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UCHWA£A Nr 306/XXXVI/09 RADY MIEJSKIEJ W �REMIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
 dzia³alno�ci gospodarczej po³o¿onego w Zbrudzewie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Miejska w �remie uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy �rem, uchwalonego uchwa³¹ Nr 48/V/07 Rady
Miejskiej w �remie z dnia 8 lutego 2007 roku i zmienionego
uchwa³¹ Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w �remie z dnia 26
czerwca 2008 roku, uchwala siê miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru dzia³alno�ci gospodar-
czej po³o¿onego w Zbrudzewie, zwany dalej planem. Granice
obszaru objêtego planem przedstawiono na rysunku planu,
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:

1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytu³owany
�Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru dzia³alno�ci gospodarczej po³o¿onego w Zbrudze-
wie�, opracowany w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy �rem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹-
ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o
finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniej-
szej uchwa³y.

3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) �nieprzekraczalnej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ budynku od
linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nym przeznaczeniu;

2) �powierzchni zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê zabudowy wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na dzia³ce, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych,
z wy³¹czeniem: schodów, ramp, tarasów i powierzchni
utwardzonych;

3) �stacji bazowej telefonii komórkowej� - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
dzeñ elektro-przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

4) �terenie� - rozumie siê przez to powierzchniê o okre�lo-
nym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyzna-
czon¹ na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

5) �urz¹dzeniu reklamowym� - nale¿y przez to rozumieæ
no�nik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy us³ugowej, oznaczony symbolem U;

2) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
oznaczone symbolami: 1P i 2P;

3) tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczone symbo-
lami: 1KD-Di2KD-D.

§3. Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego:

1) zakaz lokalizowania:

a) nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

b) wolno stoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych o powierzchni
wiêkszej ni¿ 10 m2,

c) urz¹dzeñ reklamowych i szyldów w sposób przes³ania-
j¹cy elementy i detale architektoniczne,

d) ogrodzeñ pe³nych oraz o przês³ach z typowych elemen-
tów prefabrykowanych i ¿elbetowych od strony dróg
publicznych i innych przestrzeni publicznych;

2) mo¿liwo�æ lokalizowania:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) stacji bazowych telefonii komórkowej o konstrukcji
jednos³upowej zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§4. Ustala siê zasady ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

1) zakaz ulepszania nawierzchni i dróg materia³ami pyl¹cymi,
w szczególno�ci ¿u¿lem;

2) nakaz:

a) wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyska-
nych podczas prac budowlanych w obrêbie terenu
lub zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami od-
rêbnymi,

b) zagospodarowania odpadów zgodnie z planem gospo-
darki odpadami dla gminy �rem oraz przepisami od-
rêbnymi,
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c) odprowadzania �cieków bytowych do kanalizacji sani-
tarnej, z dopuszczeniem do czasu realizacji systemu
kanalizacyjnego, gromadzenia �cieków w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych, a nastêpnie ich wywóz
przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie, do
oczyszczalni �cieków,

d) odprowadzania �cieków przemys³owych po wstêpnym
podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej, z dopuszcze-
niem do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego, gro-
madzenia �cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³y-
wowych, na nastêpnie ich wywóz przez przedsiêbiorcê
posiadaj¹cego zezwolenie do oczyszczalni �cieków,

e) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w
obrêbie terenu zgodnie z przepisami odrêbnymi,

f) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z na-
wierzchni utwardzonych poprzez wstêpne podczysz-
czanie do zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w
obrêbie terenu lub do rowu pod warunkiem uzyskania
stosownych pozwoleñ wymaganych przepisami odrêb-
nymi,

g) stosowania indywidualnych systemów grzewczych z
zastosowaniem kot³ów posiadaj¹cych atest bezpieczeñ-
stwa ekologicznego zasilanych energi¹ elektryczn¹ lub
paliwami takimi, jak: gaz, olej opa³owy lekki oraz
paliwa sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji albo alternatywnymi �ród³ami energii;

3) mo¿liwo�æ:

a) realizowania kondygnacji podziemnych, pod warun-
kiem wykonania analizy warunków gruntowych przed
inwestycj¹,

b) magazynowania na terenach 1 P i 2 P surowców
wtórnych.

§5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê obowi¹zek
prowadzenia badañ archeologicznych podczas inwestycji
zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przed-
miotowego terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych. Inwestor
winien uzyskaæ pozwolenie na badanie archeologiczne przed
otrzymaniem pozwolenia na budowê.

§6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.

