
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 180 – 16991 – Poz. 2889 
 

2889 
2 889 

UCHWAŁA NR VI/49/2011 RADY GMINY STARE MIASTO 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lisiec Mały gm. Stare 
Miasto pod zabudowę mieszkaniową  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie 
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, 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), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 130, poz. 871, 
Nr 155, poz. 1043) w zwiņzku z uchwałņ Nr 
XXXI/265/2009 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 18 
marca 2009 roku w sprawie przystņpienia do sporzņ-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co 
nastňpuje:  

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu. 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Miasto”, uchwala siň 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowoŌci Lisiec Mały, zwany dalej planem. 
 
§ 2. 1. Rysunek planu pt. „Gmina Stare Miasto – 
Lisiec Mały miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego skala 1:1000” wraz z zaznaczonņ granicņ 
obszaru objňtego planem stanowi załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej stanowi załņcznik nr 2 do 
uchwały. 

3. Rozstrzygniňcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załņcz-
nik nr 3 do uchwały. 
 
§ 3. Przedmiotem planu jest okreŌlenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków; 

5) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnoŌci zabudowy; 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych a także nara-
żonych na niebezpieczeŊstwo powodzi; 

8) szczegółowych zasad podziału nieruchomo-
Ōci; 

9) szczegółowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 

11) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania te-
renów; 

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granica planu miejscowego; 
2) symbol terenu; 
3) linia rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu ŌciŌle okreŌlona; 
4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudo-

wy. 
 
§ 5. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest mo-
wa o: 

1) budowli służņcej reklamie - należy przez to ro-
zumień wolnostojņcy trwale zwiņzany 
z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest 
budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo bu-
dowlane; 

2) urzņdzeniu służņcym reklamie – należy przez 
to rozumień obiekt nie zwiņzany na trwale 
z gruntem, służņcy reklamie; 
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3) froncie działki - należy przez to rozumień tņ 
granicň działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której nastňpuje wjazd i wejŌcie na 
działkň; 

4) kalenicy dachu – należy przez to rozumień 
najwyższņ i najdłuższņ, poziomņ krawňdź za-
łamania połaci dachu spadowego; 

5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy - należy przez to rozumień liniň wyznaczo-
nņ na rysunku planu, poza którņ nie wolno 
wprowadzań nowej zabudowy; 

6) obiekcie obsługi technicznej - należy przez to 
rozumień podziemnņ infrastrukturň tech-
nicznņ, która służy odprowadzaniu Ōcieków, 
dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycz-
nej, gazu a także stacje transformatorowe, 
obiekty przepompowni Ōcieków, urzņdzenia 
melioracji, zorganizowane miejsca zbiórki se-
gregowanych odpadów komunalnych; 

7) przeznaczeniu podstawowym, dominujņcym 
– należy przez to rozumień dominujņcy 
(główny) sposób zagospodarowania terenu; 

8) przeznaczeniu uzupełniajņcym, dopuszczal-
nym – należy przez to rozumień możliwy spo-
sób zagospodarowania terenu po spełnieniu 
wymagaŊ okreŌlonych w planie, stanowiņcy 
uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia 
podstawowego; 

9) symbolu przeznaczenia - należy przez to ro-
zumień literowe oznaczenie poszczególnych 
terenów, okreŌlajņce ich przeznaczenie pod-
stawowe lub przeznaczenie podstawowe 
i uzupełniajņce; 

10) powierzchni terenu biologicznie czynnej – na-
leży przez to rozumień powierzchniň terenu 
biologicznie czynnņ w rozumieniu rozporzņ-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadań budynki i ich usytuowanie; 

11) maksymalnej powierzchni zabudowanej - na-
leży przez to rozumień wskaźnik wielkoŌci 
powierzchni zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki lub terenu; 

12) wskaźniku intensywnoŌci zabudowy - należy 
przez to rozumień stosunek powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
budynków zlokalizowanych na danej działce 
budowlanej do powierzchni całkowitej tej 
działki; 

13) terenie – należy przez to rozumień obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczajņcymi oraz okre-
Ōlony symbolem lub symbolem i numerem; 

