

2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone sym-
bolem,

3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê dotycz¹c¹ lica �ciany budynku trwale zwi¹zanej z
gruntem (nie dotyczy linii zabudowy czê�ci nadwieszo-
nych budynku), wyznaczaj¹c¹ usytuowanie zabudowy na
dzia³ce budowlanej,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê dotycz¹c¹ wszystkich elementów budynku trwa-
le zwi¹zanych z gruntem, okre�laj¹c¹ maksymalny zasiêg
zabudowy w obrêbie dzia³ki budowlanej,

5) frontowej granicy dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ
dzia³ki budowlanej przylegaj¹cej do drogi, z której odbywa
siê g³ówny wjazd lub wej�cie na dzia³kê,

6) pasie technicznym infrastruktury - nale¿y przez to rozu-
mieæ strefê wystêpowania uzbrojenia nadziemnego i pod-
ziemnego, okre�lon¹ zgodnie z rysunkiem planu,

7) terenach produkcyjno-us³ugowych - nale¿y przez to rozu-
mieæ w szczególno�ci teren przeznaczony pod lokalizacjê
produkcji i �wiadczenia us³ug w zakresie tej produkcji,

8) dzia³alno�ci produkcyjno-us³ugowych - nale¿y przez to
rozumieæ produkcjê, która mo¿e przewa¿aæ na dzia³ce,
dzia³alno�æ rzemie�lnicz¹, us³ugow¹, handlow¹,

9) 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,
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§5. 1.Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary przyrodnicze oraz pomniki przyrody objête ochron¹
prawn¹, a teren le¿y poza obszarem chronionego krajo-
brazu - obszar nie wymaga ustalenia zasad ochrony
przyrody,

2) tereny: górnicze, nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, wymaga-
j¹ce ustalenia granic i sposobów w zagospodarowaniu.

2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) obszarów objêtych scaleniem i ich ponownym podzia³em,

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania
terenów.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) plan wskazuje stanowiska archeologiczne objête ochron¹
prawn¹, oznaczone na rysunku planu,

2) na terenie zewidencjowanych stanowisk archeologicznych
objêtych ochron¹ konserwatorsk¹, zgodnie z przepisami
odrêbnymi, wprowadza siê obowi¹zek prowadzenia ba-
dañ archeologicznych podczas prac ziemnych w zakresie
uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§7. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu objêtego planem w obszarze
zlewni chronionej, wszelkie dzia³ania inwestycyjne nale¿y
podporz¹dkowaæ szczególnej ochronie wód podziemnych
i powierzchniowych,

2) ustala siê obowi¹zek pe³nego technicznego uzbrojenia
terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodê oraz roz-
dzielczy system odprowadzania �cieków sanitarnych i
opadowych z zachowaniem przepisów o �rodowisku,

3) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko,

4) ochrona przed ha³asem - zapewnienie zgodnych z przepi-
sami szczególnymi standardów akustycznych, poprzez
wprowadzenie ró¿nego rodzaju zabezpieczeñ izolacyjnych
od terenów produkcyjno-us³ugowych, tras komunikacyj-
nych, np. pasów zieleni, przes³on akustycznych itp.,

5) ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeñ do atmosfery
musi spe³niaæ kryteria dopuszczalnych norm, zgodnie z
prawem ochrony �rodowiska,

6) zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do
wód i do ziemi,

7) energia dla potrzeb technologicznych oraz dla celów grzew-
czych winna byæ wytworzona na bazie paliw lub no�ników
ekologicznych; nale¿y przestrzegaæ zasady, ¿e wysoko�æ
kominów odprowadzaj¹cych zanieczyszczenia powinna
byæ wy¿sza od wysoko�ci otaczaj¹cej zabudowy, ale nie
mo¿e przekraczaæ wysoko�ci 49 m n.p.£,

8) wprowadza siê obowi¹zek realizacji zieleni spe³niaj¹cej
funkcjê os³onow¹, dekoracyjn¹, krajobrazow¹, wzd³u¿ gra-
nic terenu objêtego planem s¹siaduj¹cych z zabudow¹
mieszkaniow¹,

9) przed przyst¹pieniem do prac projektowych wykonaæ szcze-
gó³owe badania geotechniczne celem ustalenia warun-
ków technicznych posadowienia budynków,

10) gospodarka �ciekami i odpadami - zgodnie z przepisami
odrêbnymi oraz Regulaminem utrzymania czysto�ci i
porz¹dku na terenie gminy,

11) dopuszcza siê wykorzystanie mas ziemnych, usuwanych
z wykopów w zwi¹zku w realizacj¹ inwestycji, do mikro-
niwelacji terenu w granicach posesji lub poza ni¹, o ile
masy ziemne spe³niaj ¹ standardy jako�ci gleby i ziemi,
okre�lone w przepisach szczególnych.