§7. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na
terenie oznaczonym symbolem U ustala siê:

1) sytuowanie budynków:

a) zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu,

b) z uwzglêdnieniem ograniczeñ wynikaj¹cych z istniej¹-
cej napowietrznej linii energetycznej �redniego napiê-
cia 15kV, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

2) lokalizowanie zabudowy wolno stoj¹cej;

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy - 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej;

4) minimalny udzia³ powierzchni terenu biologicznie czynnej
- 30% powierzchni dzia³ki budowlanej;

5) maksymaln¹ wysoko�æ budynków - 12 m;

6) dowoln¹ geometriê dachu;

7) minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek �
1.500 m2;

8) zakaz wydzielania nowych dróg wewnêtrznych;

9) mo¿liwo�æ:

a) lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y do 500 m2,

b) lokalizowania stacji paliw,

c) realizowania kondygnacji podziemnych,

d) wydzielania dzia³ek pod obiekty infrastruktury technicz-
nej pod warunkiem zapewnienia dostêpu z drogi pu-
blicznej,

e) lokalizowania sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej,

f) wydzielania nowych dzia³ek o powierzchni innej ni¿
okre�lona w pkt 7, na potrzeby lokalizowania infra-
struktury technicznej oraz powiêkszenia dzia³ek s¹sied-
nich.

§8. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach ozna-
czonych symbolami 1 P i 2 P ustala siê:

1) sytuowanie budynków:

a) zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu,

b) z uwzglêdnieniem obszaru wolnego od zabudowy
wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego ci�nienia DN500, wyzna-
czonego na rysunku planu,

c) z uwzglêdnieniem ograniczeñ wynikaj¹cych z istniej¹-
cej napowietrznej linii energetycznej �redniego napiê-
cia 15kV, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

2) lokalizowanie zabudowy wolno stoj¹cej;

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy - 50% powierzchni
dzia³ki budowlanej;

4) minimalny udzia³ powierzchni terenu biologicznie czynnej
- 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;

5) maksymaln¹ wysoko�æ budynków � 16 m;

6) dowoln¹ geometriê dachu;

7) minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek �
2.000 m2;

8) zakaz wydzielania nowych dróg wewnêtrznych;

9) mo¿liwo�æ:

a) lokalizowania baz, sk³adów i magazynów oraz obiek-
tów s³u¿¹cych prowadzeniu dzia³alno�ci produkcyjnej i
us³ugowej,

b) lokalizowania stacji paliw,
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c) realizowania kondygnacji podziemnych,

d) wydzielania dzia³ek pod obiekty infrastruktury technicz-
nej pod warunkiem zapewnienia dostêpu z drogi pu-
blicznej lub z drogi wewnêtrznej,

e) lokalizowania sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

f) lokalizowania budynków bezpo�rednio przy granicy
dzia³ek,

g) wydzielanie nowych dzia³ek o powierzchni innej ni¿
okre�lona w pkt 7, na potrzeby lokalizowania infra-
struktury technicznej oraz powiêkszenia dzia³ek s¹sied-
nich.

§9. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach dróg
publicznych oznaczonych symbolami 1KD-D i 2KD-D ustala siê:

1) sytuowanie elementów infrastruktury transportowej zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

2) zakaz lokalizowania obiektów innych ni¿ zwi¹zanych z
drogami.

§10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro-
¿onych osuwaniem siê mas ziemnych ustala siê zakaz lokali-
zacji inwestycji mog¹cych znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ
na obszary Natura 2000.

§11. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scala-
nia i podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów odrêb-
nych nie podejmuje siê ustaleñ.

§12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym
terenów wy³¹czonych z zabudowy ustala siê:

1) obszar wolny od zabudowy wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego
ci�nienia DN500 wyznaczonego na rysunku planu;

2) do czasu skablowania istniej¹cych napowietrznych linii
elektroenergetycznych zakaz lokalizowania budynków z
pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi w
obszarze ponadnormatywnego oddzia³ywania napowietrz-
nej linii �redniego napiêcia 15kV, zgodnie z rysunkiem
planu.

§13. W zakresie rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) drogi publiczne klasy dojazdowej,

2) szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych:

a) 1KD-D-15 m,

b) 2KD-D-10 m;

3) obs³ugê komunikacyjn¹ z przyleg³ych dróg publicznych, w
tym znajduj¹cych siê poza granicami opracowania wy³¹cz-
nie poprzez drogi 1KD D i 2 KD-D;

4) achowanie istniej¹cej infrastruktury transportowej, z do-
puszczeniem jej rozbudowy lub przebudowy zgodnie z
ustaleniami planu;

5) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

6) lokalizowanie i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej,
w tym w szczególno�ci: sieci wodoci¹gowej, kanalizacyj-
nej, elektroenergetycznej, gazowej, ciep³owniczej, teleko-
munikacyjnej, o�wietlenia;

7) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

8) nakaz przebudowania istniej¹cej napowietrznej linii �red-
niego napiêcia 15kV, po³o¿onej na terenie 1KD-D, na liniê
kablow¹;

9) mo¿liwo�æ przebudowania istniej¹cej napowietrznej linii
�redniego napiêcia 15kV, zaznaczonej na rysunku planu,
na liniê kablow¹ prowadzon¹ wzd³u¿ dróg publicznych lub
granic dzia³ek;

10) mo¿liwo�æ realizowania elektroenergetycznych stacji trans-
formatorowych jako obiektów wbudowanych w projekto-
wan¹ zabudowê lub wolno stoj¹cych;