14) urzņdzeniu pomocniczym - należy przez to ro-
zumień wyposażenie techniczne dróg, miejsca 
parkingowe, a także oznakowanie służņce or-
ganizacji ruchu drogowego, ekrany akustycz-
ne, urzņdzenia ochrony przeciwpożarowej 
i obrony cywilnej, urzņdzenia służņce infor-
macji o terenie, a także ogólnodostňpne sta-
cje telefoniczne; 

15) uciņżliwoŌci dla Ōrodowiska - należy przez to 
rozumień zjawiska fizyczne lub stan powodu-

jņcy przekroczenie standardów jakoŌci Ōro-
dowiska okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych, poza terenem do którego inwestor po-
siada tytuł prawny; 

16) przepisami prawa – należy przez to rozumień 
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi. 

 
DZIAŁ II 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

objętych ustaleniami planu. 

§ 6. Dla obszaru objňtego niniejszņ uchwałņ, ustala 
siň nastňpujņce przeznaczenie terenu, przyporzņdko-
wujņc mu wskazany obok symbol przeznaczenia:  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej;  
RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 
rolnym, hodowlanym i ogrodniczym. 

 

Rozdział III 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego. 

§ 7. 1. Nowe budynki lub ich rozbudowywane czňŌci 
należy lokalizowań zgodnie z maksymalnymi nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy, okreŌlonymi w rysun-
ku planu. 

2. Ustalenia dotyczņce usytuowania kalenic 
głównych brył budynków okreŌlone w Rozdziale 12 
nie dotyczņ towarzyszņcej zabudowy garażowej 
i gospodarczej. 

3. Zezwala siň na lokalizacjň garaży wbudowa-
nych lub przybudowanych do głównej bryły budyn-
ku. 

4. Ustala siň zakaz lokalizacji obiektów budow-
lanych o wysokoŌci powyżej 50 m npt. 

5. Obowiņzuje zakaz lokalizacji budowli i urzņ-
dzeŊ służņcych reklamie. 

 

Rozdział IV 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 

§ 8. 1. Obszar planu położony jest na obszarze GZWP 
nr 151 – Zbiornika Turek – Konin – Koło (zbiornik 
kredowy), obszar najwyższej ochrony wód podziem-
nych – ONO i obszar o znacznych zasobach wód 
podziemnych w obrňbie piňtra czwartorzňdowego. 

2. DziałalnoŌń prowadzona na terenach objň-
tych planem nie może powodowań przekroczenia 
standardów jakoŌci Ōrodowiska poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

3. Wprowadza siň całkowity zakaz: 
a) lokalizowania przedsiňwziňń zawsze mogņ-

cych znaczņco wpływań na Ōrodowisko 
i potencjalnie mogņcych znaczņco wpływań 
na Ōrodowisko wymagajņcych sporzņdzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsiňwziňcia na 
Ōrodowisko (zakaz nie dotyczy realizacji inwe-
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stycji celu publicznego z zakresu łņcznoŌci 
publicznej), 

b) składowania jakichkolwiek odpadów ze 
szczególnym uwzglňdnieniem odpadów nie-
bezpiecznych, 

c) odprowadzenie nieczystoŌci ciekłych bezpo-
Ōrednio do gruntu i cieków wodnych. 

4. Ustala siň ochronň wód powierzchniowych 
i podziemnych z zachowaniem wymogów wynikajņ-
cych z przepisów prawa. 

5. Zbňdne masy ziemi powstajņce w czasie re-
alizacji inwestycji należy wykorzystań do nowego 
ukształtowania terenu w granicy działki własnej pod 
warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje prze-
kroczenia wymaganych standardów jakoŌci gleby 
i ziemi, o których mowa w przepisach odrňbnych lub 
składowań w miejscu wskazanym przez Urzņd Gmi-
ny. 

6. Ustala siň obowiņzek ochrony przed hałasem 
oraz zapewnienie akustycznych standardów jakoŌci 
Ōrodowiska na nowoprojektowanych terenach ozna-
czonych symbolem MN, które należņ do kategorii 
terenów mieszkaniowych jednorodzinnych i terenach 
oznaczonych symbolem RM, które należņ do katego-
rii terenów zabudowy zagrodowej. 

