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ROZDZIAD	VII
Postanowienia koGcowe

§41.	Zmiany	statutu	soEectwa	nalerą	do	wyEącz-
nej	kompetencji	Rady.

§42.	W	przypadkach	spornych	postanowienia	sta-

tutu	interpretuje	wiąrąco	Wójt.	

§43.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy	Duszniki.

§44.	 Traci	 moc	 uchwaEa	 XXXIV	 ｠	 18/93	 Rady	
Gminy	Duszniki	z	dn.	24.11.1993	w	sprawie	okre-

[lenia	statutów	soEectw	Gminy	Duszniki.

§45.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	14	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-

wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący	Rady
(-) Gracjan Skórnicki

2855

UCHWADA Nr XXVIII/224/09 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z	dnia	14	sierpnia	2009	r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji ｠ korytarz infrastruktu-

ry technicznej związanej z eksploatacją węgla brunatnego O/TomisEawice, obejmującego obręb Police w 
gminie Sompolno

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5,	 art.	40	ust.	
1	 ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 roku	 o	 samorzą-

dzie	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,	Nr	141,	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)	w	związku	z	
uchwaEą	Nr	XVI/130/08	Rady	Miejskiej	w	Sompol-
nie	z	dnia	29.04.2008	roku	w	sprawie	przystąpienia	
do	 sporządzenia	 miejscowego	 planu	 zagospodaro-

wania	przestrzennego,	Rada	Miejska	w	Sompolnie	
uchwala,	co	następuje:	

DZIAD	I
PRZEPISY	OGÓLNE

ROZDZIAD	I
Zakres obowiązywania planu

§1.	Po	stwierdzeniu	zgodno[ć	z	ustaleniami	ｧStu-

dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	gminy	Sompolnoｦ,	uchwalonego	20	
maja	2005	r.	uchwaEą	nr	XXXI/246/05	Rady	Miej-
skiej	 w	 Sompolnie,	 uchwala	 się	 miejscowy	 plan	
zagospodarowania	przestrzennego	dla	inwestycji	｠	
korytarz	infrastruktury	technicznej	związanej	z	eks-
ploatacją	 węgla	 brunatnego	 O/TomisEawice,	 obej-

mującego	obręb	Police	w	gminie	Sompolno,	zwany	
dalej	planem.	

§2.1.	 Rysunek	 planu	 pt.	 ｧGMINA	 SOMPOLNO	
miejscowy	 plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	
dla	inwestycji	｠	korytarz	infrastruktury	technicznej	
związanej	z	eksploatacją	węgla	brunatnego	O/Tomi-
sEawice	skala	1:2000ｦ	wraz	z	 zaznaczoną	granicą	
obszaru	objętego	planem,	stanowi	zaEącznik	nr	1	do	
niniejszej	uchwaEy.

2.	Fragment	ｧStudium	uwarunkowaG	i	kierunków	
zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Sompol-
noｦ	wraz	z	zaznaczoną	granicą	terenu	objętego	pla-

nem	stanowi	zaEącznik	nr	2	do	uchwaEy.
3.	 Sposób	 realizacji	 inwestycji	 z	 zakresu	 infra-

struktury	 technicznej	 stanowi	 zaEącznik	 nr	 3	 do	
uchwaEy.

4.	Rozstrzygnięcie	dot.	sposobu	rozpatrzenia	uwag	
zgEoszonych	do	projektu	planu	stanowi	zaEącznik	nr	
4	do	uchwaEy.

§3. Przedmiotem	planu	jest	okre[lenie:
1.	przeznaczenie	terenów	oraz	linie	rozgraniczają-

ce	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	lub	rórnych	
zasadach	zagospodarowania;

2.	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-

nego;
3.	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	krajobra-

zu	kulturowego;
4.	 zasad	 ochrony	 dziedzictwa	 kulturowego	 i	 za-

bytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej;
5.	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	ksztaEtowa-

nia	przestrzeni	publicznych;
6.	parametrów	i	wskapników	ksztaEtowania	zabu-

dowy	 oraz	 zagospodarowania	 terenu,	 w	 tym	
linii	zabudowy,	gabarytów	obiektów	i	wskapni-
ków	intensywno[ci	zabudowy;

7.	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
lub	 obiektów	 podlegających	 ochronie,	 ustalo-
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nych	 na	 podstawie	 odrębnych	 przepisów,	 w	
tym	terenów	górniczych	a	takre	nararonych	na	
niebezpieczeGstwo	powodzi	oraz	zagroronych	
osuwaniem	się	mas	ziemnych;

8.	 szczegóEowych	 zasad	 i	 warunków	 scalania	 i	
podziaEu	nieruchomo[ci	objętych	planem	miej-
scowym;

9.	 szczegóEowych	 warunków	 zagospodarowania	
terenów	 oraz	 ograniczeG	 w	 ich	 urytkowaniu,	
w	tym	zakazu	zabudowy;

10.	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	syste-

mów	komunikacji	i	infrastruktury	technicznej;
11.	 sposobów	 i	 terminów	 tymczasowego	 zago-

spodarowania,	urządzania	 i	urytkowania	 tere-

nów;
12.	stawek	procentowych,	na	podstawie	których	

ustala	się	opEatę,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	
4	 ustawy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym.