11) w przypadku zlokalizowania wolno stoj¹cej ma³ogabaryto-
wej stacji transformatorowej przedsiêbiorstwa energetycz-
nego minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej w wiel-
ko�ci 50 m2;

12) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - sieci¹ �redniego lub
niskiego napiêcia, odpowiednio do potrzeb;

13) zachowanie wzd³u¿ istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ci-
�nienia DN500 obszaru wolnego od zabudowy, zgodnie z
rysunkiem planu i przepisami odrêbnymi; przy czym do-
puszcza siê na indywidualny wniosek lokalizowanie obiek-
tów budowlanych wzglêdem istniej¹cej sieci gazowej
wysokiego ci�nienia w odleg³o�ciach mniejszych ni¿ wy-
znaczone na rysunku planu, pod warunkiem uzyskania
szczegó³owego uzgodnienia wszelkich zbli¿eñ, kolizji oraz
ingerencji w wy¿ej okre�lon¹ odleg³o�æ z w³a�ciwym za-
rz¹dc¹ oraz konieczno�ci �cis³ego nadzoru nad pracami
budowlanymi w strefie;

14) utrzymanie pe³nej dro¿no�ci istniej¹cych urz¹dzeñ melio-
racyjnych: ruroci¹gu betonowego o �rednicy 50 cm przej-
muj¹cego wody z rowu melioracyjnego o numerze ewi-
dencyjnym R-£ o du¿ej zlewni odwadniaj¹cej u¿ytki rolne
wsi Zbrudzewo oraz rowu melioracyjnego o nr R£3 odwad-
niaj¹cy u¿ytki rolne wsi Zbrudzewo;

15) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych, w tym dla niepe³nosprawnych zmotoryzowa-
nych, na terenach zabudowy w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej
ni¿: 1 miejsce na ka¿de 4 osoby mog¹ce jednocze�nie
przebywaæ w budynku, przy czym miejsca postojowe
powinny byæ zlokalizowane na dzia³ce zajmowanej przez
obiekt, dla którego wymagane jest zapewnienie miejsc
postojowych;

16)w³a�ciciel nieruchomo�ci po³o¿onej na terenie zmelioro-
wanym, zobowi¹zany jest, w przypadku uszkodzenia
urz¹dzeñ drenarskich, do powiadomienia o tym fakcie
miejscowej spó³ki wodnej oraz ich naprawy na w³asny
koszt.
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§14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie
podejmuje siê ustaleñ.

§15. Dla terenu objêtego planem ustala siê 30% stawkê,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Poz. 2146

§16. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi �remu.

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

Przewodnicz¹ca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska
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Za³¹cznik nr 2

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �REMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU PLANU

Poz. 2146

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru dzia³alno�ci gospodarczej po³o¿onego w
Zbrudzewie zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w termi-
nie od 13 lutego 2009 r. do 17 marca 2009 r.

Na dzieñ 10 marca 2009 r. Burmistrz �remu wyznaczy³
dyskusjê publiczn¹ nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹-
zaniami.

Burmistrz wyznaczy³ termin sk³adania uwag do planu do
dnia 2 kwietnia 2009 r.

W ustawowym terminie wp³ynê³a jedna uwaga, przy czym
Burmistrz jej nie uwzglêdni³.

Za³¹cznik nr 3

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �REMIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹ce do
zadañ w³asnych gminy to realizacja dróg publicznych na
terenach przeznaczonych w planie pod tak¹ funkcjê oraz
budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, finansowanie
o�wietlenia ulic, placów i dróg, znajduj¹cych siê na terenie
gminy oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Na terenach dotychczas niezainwestowanych budowa po-
szczególnych sieci infrastruktury technicznej bêdzie przebie-
gaæ ka¿dorazowo wed³ug aktualizowanych na bie¿¹co: �Wie-
loletniego Program Inwestycyjnego� oraz �Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w �remie Sp. z o. o. i �Koncepcji programowo
- przestrzennej zwodoci¹gowania i skanalizowania terenów
gminy �rem oraz terenów przyleg³ych. Aktualizacja progra-
mów bêdzie zwi¹zana z rozwojem popytu na poszczególne

kwarta³y zabudowy. Budowa dróg bêdzie nastêpowaæ po
wybudowaniu wszystkich niezbêdnych podziemnych sieci
infrastruktury technicznej.

Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami w tym m.in. ustaw¹- Prawo budowlane,
ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych, ustaw¹ o samorz¹dzie
gminnym, ustaw¹ o gospodarce nieruchomo�ciami i ustaw¹-
Prawo ochrony �rodowiska.

O ile zaistnieje taka potrzeba, inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy
finansowane bêd¹ w ca³o�ci lub w czê�ci z bud¿etu gminy oraz
na podstawie porozumieñ z innymi podmiotami lub ze �róde³
zewnêtrznych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodoci¹gowej mo¿e byæ w czê�ci finansowana ze �rodków
w³asnych Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w �re-
mie Sp. z o. o.