7. Gospodarka odpadami powinna byń prowa-
dzona zgodnie z przepisami o odpadach i gminnym 
planem gospodarki odpadami. 

8. W kształtowaniu i ochronie zieleni urzņdzonej 
i nieurzņdzonej należy: 

a) na terenach zabudowy przeznaczyń na po-
wierzchnie biologicznie czynnņ powierzchnie 
działki okreŌlonņ w przepisach szczegółowych 
niniejszego planu, 

b) usuwań drzewa i krzewy przy rozbudowie 
i budowie obiektów budowlanych tylko jeżeli 
ich likwidacja wynika z ustaleŊ planu lub 
przepisów prawa. 

 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

§ 9. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych 
na obiekty majņce charakter zabytku archeologiczne-
go – należy wstrzymań roboty i niezwłocznie powia-
domiń odpowiednie organy ochrony zabytków. 

 

Rozdział VI 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu. 

§ 10. Parametry zabudowy i wskaźniki kształtowania 
zabudowy okreŌlono w rozdziale 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII 
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania 

terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 

w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 11. Nie ustala siň. 
 

Rozdział VIII 
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

§ 12. Nie ustala siň. 
 

Rozdział IX 
Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym. 

§ 13. Ustala siň nastňpujņce zasady i warunki podzia-
łu nieruchomoŌci: 

1) wydzielenie działki musi umożliwiań właŌciwe 
zagospodarowania terenu zgodnie z niniejszņ 
uchwałņ w szczególnoŌci dotyczy to: 

- dostňpu do drogi publicznej, 
- dojŌń i dojazdów, 
- miejsc postojowych; 
2) minimalna szerokoŌń frontu działki 25 m; 
3) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

0,15 ha; 
4) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-

nych. 
Rozdział X 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy. 

§ 14. Nie ustala siň. 
Rozdział XI 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

§ 15. Na terenach objňtych planem ustala siň nastň-
pujņce zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 

1) budowle i budynki muszņ byń podłņczone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadań przy-
łņcza, umożliwiajņce pobór energii elektrycz-
nej w stopniu wystarczajņcym dla obsługi 
funkcji i sposobu zagospodarowania działki; 

2) sień elektroenergetycznņ należy realizowań 
jako podziemnņ; 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej dopuszcza siň lokalizacje infrastruk-
tury telekomunikacyjnej o nieznacznym od-
działywaniu; 

4) dopuszcza siň realizacjň sieci elektroenerge-
tycznej jako napowietrznej wyłņcznie 
w przypadkach uzasadnionych warunkami 
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gruntowymi lub istniejņcym zainwestowa-
niem; 

5) budynki muszņ byń podłņczone do sieci wo-
dociņgowej i posiadań przyłņcze wodociņgo-
we, umożliwiajņce pobór wody zgodny 
z funkcjņ oraz sposobem zagospodarowania 
i zabudowy działki; 

6) do czasu podłņczenia do sieci kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza siň tymczasowo gromadze-
nie Ōcieków bytowych i pochodzņcych 
z gospodarstw rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych w szczelnych zbiornikach bez-
odpływowych z zapewnieniem ich wywozu 
przez koncesjonowanego przewoźnika do 
punktu zlewnego przy oczyszczalni Ōcieków; 
dopuszcza siň odprowadzenie Ōcieków byto-
wych do przydomowych oczyszczalni Ōcie-
ków; 

7) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych z powierzchni dachów oraz terenów zie-
lonych na teren własny nieutwardzony lub do 
dołów chłonnych w granicach nieruchomoŌci 
do której inwestor posiada tytuł prawny; 

8) wody opadowe i roztopowe z terenów utwar-
dzonych, w tym z parkingów, przy wprowa-
dzaniu do wód lub do ziemi w przypadkach 
okreŌlonych przepisami odrňbnymi należy 
oczyŌciń zarówno w osadniku jak i w separa-
torze substancji ropopochodnych, do jakoŌci 
wymaganej tymi przepisami; 

9) wszystkie budynki mieszkalne powinny po-
siadań zbiorcze lub indywidualne źródła do-
starczania ciepła w stopniu wystarczajņcym 
dla prawidłowego użytkowania zgodnego 
z funkcjņ; 