§4.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysunku	
planu	są	ustaleniami	planu:

1.	granica	planu	miejscowego;
2.	symbole	terenów;
3.	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	[ci[le	okre[lone;	
4.	nieprzekraczalne	linie	zabudowy;

§5.	 Ilekroć	w	 przepisach	 niniejszej	 uchwaEy	 jest	
mowa	o:	

1.	budowli	sEurącej	reklamie	-	nalery	przez	to	rozu-

mieć	wolnostojący	trwale	związany	z	gruntem	
obiekt	reklamowy,	który	nie	jest	budynkiem	w	
rozumieniu	ustawy	Prawo	budowlane;

2.	urządzeniu	sEurącym	reklamie	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	obiekt	nie	związany	na	trwale	z	grun-

tem,	sEurący	reklamie;
3.	kalenicy	dachu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	naj-

wyrszą	i	najdEurszą,	poziomą	krawędp	zaEama-

nia	poEaci	dachu	spadowego;
4.	klasie	drogi	-	rozumie	się	przez	to	przyporządko-

wanie	drodze	odpowiednich	parametrów	tech-

nicznych,	wynikających	z	cech	funkcjonalnych;
5.	 liczbie	kondygnacji	-	nalery	przez	to	rozumieć	

liczbę	kondygnacji	nadziemnych	budynku;
6.	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	

to	rozumieć	linię	wyznaczoną	na	rysunku	pla-

nu,	poza	którą	nie	wolno	wprowadzać	nowej	
zabudowy;

7.	obiekcie	obsEugi	 technicznej	 -	nalery	przez	 to	
rozumieć	 podziemną	 infrastrukturę	 technicz-
ną,	 która	 sEury	 odprowadzaniu	 [cieków,	 do-

starczaniu	 wody,	 ciepEa,	 energii	 elektrycznej,	
gazu	a	takre	stacje	transformatorowe,	obiekty	
przepompowni	[cieków,	urządzenia	melioracji,	
zorganizowane	miejsca	zbiórki	segregowanych	
odpadów	komunalnych;

8.	przeznaczeniu	podstawowym,	dominującym	｠	
nalery	przez	to	rozumieć	dominujący	(gEówny)	
sposób	zagospodarowania	terenu;

9.	przeznaczeniu	uzupeEniającym,	dopuszczalnym	
｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 morliwy	 sposób	
zagospodarowania	terenu	po	speEnieniu	wyma-

gaG	okre[lonych	w	planie,	stanowiący	uzupeE-
nienie	lub	wzbogacenie	przeznaczenia	podsta-

wowego;
10.	 symbolu	przeznaczenia	 -	 nalery	przez	 to	 ro-

zumieć	 literowe	 oznaczenie	 poszczególnych	
terenów,	okre[lające	ich	przeznaczenie	podsta-

wowe	lub	przeznaczenie	podstawowe	i	uzupeE-
niające;

11.	powierzchni	terenu	biologicznie	czynnej	｠	na-

lery	przez	to	rozumieć	powierzchnię	terenu	bio-

logicznie	czynną	w	rozumieniu	rozporządzenia	
Ministra	 Infrastruktury	 w	 sprawie	 warunków	
technicznych,	 jakim	powinny	odpowiadać	bu-

dynki	i	ich	usytuowanie;
12.	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	obszar,	wy-

znaczony	 liniami	 rozgraniczającymi	 oraz	 okre-

[lony	symbolem	lub	symbolem	i	numerem;
13.	urządzeniu	pomocniczym	-	nalery	przez	to	ro-

zumieć	wyposarenie	techniczne	dróg,	miejsca	
parkingowe,	a	 takre	oznakowanie	sEurące	or-
ganizacji	 ruchu	 drogowego,	 ekrany	 akustycz-
ne,	 urządzenia	 ochrony	 przeciwporarowej	 i	
obrony	cywilnej,	urządzenia	sEurące	informacji	
o	terenie,	a	takre	ogólnodostępne	stacje	tele-

foniczne;
14.	odpadach	niebezpiecznych	｠	nalery	przez	to	

rozumieć	odpady	okre[lone	w	art.	3	ust.	2	i	za-

Eącznikach	do	ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001	
r.	o	odpadach;

15.	wskapniku	intensywno[ci	zabudowy	-	nalery	
przez	to	rozumieć	stosunek	powierzchni	caEko-

witej	wszystkich	kondygnacji	nadziemnych	bu-

dynków	zlokalizowanych	na	danej	dziaEce	bu-

dowlanej	do	powierzchni	caEkowitej	tej	dziaEki;
16.	wysoko[ci	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-

mieć	 maksymalną	 odlegEo[ć	 w	 rzucie	 prosto-

padEym	pomiędzy	najwyrszym	punktem	dachu	
budynku,	a	najnirszym	punktem	gruntu	rodzi-
mego;

17.	 dziaEce	 budowlanej	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozu-

mieć	nieruchomo[ć	gruntową	lub	dziaEkę	grun-

tu,	 której	wielko[ć,	 cechy	geometryczne,	do-

stęp	do	drogi	 publicznej	 oraz	wyposarenie	w	
urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	speEniają	
wymogi	 realizacji	obiektów	budowlanych	wy-

nikające	z	odrębnych	przepisów	i	aktów	prawa	
miejscowego;	

23.	 zakEadzie	 górniczym	 -	 nalery	 przez	 to	 rozu-

mieć	wyodrębniony	 technicznie	 i	 organizacyj-
nie	zespóE	[rodków	sEurących	bezpo[rednio	do	
wydobywania	kopaliny	ze	zEora,	w	tym	wyro-

biska	górnicze,	obiekty	budowlane	oraz	 tech-

nologicznie	związane	z	nimi	obiekty	i	urządze-

nia	przeróbcze;
24.	obszarze	górniczym	｠	nalery	przez	to	rozumieć	

przestrzeG,	 w	 granicach	 której	 przedsiębior-
ca	jest	uprawniony	do	wydobywania	kopaliny	
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oraz	prowadzenia	robót	górniczych	związanych	
z	wykonywaniem	koncesji;

25.	terenem	górniczym	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
przestrzeG	objętą	przewidywanymi	szkodliwy-

mi	wpEywami	 robót	górniczych	zakEadu	górni-
czego;