§8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê, w tym dla celów przeciwpo¿aro-
wych z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem
istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
w ulicach przyleg³ych (Le�na, Pi³sudskiego) na warunkach
gestora sieci,

2) zasilanie w energiê elektryczn¹ nowych obiektów kubatu-
rowych z istniej¹cych poza granicami planu, urz¹dzeñ
elektroenergetycznych na warunkach gestora sieci,

3) odprowadzanie �cieków sanitarnych na terenie objêtym
planem do istniej¹cej gminnej oczyszczalni �cieków po-
przez istniej¹c¹ sieæ kanalizacji sanitarnej w ulicach przy-
leg³ych, zgodnie z obowi¹zuj¹cym programem gospodarki
�ciekowej w gminie, z zakazem realizacji:

a) indywidualnych zbiorników bezodp³ywowych,

b) przydomowych oczyszczalni �cieków,

4) obowi¹zek oczyszczania na terenie w³asnym inwestora
�cieków przemys³owych lub technologicznych przed od-
prowadzeniem do kanalizacji sanitarnych,

5) zak³ada siê kompleksowe rozwi¹zania odprowadzania
(zbiorcz¹ kanalizacj¹ deszczow¹ w ulicach przyleg³ych)
�cieków deszczowych i roztopowych z placów, parkingów
i ulic oraz oczyszczania ich zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami; �cieki opadowo-roztopowe o ponadnorma-
tywnych zanieczyszczeniach wstêpnie podczy�ciæ przed
ich wprowadzeniem o kanalizacji deszczowej,

6) zaopatrzenie w gaz nowych terenów wyznaczonych w
planie - z istniej¹cej sieci gazowej w ulicach przyleg³ych,
na warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela sieci w opar-
ciu o przepisy szczególne,

7) usuwanie odpadów z terenu objêtego planem - odpady
sta³e nale¿y gromadziæ selektywnie w pojemnikach w
granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowa-
ny wywóz na urz¹dzone sk³adowisko odpadów; dla odpa-
dów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne nale¿y
uzyskaæ stosown¹ zgodê na wytwarzanie i unieszkodliwia-
nie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami.
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ROZDZIA£ II

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§9. Dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów, maga-
zynów i us³ug, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1PU
- 2PU, ustala siê:

1) prawo do realizacji budynków i obiektów s³u¿¹cych pro-
wadzeniu dzia³alno�ci produkcyjnej, sk³adów, magazynów
i us³ug, a tak¿e zwi¹zanych z nimi obiektów i urz¹dzeñ
sk³adaj¹cych siê na ca³o�æ u¿ytkow¹,

2) zakaz realizacji us³ug spo³ecznych typu: s³u¿ba zdrowia,
kultura, o�wiata i innych,

3) zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy
zachowanie nastêpuj¹cych warunków:

a) dopuszczalna powierzchnia zabudowy budynkami ku-
baturowymi nie mo¿e przekraczaæ 50% powierzchni
dzia³ki,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki,

c) wysoko�æ budynków do III kondygnacji nadziemnych
z zakazem realizacji budynków o wysoko�ci powy¿ej
13,0 m,

d) dopuszcza siê wszelkie rozwi¹zania dachów, w tym
kombinacje dachów p³askich i pochy³ych, pod warun-
kiem zapewnienia wysokich walorów architektonicz-
nych,

e) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹,
cementow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,

f) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

4) nakaz zapewnienia niezbêdnej ilo�ci miejsc postojowo-
parkingowych na samochody zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alno�ci¹ oraz dla klientów,

5) dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej,

6) obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z istniej¹cych dróg
gminnych (ul. Le�na, Pi³sudskiego),

7) na dzia³kach budowlanych, dla których nie okre�lono linii
zabudowy, wszelkie dzia³ania budowlane normuj¹ obo-
wi¹zuj¹ce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie.

§10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ZL, ustala siê:

1) zachowanie istniej¹cego terenu le�nego, z zachowaniem
zasad gospodarki le�nej z wykluczeniem zrêbów ca³kowi-
tych,

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

§11. Dla terenu pasa technicznego, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem TT, ustala siê:

1) wydzielenie pasa technicznego wzd³u¿ ul. Le�nej jako
terenu publicznego, przewidzianego pod realizacjê infra-
struktury technicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej,

2) obowi¹zek zachowania terenu wolnego od zabudowy i
trwa³ego zainwestowania, w tym od nasadzeñ drzew i
krzewów,

3) dopuszcza siê likwidacjê pasa technicznego, o którym
mowa w pkt 1, poprzez skablowanie linii w pas drogowy
lub poza granice objête planem,

4) nowe trasy sieci uzbrojenia dostosowaæ do wymogów
bezpieczeñstwa i racjonalnego gospodarowania przestrze-
ni¹.