10) preferowanymi czynnikami grzewczymi sņ: 
paliwa płynne, gazowe i stałe charakteryzujņ-
ce siň najniższymi wskaźnikami emisyjnymi 
lub alternatywne źródła energii; 

11) dopuszcza siň lokalizowanie sieci infrastruktu-
ry technicznej w granicach działki budowla-
nej; 

12) dopuszcza siň przebudowň istniejņcych urzņ-
dzeŊ melioracyjnych, kolidujņcych 
z projektowanņ zabudowņ oraz ewentualnym 
uzbrojeniem terenu w uzgodnieniu 
z Wielkopolskim Zarzņdem Melioracji 
i UrzņdzeŊ Wodnych w Poznaniu, Inspektorat 
w Koninie. 

 
§ 16. 1. Obsługa komunikacyjna działki poprzez pro-
jektowane zjazdy z drogi gminnej. 

2. Na terenie objňtym planem, ustala siň nastň-
pujņce warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 

1) potrzeby parkingowe należy realizowań na 
nieruchomoŌci własnej inwestora; 

2) należy zapewniń minimalnie 2 miejsca par-
kingowe na l lokal mieszkalny w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowie 
zagrodowej w gospodarstwie rolnym. 

 
DZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział XII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczonego symbolem MN. 

§ 17. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
MN:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna. 
 
§ 18. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia MN obowiņzuje zakaz dystrybucji takich towarów 
jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpiecz-
ne. 
 
§ 19. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia MN ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 
  RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 0.5 
2 Maksymalna wysokoŌń zabudowy mieszkaniowej[m] 9,5 
3 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej 2 
4 Maksymalna wysokoŌń pozostałej zabudowy [m] 6 
5 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 50 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 20 
8 Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy budynków mieszkaniowych równoległy 

2) na jednej działce budowlanej można zreali-
zowań jeden budynek mieszkalny i jeden bu-
dynek garażowo-gospodarczy; 

3) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych 
i garażowych łņcznie nie może byń wiňksza 
niż 50% kubatury zabudowy budynku miesz-
kalnego; 

4) poziom parteru nie może byń zlokalizowany 
wyżej niż 90 cm powyżej poziomu gruntu 
w miejscu realizacji głównego wejŌcia do bu-

dynku mieszkalnego i 45 cm do budynku ga-
rażowo-gospodarczego; 

5) ustala siň maksymalnņ nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy 15 m od granicy terenu z drogņ 
gminnņ i 12 m od granicy terenu lasu, zgod-
nie z rysunkiem planu; 

6) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
należy zapewniń 2 miejsca postojowe na jed-
no mieszkanie; 
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7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dachy płaskie lub skoŌne pokryte dachówkņ 
lub materiałem dachówkopodobnym lub bla-
chņ, o kņcie nachylenia 30 – 45 stopni; 

8) dla zabudowy gospodarczej i garażowej da-
chy płaskie lub skoŌne o kņcie nachylenia 30 – 
45 stopni; 

9) elewacje budynków mieszkalnych tynkowane 
w kolorach pastelowych lub z cegły, drewna 
albo kamienia. 

 

Rozdział XIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 

rolnym, hodowlanym i ogrodniczym oznaczonego 

symbolem RM. 

§ 20. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
RM:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa 

w gospodarstwie rolnym, hodowlanym 
i ogrodniczym. 
 
§ 21. Na terenie oznaczonym symbole przeznaczenia 
RM obowiņzuje zakaz: 

1) tymczasowego zagospodarowania, urzņdza-
nia i użytkowania terenów, zwłaszcza lokali-
zowania obiektów tymczasowych; 

2) lokalizowania działalnoŌci produkcyjnej, skła-
dowej, magazynowej oraz dystrybucji takich 
towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne mate-
riały niebezpieczne. 