26.	 robotach	górniczych	｠	nalery	przez	 to	 rozu-

mieć	 wykonywanie,	 zabezpieczanie	 lub	 likwi-
dowanie	 wyrobisk	 górniczych	 w	 związku	 z	
dziaEalno[cią	regulowaną	ustawą	Prawo	Geolo-

giczne	i	Górnicze;
27.	pasie	technologicznym	-	nalery	przez	to	rozu-

mieć,	 okre[lony	 w	 planie	 obszar,	 związany	 z	
przebiegiem	napowietrznej	 lub	 podziemnej	 in-

stalacji,	na	którym	dopuszcza	się	prowadzenie	
prac	związanych	z	budową,	przebudową	i	eks-
ploatacją	tej	instalacji,	w	granicach	którego	za-

myka	się	jej	ponadnormatywne	oddziaEywanie;

DZIAD	II
USTALENIA	OGÓLNE

ROZDZIAD	II
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obję-

tych planem

§6.	Dla	obszaru	objętego	niniejszą	uchwaEą,	usta-

la	się	następujące	przeznaczenia	poszczególnych	te-

renów,	przyporządkowując	im	wskazane	obok	sym-

bole	przeznaczenia:	
1.	PG-RM	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	teren	zabu-

dowy	zagrodowej	w	gospodarstwach	rolnych,	
hodowlanych	i	ogrodniczych;

2.	PG-P	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	zabudowa	pro-

dukcyjna	wraz	z	infrastrukturą	techniczną;
3.	PG-EE	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	teren	infra-

struktury	technicznej	-	elektroenergetyka;
4.	PG-ZL,IT	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	lasy	i	infra-

struktura	techniczna,	drogowa	i	transportowa	
(trasa	odstawy	węgla)	zakEadu	górniczego;

5.	PG-R1,IT	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	teren	rol-
niczy	 i	 infrastruktury	 technicznej,	 drogowej	 i	
transportowej	 (trasa	 odstawy	 węgla)	 zakEadu	
górniczego

6.	PG-R2,IT	｠	teren	i	obszar	górniczy	｠	teren	rolni-
czy	bez	prawa	zabudowy	i	infrastruktury	tech-

nicznej,	drogowej	i	transportowej	(trasa	odsta-

wy	węgla)	zakEadu	górniczego
7.	 PG-KDw,IT｠	 teren	 i	 obszar	 górniczy	 ｠	 droga	

publiczna	 wojewódzka	 i	 infrastruktura	 tech-

niczna,	 drogowa	 i	 transportowa	 (trasa	 odsta-

wy	węgla)	zakEadu	górniczego;
8.	 PG-KDp,IT	 ｠	 teren	 i	 obszar	 górniczy	 -	 droga	

publiczna	powiatowa	i	infrastruktura	technicz-
na,	 drogowa	 i	 transportowa	 (trasa	 odstawy	
węgla)	zakEadu	górniczego;

9.	PG-KDW,	IT	-	teren	i	obszar	górniczy	｠	droga	
wewnętrzna	i	infrastruktura	techniczna,	drogo-

wa	 i	 transportowa	 (trasa	odstawy	węgla)	 za-

kEadu	górniczego;

10.	PG-KX,IT	｠	 teren	 i	 obszar	 górniczy	｠	droga	
pieszo-rowerowa	 i	 infrastruktura	 techniczna,	
drogowa	i	transportowa	(trasa	odstawy	węgla)	
zakEadu	górniczego;	

ROZDZIAD	III
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEtowa-

nia Eadu przestrzennego

§7.1.	Karda	dziaEka	budowlana	musi	mieć	dostęp	do	
drogi	publicznej.	Za	dostęp	do	drogi	publicznej	uwa-
ra	się	takre	uksztaEtowanie	dziaEki	budowlanej,	które	
umorliwia	prawidEowy	wjazd	na	dziaEkę	budowlaną	z	
terenu	drogi	wewnętrznej	lub	zjazdu	prywatnego.

2.	Nową	zabudowę	nalery	lokalizować	zgodnie	z	
nieprzekraczalnymi	 liniami	 zabudowy,	 okre[lonymi	
w	rysunku	planu.

3.	Budowle	 i	urządzenia	sEurące	 reklamie	morna	
lokalizować	na	terenie	oznaczonym	symbolem	prze-

znaczenia	PG-RM,	PG-P,	PG-EE	i	PG-R1,IT.	
4.	Zakaz	 lokalizacji	budowli	 sEurących	 reklamie	 i	

reklam	w	obszarze	dróg	publicznych.	

ROZDZIAD	IV
Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§8.1.	Obszar	w	granicach	planu	nie	znajduje	się	w	
strefie	ochronnej	ujęcia	wody	i	w	obszarze	ochron-

nym	zbiornika	wód	[ródlądowych.	
2.	Obszar	w	granicach	planu	znajduje	się	w	grani-

cach	gEównego	zbiornika	wód	podziemnych	GZWP	
-	nr	151	Turek	｠	Konin	-	KoEo.

§9.	DziaEalno[ć	prowadzona	na	terenach	objętych	
planem	 nie	 more	 powodować	 przekroczenia	 stan-

dardów	jako[ci	[rodowiska	poza	terenem,	do	które-

go	inwestor	posiada	tytuE	prawny.	

§10.	Ustala	się	następujące	warunki	postępowa-

nia	z	odpadami:
1.	wytwórcy	odpadów	zobowiązani	są	do	ich	se-

lektywnej	 zbiórki,	 umorliwiającej	 pópniejszy	
odzysk	lub	unieszkodliwienie,	zgodnie	z	wymo-

gami	ochrony	[rodowiska;
2.	 odpady	komunalne	winny	być	 segregowane	 i	

zagospodarowane	zgodnie	z	gminnym	progra-

mem	gospodarki	odpadami;
3.	odpady	niebezpieczne,	oleje	odpadowe,	zuryte	

baterie	 i	 akumulatory	winny	 być	 gromadzone	
w	hermetycznych	pojemnikach	i	transportowa-

ne	do	miejsc	odzysku	lub	unieszkodliwienia.	