§12. Dla terenu wód powierzchniowych, oznaczonego na
rysunku planu symbolem Ws, ustala siê:

1) zachowanie istniej¹cego rowu melioracyjnego jako cieku
otwartego na ca³ej d³ugo�ci,

2) nakaz zachowania wzd³u¿ rowu melioracyjnego nie ogro-
dzonego pasa technicznego o szeroko�ci umo¿liwiaj¹cej
dostêp do rowu w celu eksploatacji,

3) zakazuje siê odprowadzania do rowu �cieków i innych
zanieczyszczeñ oraz ujmowania z nich wody.

§13. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenów objêtych planem
ustala siê z istniej¹cych dróg publicznych gminnych - ul.
Le�na i Pi³sudzkiego przy zachowaniu przepisów:

1) dopuszcza siê zlokalizowanie dodatkowych wjazdów z
dróg publicznych KDG na teren dzia³ek,

2) zjazdy z wymienionych dróg gminnych realizowaæ zgod-
nie z przepisami, w szczególno�ci z zachowaniem warun-
ków bezpieczeñstwa, w tym warunków widoczno�ci.

ROZDZIA£ III

PRZEPISY KOÑCOWE

§14. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia, w rozumieniu
Ustawy o ochronie gruntów rolnych i le�nych, dotychczaso-
wych gruntów rolnych, dla których w niniejszej uchwale
ustalono inne przeznaczenie ni¿ dotychczasowe.

§15. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci dla terenów wy-
znaczonych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego:

1) pod zabudowê produkcyjno-us³ugow¹ - teren oznaczony
PU - 25%,

2) dla pozosta³ych terenów - 10%.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Budzyñ.

§17. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Bogdan £asecki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XX/167/2008

Rady Gminy Budzyñ
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO WSI BUDZYÑ REJON OSIEDLA CECHOWEGO

Poz. 558

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 pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Budzyñ rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. uwagi wniesione podczas wy³o¿enia projektu planu do
publicznego wgl¹du w terminie od 20 sierpnia 2008 r. do 17
wrze�nia 2008 r.

1. Uwaga wniesiona przez spó³kê z ograniczon¹ odpo-
wiedzialno�ci¹ �Lumag� w Budzyniu os. Cechowe 23 pismem
z dnia 9 wrze�nia 2008 r.

1) tre�æ uwagi: sprzeciw wobec dopuszczenia budowy bu-
dynku mieszkalnego dla w³a�ciciela dzia³ki, na projekto-
wanych terenach pod zabudowê przemys³ow¹ magazy-
now¹ i us³ugow¹ (PU) z jednoczesn¹ mo¿liwo�ci¹ wydzie-
lenia odrêbnych dzia³ek. Doprowadzi to do zaostrzenia
istniej¹cego konfliktu na osiedlu Cechowym, z przewa¿a-
j¹c¹ zabudow¹ przemys³ow¹ wynikaj¹cego z naruszenia

komfortu akustycznego od urz¹dzeñ technicznych zwi¹za-
nych z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹

2) rozstrzygniêcie: uwzglêdnione,

3) uzasadnienie: Wójt Gminy Budzyñ Zarz¹dzeniem nr 342a
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Budzyñ rejon os. Cechowego z dnia 2
pa�dziernika 2008 r. rozpatrzy³ uwagê dotycz¹c¹ projektu
planu i wprowadzi³ zmianê do projektu wynikaj¹c¹ ze
sposobu uwzglêdnienia uwagi.

§2. Wprowadzona do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Cechowego
zmiana wynikaj¹ca z uwzglêdnienia uwagi wniesionej pod-
czas wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du w
terminie od 20 sierpnia do 17 wrze�nia 2008 r. nie powoduje
istotnych zmian w zakresie ustaleñ planu oraz przyjêtych
zasadach przeznaczenia terenów i ich zagospodarowania.
Zmiana ta nie ma równie¿ wp³ywu na przedmiot zebranych
do planu i opinii uzgodnieñ.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XX/167/2008

Rady Gminy Budzyñ
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO WSI BUDZYÑ REJON OSIEDLA CECHOWEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADNO�CI ICH FINANSOWANIA

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 pó�n. zm.) Rada Gminy Budzyñ
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Na obszarze planu zachowuje siê istniej¹ce podzia³y
ewidencyjne dzia³ek budowlanych i dzia³ek gruntu.

§2. Obs³uga komunikacyjna terenu objêtego planem od-
bywaæ siê bêdzie z gminnych dróg publicznych (ul. Le�na i ul.

Pi³sudskiego). Realizacja indywidualnych zjazdów oraz dróg
wewnêtrznych i parkingów nale¿y do zadañ inwestorów.

§3. Obszar objêty planem przylega do publicznych dróg
gminnych, w których przebiegaj¹ sieci: wodoci¹gowa, kana-
lizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna. Budowa przy³¹czy
podmiotów do sieci nale¿y do zadañ inwestorów.

§4. Ustalenia planu nie powoduj¹ wydatków gminy Bu-
dzyñ z tytu³u odszkodowañ, o których mowa w art. 36 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.).