 
§ 22. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia RM ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla terenu obowiņzuje: 

  RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 1,2 
2 Maksymalna wysokoŌń zabudowy mieszkaniowej[m] - do kalenicy 14,0 
3 MZZZZZZ Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej 3 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 10 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 50 
6 Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy budynków mieszkaniowych ( nie 

dotyczy budynków garażowych) 
równoległy 

7 IloŌń kondygnacji budynków gospodarczych 1 

2) poziom parteru budynków nie może byń 
zlokalizowany wyżej niż 90 cm powyżej po-
ziomu gruntu w miejscu realizacji główne-
go wejŌcia do budynku mieszkalnego; 6. 
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej należy zapewniń miejsca postojowe 
w iloŌci 1mp dla każdego mieszkania; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej dachy pokry-
te dachówkņ lub materiałem dachówkopo-
dobnym lub blachņ, strome, o kņcie nachy-
lenia 15 – 45 stopni lub płaskie, dopuszcza 
siň równoczesnņ realizacje dachów pła-
skich i skoŌnych; 

4) dla zabudowy garażowej dachy płaskie lub 
skoŌne o kņcie nachylenia 15 – 45 stopni; 

5) elewacje budynków tynkowane w kolorach 
pastelowych lub z cegły, drewna albo ka-
mienia; 

6) dopuszcza siň zmianň przeznaczenia istnie-
jņcej zabudowy zagrodowej na cele miesz-
kaniowe jednorodzinne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DZIAŁ IV 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Rozdział XIV 
Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. 

§ 23. Ustala siň tymczasowo, dotychczasowy rolni-
czy sposób użytkowania terenu w granicach objň-
tych planem do czasu realizacji zabudowy miesz-
kaniowej i układu komunikacyjnego. 
 
§ 24. Przeznacza siň na cele nieleŌne grunty leŌne 
nie stanowiņce własnoŌci Skarbu PaŊstwa na pod-
stawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego Nr DR.I.6110-62/09 z dnia 30.11.2010 r. 

 

Rozdział XV 
Ustalenia końcowe. 

§ 25. Uchwala siň dla terenu objňtego ustaleniami 
planu stawkň służņcņ naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
w wysokoŌci 30%. 
 
§ 26. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Stare Miasto. 
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§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 

  
Przewodniczņcy  

Rady Gminy  
(-) Karol Teodorczyk 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VI/49/2011 

Rady Gminy Stare Miasto 
z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VI/49/2011 

Rady Gminy Stare Miasto 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Gminy Stare Miasto rozstrzyga co 
nastňpuje: 

W zawiņzku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w  miejscowo-
Ōci Lisiec Mały, nie zachodzi koniecznoŌń realizacji 
nowych sieci i urzņdzeŊ systemu wodociņgowego, 
kanalizacji sanitarnej. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VI/49/2011 

Rady Gminy Stare Miasto 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Gminy Stare Miasto rozstrzyga co 
nastňpuje: 

Na podstawie oŌwiadczenia Wójta Gminy Stare 
Miasto w sprawie braku uwag, na etapie wyłoże-
nia projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego do publicznego wglņdu , nie 
rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

2 889
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UCHWAŁA NR VI/50/2011 RADY GMINY STARE MIASTO 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości 
Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zmianami), ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) 
w zwiņzku z uchwałņ: Nr V/58/2007 Rady Gminy Stare 
Miasto z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie przystņpie-
nia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów położonych 
w miejscowoŌci Stare Miasto pod zabudowň miesz-
kaniowņ, Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co na-
stňpuje:  

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Miasto”, uchwala siň 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w miejscowoŌci Stare Miasto, 
zwany dalej planem. 
 
§ 2. 1. Rysunek planu pt. „Gmina Stare Miasto – 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w miejscowoŌci Stare Miasto 
pod zabudowň mieszkaniowņ - skala 1:2000” wraz 
z zaznaczonņ granicņ obszaru objňtego planem sta-
nowi załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej stanowi załņcznik nr 2 do 
uchwały. 

3. Rozstrzygniňcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załņcz-
nik nr 3 do uchwały. 
 

§ 3. Przedmiotem planu jest okreŌlenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jņcych tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków; 

5) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnoŌci zabudowy; 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych a także nara-
żonych na niebezpieczeŊstwo powodzi; 

8) szczegółowych zasad podziału nieruchomo-
Ōci; 

9) szczegółowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 

11) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania te-
renów; 

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 