§11.	Na	 terenie	objętym	planem	wprowadza	się	
następujące	ustalenia	dotyczące	odpadów:	

1.	 zakazuje	 się	 skEadowania	 i	 unieszkodliwiania	
odpadów	na	terenach	objętych	formami	ochro-

ny	przyrody;	
2.	 w	 celu	 realizacji	 selektywnej	 zbiórki,	 karda	

dziaEka	 budowlana	 powinna	 być	 wyposarona	
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w	 oddzielne	 oznaczone	 pojemniki	 odpadów:	
wymieszanych,	 przeznaczonych	 na	 skEadowi-
sko,	surowców	wtórnych	oraz	odpadów	orga-

nicznych,	przeznaczonych	do	kompostowania;

§12.	Zbędne	masy	ziemi	powstające	podczas	rea-

lizacji	inwestycji	budowlanych	nalery	skEadować	w	
miejscach	wyznaczonych	przez	gminę	lub	zagospo-

darować	na	terenie	wEasnej	posesji	z	zachowaniem	
interesów	 wEa[cicieli	 dziaEek	 sąsiednich,	 tj.	 osób	
trzecich.

§13.	Wody	opadowe	i	roztopowe	z	terenów	utwar-
dzonych,	w	tym	z	parkingów,	przy	wprowadzaniu	
do	 wód	 lub	 do	 ziemi	 w	 przypadkach	 okre[lonych	
przepisami	 odrębnymi	 nalery	 oczy[cić	 zarówno	w	
osadniku	jak	i	w	separatorze	substancji	ropopochod-

nych,	do	jako[ci	wymaganej	tymi	przepisami.	

§14.1.	Inwestycje	muszą	[ci[le	speEniać	wszyst-
kie	obowiązujące	wymogi	ochrony	[rodowiska.

2.	Na	terenach	PG-RM	zaliczonych	do	terenów	za-

budowy	mieszkaniowej,	nalery	zapewnić	standardy	
jako[ci	akustycznej	[rodowiska	w	zakresie	dopusz-
czalnych	 poziomów	 haEasu	 w	 [rodowisku,	 jak	 dla	
terenów	zabudowy	zagrodowej.

3.	Promieniowanie	elektroenergetyczne	na	granicy	
terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbolem	
PG-RM	 nie	 more	 przekroczyć	 warto[ci	 okre[lone	
przepisami	prawa.

4.	Obowiązuje	konieczno[ć	stosowania	rozwiązaG	
technicznych,	 technologicznych	 i	 organizacyjnych	
obnirających	poziom	haEasu,	emitowanego	w	związ-
ku	z	dziaEalno[cią	 zakEadu	górniczego,	co	najmniej	
do	poziomu	dopuszczalnego,	 zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi.

ROZDZIAD	V
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej

§15.	Na	terenie	objętym	planem,	znajdują	się	za-

ewidencjonowane	stanowiska	archeologiczne	będą-

ce	pod	ochroną	konserwatorską.
Dla	ochrony	archeologicznego	dziedzictwa	kultu-

rowego	ustala	się	w	obrębie	szerokopEaszczyznowe-

go	zadania	inwestycyjnego,	obowiązek	przeprowa-

dzenia:
-	rozpoznawczych	badaG	powierzchniowo	｠	son-

darowych,	
-	 ratowniczych	badaG	wykopaliskowych	wyprze-

dzających	inwestycję	na	wytypowanych	stano-

wiskach	archeologicznych,
-	 badaG	 archeologicznych	 na	 nowych	 obiektach	

archeologicznych,
-	staEego	nadzoru	archeologicznego	podczas	odhu-

musowania	terenu.
Wszystkie	prace	archeologiczne	muszą	być	uzgod-

nione	pozwoleniem	WUOZ	w	Poznaniu	｠	Delegatura	

w	Koninie	przed	uzyskaniem	pozwolenia	na	budowę	
lub	przed	rozpoczęciem	prac	ziemnych.

ROZDZIAD	VI
Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych 

§16.	Nie	ustala	się.

ROZDZIAD	VII
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowa-

nia terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych 

na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych 
osuwaniem się mas ziemnych 

§17.	Teren	objęty	opracowaniem,	w	caEo[ci	znaj-
duje	się	w	granicach:

-	obszaru	Górniczego	ｧLubstówｦ	koncesja	Nr	DG/79	
z	dnia	16.08.1979	r.	udzielona	przez	MEiEA

-	obszaru	Górniczego	ｧLubstów	-	PóEnocｦ	koncesja	
Nr	2/2008	z	dnia	6.02.2008	r.	udzielona	przez	
Ministra	Zrodowiska

-	terenu	górniczego	ｧLubstówｦ	koncesja	Nr	221/93	
z	 dnia	 29.12.1993	 r.	 udzielona	 przez	Ministra	
Ochrony	Zrodowiska	i	Zasobów	Naturalnych.

ROZDZIAD	VIII
Szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§18.	 Nie	ustala	się.

ROZDZIAD	IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w jego urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

§19.1.	Ustala	się	zakaz	realizacji	nowej	zabudowy	
mieszkaniowej	za	wyjątkiem	terenów	oznaczonych	
na	rysunku	planu	symbolem	PG-RM.

2.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	
symbolami	PG-R1,IT	i	PG-R2,IT	obowiązują	ograni-
czenia	w	urytkowaniu	ustalone	w	rozdziale	16.

ROZDZIAD	X
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej

§20.	Na	obszarze	objętym	planem	obowiązuje	ko-

nieczno[ć	podEączenia	budynków	mieszkaniowych	i	
usEugowych	do	sieci	wodnej	 i	kanalizacyjnej	po	 jej	
wybudowaniu.	

§21.	Na	terenach	objętych	planem	ustala	się	na-

stępujące	zasady	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury:
1.	 budowle	 i	 budynki	muszą	być	podEączone	do	

sieci	elektroenergetycznej	oraz	posiadać	przy-
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Eącza,	umorliwiające	pobór	energii	elektrycznej	
w	stopniu	wystarczającym	dla	obsEugi	funkcji	i	
sposobu	zagospodarowania	dziaEki;

2.	budynki	muszą	być	podEączone	do	sieci	wodo-

ciągowej	 i	 posiadać	 przyEącze	 wodociągowe,	
umorliwiające	 pobór	 wody	 zgodny	 z	 funkcją	
oraz	sposobem	zagospodarowania	i	zabudowy	
dziaEki;

3.	do	czasu	podEączenia	do	sieci	kanalizacji	sani-
tarnej	dopuszcza	się	tymczasowo	gromadzenie	
[cieków	 bytowych	 i	 [cieków	 przemysEowych	
w	 szczelnych	 zbiornikach	 bezodpEywowych	 z	
zapewnieniem	 ich	wywozu	przez	koncesjono-

wanego	 przewopnika	 do	 punktu	 zlewowego	
przy	oczyszczalni	[cieków;

4.	 wszystkie	 budynki	 mieszkalne	 i	 produkcyjne	
powinny	 posiadać	 zbiorcze	 lub	 indywidualne	
pródEa	 dostarczania	 ciepEa	 w	 stopniu	 wystar-
czającym	dla	prawidEowego	urytkowania	zgod-

nego	z	funkcją;
5.	preferowanymi	czynnikami	grzewczymi	są:	gaz,	

olej,	 energia	 elektryczna	 lub	 inne	 odnawialne	
pródEa	energii.	

6.	wszystkie	 istniejące	 i	projektowane	na	obsza-

rze	 objętym	 planem	 urządzenia	 i	 instalacje,	
nalery	 wkomponować	 w	 projektowane	 zago-

spodarowanie	 terenu,	 zachowując	bezpieczne	
odlegEo[ci	zgodnie	z	obowiązującymi	normami	
i	przepisami.

7.	wszystkie	 istniejące	na	obszarze	objętym	pla-

nem	 instalacje	 i	 urządzenia,	 kolidujące	 z	 pro-

jektowana	 infrastrukturą	 zakEadu	 górniczego	
nalery	 rozebrać	 i	pobudować	po	nowej	 trasie	
zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	na	wa-

runkach	ustalonych	przez	wEa[ciciela	urządzeG	
i	instalacji	na	bazie	warunków	technicznych;

8.	ustala	 się	wykonanie	 skrzyrowaG	nowej	 infra-

struktury	technicznej,	drogowej	i	transportowej	
niezbędnej	 do	 funkcjonowania	 zakEadu	 górni-
czego	z	istniejącymi	drogami,	instalacjami	napo-

wietrznymi	lub	podziemnymi	zgodnie	z	obowią-

zującymi	przepisami	na	warunkach	ustalonych	
przez	zarządcę	drogi	lub	wEa[ciciela	instalacji.	

9.	 jereli	 w	 obrębie	 planowanej	 inwestycji	 wy-

stępują	 urządzenia	 melioracyjne	 rozbiórkę	 lub	
przebudowę	 nalery	 uzgodnić	 z	 administrato-

rem	tych	urządzeG.	
10.	w	granicach	obszaru	objętego	planem	dopusz-

cza	 się	 realizację	 infrastruktury	 technicznej,	
technologicznej	i	komunikacyjnej	niezbędnej	do	
wykonywania	dziaEalno[ci	zakEadu	górniczego.

11.	dla	istniejących	i	nowo	budowanych	linii	elek-

troenergetycznych	ustala	się	następujące	pasy	
technologiczne:
linia	110	kV	｠	15	m	od	rzutu	poziomego	skraj-
nego	przewodu	linii.
linia	30	kV	｠	7,5	m	od	rzutu	poziomego	skraj-
nego	przewodu	linii.
linia	15	kV	｠	5	m	od	rzutu	poziomego	skrajne-

go	przewodu	linii.

linia	0,4	kV	-	3	m	od	rzutu	poziomego	skrajne-

go	przewodu	linii.
W	pasach	technologicznych	linii	elektroenerge-

tycznych	obowiązuje	bezwzględny	zakaz	 rea-

lizacji	obiektów	budowlanych	przeznaczonych	
na	pobyt	ludzi.

12.	dla	usytuowania	urządzeG	elektroenergetycz-
nych	 (w	 tym	 stacji	 transformatorowych)	 nie	
jest	wymagane	zachowanie	linii	zabudowy.

13.	 przy	 realizacji	 inwestycji	 nalery	 uwzględnić	
drogi	porarowe	i	zaopatrzenie	w	wodę	do	ze-

wnętrznego	gaszenia	porarów.	

§22.	 Na	 terenie	 objętym	 planem,	 ustala	 się	 na-

stępujące	 warunki	 zaspokojenia	 potrzeb	 parkingo-

wych:
1.	potrzeby	parkingowe	dla	istniejących	i	projekto-

wanych	inwestycji	nalery	realizować	na	nieru-

chomo[ci	wEasnej	inwestora;
2.	nalery	zapewnić	minimalnie	2	miejsca	parkin-

gowe	na	1	lokal	mieszkalny;

ROZDZIAD	XI
Ustalenia dotyczące zasad obszarów rehabilitacji 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a 
takre obszarów wymagających przeksztaEceG lub 

rekultywacji

§23.	Na	obszarze	objętym	planem,	po	zakoGcze-

niu	dziaEalno[ci	zakEadu	górniczego,	ustala	się	obo-

wiązek	 rekultywacji	 zgodnie	 z	 decyzją	 o	 ustaleniu	
kierunków	rekultywacji.

DZIAD	III
USTALENIA	SZCZEGÓDOWE

ROZDZIAD	XII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renu i obszaru górniczego, terenu zabudowy zagro-

dowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, oznaczonego symbolem PG-RM

§24.	 Ustala	 się	 dla	 terenu	 oznaczonego	 symbo-

lem	PG-RM:
przeznaczenie	podstawowe:	teren	i	obszar	górniczy,	
zabudowa	 zagrodowa	w	gospodarstwach	 rolnych,	
hodowlanych	i	ogrodniczych	

§25.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	PG-RM	obowiązuje	zakaz:
1.	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	

i	urytkowania	terenów,	zwEaszcza	lokalizowa-

nia	obiektów	tymczasowych	nie	związanych	z	
podstawowym	przeznaczeniem	terenu,	za	wy-

jątkiem	wykorzystywania	terenów	do	produkcji	
rolnej	lub	ogrodniczej;

2.	lokalizowania	dziaEalno[ci	produkcyjnej,	skEado-

wej,	magazynowej	oraz	dystrybucji	 takich	 to-

warów	jak:	gaz,	paliwa	pEynne	i	inne	materiaEy	
niebezpieczne;



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	167 – 16167 – Poz.	2855

§26.	 Na	 terenach	 oznaczonych	 symbolem	 prze-

znaczenia	PG-RM	obowiązuje	dla	obiektów	budow-

lanych:
1.	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 dachy	 pokryte	

dachówką,	 materiaEem	 dachówkopodobnym,	
dachówką	bitumiczną	lub	blachą,	strome,	dwu	
lub	 wielospadowe,	 o	 kącie	 nachylenia	 poEaci	
25°	-	45°;

2.	 dla	 zabudowy	 gospodarczej	 i	 gararowej	 do-

puszcza	się	dachy	pEaskie	 lub	sko[ne	o	kącie	
nachylenia	25°	-	45°;

3.	 elewacje	 budynków	 mieszkalnych,	 gospodar-
czych,	gararowych	i	inwentarskich	tynkowane	
w	 kolorach	 pastelowych	 lub	 z	 cegEy,	 drewna	
albo	kamienia	z	wyEączeniem	barw	jaskrawych	
i	krzykliwych;

§27.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	PG-RM	ustala	 się	 następujące	 szczegóEowe	
warunki,	zasady	i	standardy	ksztaEtowania	zabudo-

wy	oraz	zagospodarowania	terenu:
1.	dla	zabudowy	zagrodowej	obowiązuje:

 

RODZAJ	USTALENIA WARTOZĆ	
LICZBOWA	
USTALE-

NIA
A B C
1 Maksymalny	wskapnik	inten-

sywno[ci	zabudowy
nie	ustala	

się
2 Maksymalna	wysoko[ć	zabu-

dowy	(m)	-	do	kalenicy
9,5

3 Maksymalna	ilo[ć	kondygna-

cji	nadziemnych	zabudowy	
mieszkaniowej	(z	poddaszem	
urytkowym)

2

4 Minimalna	powierzchnia	biolo-

gicznie	czynna	(%	powierzchni	
dziaEki)

50

5 Maksymalna	powierzchnia	
zabudowana	(%	powierzchni	
dziaEki)

40

6 UkEad	kalenicy	dachu	obiektu	
w	relacji	do	linii	zabudowy	bu-

dynków	mieszkaniowych

nie	ustala	
się

7 Ilo[ć	kondygnacji	budynku	
gospodarczego,	gararowego	i	
inwentarskiego

2

2.	dojazd	do	dziaEek	od	strony	drogi	powiatowej	
lub	wewnętrznej.	

ROZDZIAD	XIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu i obszaru górniczego, terenu zabudowy pro-

dukcyjnej oznaczonego symbolem PG-P

§28.	 Ustala	 się	 dla	 terenu	 oznaczonego	 symbo-

lem	 przeznaczenia	 PG-P	 przeznaczenie	 podstawo-

we:	teren	i	obszar	górniczy,	zabudowa	produkcyjna	
wraz	z	infrastrukturą	techniczną;

§29.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	PG-P	ustala	się	następujące	szczegóEowe	wa-

runki,	zasady	 i	standardy	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu:

1.	dla	zabudowy	obowiązuje:

RODZAJ	USTALENIA WARTOZĆ	
LICZBOWA	
USTALENIA

A B C
1 Maksymalny	wskapnik	inten-

sywno[ci	zabudowy
nie	ustala	się

2 Maksymalna	wysoko[ć	zabu-

dowy	(m)
25

3 Maksymalna	ilo[ć	kondygna-

cji	nadziemnych	zabudowy	
3

4 Minimalna	powierzchnia	
biologicznie	czynna	(%	po-

wierzchni	dziaEki)

10

5 Maksymalna	powierzchnia	
zabudowana	(%	powierzchni	
dziaEki)

60

2.	poziom	parteru	nie	more	być	zlokalizowany	wy-

rej	nir	90	cm	powyrej	poziomu	gruntu	w	miej-
scu	realizacji	gEównego	wej[cia;

3.	 dla	 zabudowy	 produkcyjnej,	 magazynowej	 i	
skEadowej	geometrii	dachów	nie	ustala	się;

4.	obsEuga	komunikacyjna	od	strony	drogi	powia-

towej,	gminnej	lub	wewnętrznej.	

§30.	 Dla	terenu	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	PG-P	ustala	się	zakaz	realizacji	obiektów	bu-

dowlanych	nie	związanych	z	przeznaczeniem	terenu	
za	wyjątkiem	obiektów	obsEugi	 technicznej	 i	 urzą-

dzeG	pomocniczych.

ROZDZIAD	XIV
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu i obszaru górniczego, terenu infrastruktury 
technicznej ｠ elektroenergetyka oznaczonego sym-

bolem PG-EE

§31.	Ustala	się	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	
przeznaczenia	 PG-EE	 przeznaczenie	 podstawowe:	
teren	 i	 obszar	 górniczy,	 teren	 infrastruktury	 tech-

nicznej	-	elektroenergetyka;

§32.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	 PG-EE	 ustala	 się	 następujące	 szczegóEowe	
warunki,	zasady	i	standardy	ksztaEtowania	zabudo-

wy	oraz	zagospodarowania	terenu:
1.	dla	zabudowy	obowiązuje:
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RODZAJ	USTALENIA WARTOZĆ	
LICZBOWA	
USTALENIA

A B C
1 Maksymalny	wskapnik	inten-

sywno[ci	zabudowy
nie	ustala	

się
2 Maksymalna	wysoko[ć	zabu-

dowy	(m)
25

3 Maksymalna	ilo[ć	kondygnacji	
nadziemnych	zabudowy	

2

4 Minimalna	powierzchnia	biolo-

gicznie	czynna	(%	powierzchni	
dziaEki)

10

5 Maksymalna	powierzchnia	
zabudowana	(%	powierzchni	
dziaEki)

60

2.	dla	zabudowy	związanej	z	przeznaczeniem	tere-

nu	geometrii	dachów	nie	ustala	się;	
3.	obsEuga	komunikacyjna	od	strony	drogi	powia-

towej	poprzez	drogi	wewnętrzne.	

§33.	 Dla	terenu	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	PG-EE	ustala	się	zakaz	realizacji	obiektów	bu-

dowlanych	nie	związanych	z	przeznaczeniem	terenu	
za	wyjątkiem	obiektów	obsEugi	 technicznej	 i	 urzą-

dzeG	pomocniczych.

ROZDZIAD	XV
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu i obszaru górniczego, lasy i infrastruktura 
techniczna, drogowa i transportowa (trasa od-

stawy węgla) zakEadu górniczego oznaczonego 
symbolem PG- ZL,IT

§34.	Ustala	się	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	
PG-	ZL,IT:

przeznaczenie	podstawowe:	teren	rolniczy	i	in-

frastruktura	techniczna,	drogowa	i	transporto-

wa	(trasa	odstawy	węgla)	zakEadu	górniczego	
przeznaczenie	 uzupeEniające:	 zabudowa	 go-

spodarcza	w	gospodarstwie	le[nym

§35.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	PG-	ZL,IT	obowiązuje	zakaz:
1.	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	

i	urytkowania	terenów,	zwEaszcza	lokalizowa-

nia	obiektów	tymczasowych	nie	związanych	z	
podstawowym	przeznaczeniem	terenu,	za	wy-

jątkiem	wykorzystywania	terenów	do	produkcji	
le[nej;

2.	realizacji	zabudowy	mieszkaniowej;
3.	realizacji	budynków	nie	związanych	z	produkcją	

le[ną;
4.	lokalizowania	dziaEalno[ci	produkcyjnej,	skEado-

wej,	magazynowej	oraz	dystrybucji	 takich	 to-

warów	jak:	gaz,	paliwa	pEynne	i	inne	materiaEy	
niebezpieczne;

§36.	 Na	 terenach	 oznaczonych	 symbolem	 prze-

znaczenia	 PG-	 ZL,IT	 obowiązuje	 dla	 obiektów	 bu-

dowlanych:
1.	dla	zabudowy	gospodarczej,	inwentarskiej	i	ga-

rarowej	dopuszcza	się	dachy	pEaskie	lub	sko[-
ne	o	kącie	nachylenia	25°	-	45°;

2.	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m	powyrej	pozio-

mu	terenu;
3.	elewacje	budynków	tynkowane	w	kolorach	pa-

stelowych	lub	z	cegEy,	drewna	albo	kamienia	z	
wyEączeniem	barw	jaskrawych	i	krzykliwych;

ROZDZIAD	XVI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu i obszaru górniczego, terenu rolniczego i in-

frastruktury technicznej, drogowej i transportowej 
(trasa odstawy węgla) zakEadu górniczego ozna-

czonego symbolem PG- R1,IT

§37.	Ustala	się	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	
PG-	R1,IT:

przeznaczenie	podstawowe:	teren	rolniczy	i	in-

frastruktura	techniczna,	drogowa	i	transporto-

wa	(trasa	odstawy	węgla)	zakEadu	górniczego	
przeznaczenie	 uzupeEniające:	 zabudowa	 go-

spodarcza	w	gospodarstwie	rolnym,	hodowla-

nym,	ogrodniczym,

§38.	 Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	PG-	R1,IT	obowiązuje	zakaz:
1.	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	

i	urytkowania	terenów,	zwEaszcza	lokalizowa-

nia	obiektów	tymczasowych	nie	związanych	z	
podstawowym	przeznaczeniem	terenu,	za	wy-

jątkiem	wykorzystywania	terenów	do	produkcji	
rolnej	lub	ogrodniczej;

2.	realizacji	zabudowy	mieszkaniowej;
3.	realizacji	budynków	nie	związanych	z	produkcją	

rolną;
4.	lokalizowania	dziaEalno[ci	produkcyjnej,	skEado-

wej,	magazynowej	oraz	dystrybucji	 takich	 to-

warów	jak:	gaz,	paliwa	pEynne	i	inne	materiaEy	
niebezpieczne;

5.	obsEuga	komunikacyjna	od	strony	drogi	powia-

towej	poprzez	drogi	wewnętrzne.	

§39.	 Na	 terenach	 oznaczonych	 symbolem	 prze-

znaczenia	 PG-	 R1,IT	 obowiązuje	 dla	 obiektów	bu-

dowlanych:
1.	dla	zabudowy	gospodarczej	dopuszcza	się	dachy	

pEaskie	lub	sko[ne	o	kącie	nachylenia	25°	-	45°;
2.	wysoko[ć	zabudowy	do	10	m	powyrej	pozio-

mu	terenu;
3.	elewacje	budynków	gospodarczych,	inwentar-

skich	i	gararowych	tynkowane	w	kolorach	pa-

stelowych	lub	z	cegEy,	drewna	albo	kamienia	z	
wyEączeniem	barw	jaskrawych	i	krzykliwych;

§40.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	 PG-R1,IT	 ustala	 się	 szczegóEowe	 warunki,	
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zasady	 i	 standardy	 ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	
zagospodarowania	terenu	jak	dla	terenów	PG-RM.

ROZDZIAD	XVII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu i obszaru górniczego, terenu rolniczego bez 
prawa zabudowy i infrastruktury technicznej, dro-

gowej i transportowej (trasa odstawy węgla) zakEa-

du górniczego oznaczonego symbolem PG- R2,IT

§41.	Ustala	się	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	
PG-	R2,IT:

przeznaczenie	podstawowe:	teren	rolniczy	bez	
prawa	 zabudowy	 i	 infrastruktura	 techniczna,	
drogowa	 i	 transportowa	 (trasa	 odstawy	 wę-

gla)	zakEadu	górniczego	

§42.1.	 Na	 terenie	 oznaczonym	 symbolem	 prze-

znaczenia	PG-	R2,IT	obowiązuje	zakaz:
1)	 tymczasowego	zagospodarowania,	urządzania	

i	urytkowania	terenów,	zwEaszcza	lokalizowa-

nia	obiektów	tymczasowych	nie	związanych	z	
podstawowym	przeznaczeniem	terenu,	za	wy-

jątkiem	wykorzystywania	terenów	do	produkcji	
rolnej	lub	ogrodniczej;

2)	realizacji	zabudowy	w	tym	związanej	z	produk-

cją	rolną;
3)	lokalizowania	dziaEalno[ci	produkcyjnej,	skEado-

wej,	magazynowej	oraz	dystrybucji	 takich	 to-

warów	jak:	gaz,	paliwa	pEynne	i	inne	materiaEy	
niebezpieczne;

2.	ObsEuga	komunikacyjna	od	strony	drogi	powia-

towej	poprzez	drogi	wewnętrzne.	

ROZDZIAD	XVIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu drogi publicznej wojewódzkiej i infrastruk-

tury technicznej, drogowej i transportowej (trasa 
odstawy węgla) zakEadu górniczego oznaczonego 

symbolem PG-KDw,IT

§43.	Ustala	się	dla	terenów	oznaczonych	symbo-

lami	PG-KDw,IT	przeznaczenie:
1.	podstawowe:	droga	publiczna	wojewódzka;
2.	 uzupeEniające:	 infrastruktura	 techniczna	 oraz	

drogowa	i	transportowa	(trasa	odstawy	węgla)	
zakEadu	 górniczego	 (na	 warunkach	 uzgodnio-

nych	z	zarządcą	drogi	przy	uwzględnieniu	Usta-

wy	o	drogach	publicznych	 i	przepisów	wyko-

nawczych	do	tej	ustawy).

§44.	Na	terenie	oznaczonym	symbolami	przezna-

czenia	 PG-KDw,IT	 ustala	 się	 zakaz	 wprowadzania	
obiektów	budowlanych	nie	 związanych	 z	 przezna-

czeniem	 terenu	 za	 wyjątkiem	 infrastruktury	 tech-

nicznej.	

§45.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	przezna-

czenia	PG-KDw,IT	ustala	się	dotychczasową	szero-

ko[ć	w	liniach	rozgraniczających.

ROZDZIAD	XIX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu drogi publicznej powiatowej i infrastruk-

tury technicznej, drogowej i transportowej (trasa 
odstawy węgla) zakEadu górniczego oznaczonego 

symbolem PG-KDp,IT

§46.	Ustala	się	dla	terenów	oznaczonych	symbo-

lami	PG-KDp,IT	przeznaczenie:
1.	podstawowe:	droga	publiczna	powiatowa	i	in-

frastruktura	techniczna,	drogowa	i	transporto-

wa	(trasa	odstawy	węgla)	zakEadu	górniczego;
2.	uzupeEniające:	sieci	mediów	infrastruktury	tech-

nicznej.

§47.	Na	terenie	oznaczonym	symbolami	przezna-

czenia	 PG-KDp,IT	 ustala	 się	 zakaz	 wprowadzania	
obiektów	budowlanych	nie	 związanych	 z	 przezna-

czeniem	 terenu	 za	 wyjątkiem	 infrastruktury	 tech-

nicznej.	

§48.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	przezna-

czenia	PG-KDp,IT	ustala	się	dotychczasową	szero-

ko[ć	w	liniach	rozgraniczających.

ROZDZIAD	XX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu drogi wewnętrznej i infrastruktury tech-

nicznej, drogowej i transportowej (trasa odstawy 
węgla) zakEadu górniczego, oznaczonej symbolem 

PG-KDW,IT

§49.	Ustala	się	dla	terenów	oznaczonych	symbo-

lami	PG-KDW,IT	przeznaczenie:
1.	podstawowe:	droga	wewnętrzna	i	infrastruktu-

ra	 techniczna,	 drogowa	 i	 transportowa	 (trasa	
odstawy	węgla)	zakEadu	górniczego;

2.	uzupeEniające:	sieci	mediów	infrastruktury	tech-

nicznej.

§50.	Na	terenach	oznaczonym	symbolami	przezna-

czenia	 PG-KDW,IT	 ustala	 się	 zakaz	 wprowadzania	
obiektów	budowlanych	nie	związanych	z	przeznacze-

niem	terenu	za	wyjątkiem	infrastruktury	technicznej.

§51.	 Dla	 terenów	oznaczonych	symbolami	prze-

znaczenia	 PG-KDW,IT	 ustala	 się	 dotychczasową	
szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających.

ROZDZIAD	XXI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renu drogi publicznej pieszo-rowerowej i infrastruk-

tury technicznej, drogoweji transportowej (trasa 
odstawy węgla) zakEadu górniczego, oznaczonego 

symbolem PG-KX,IT

§52.	Ustala	się	dla	terenów	oznaczonych	symbo-

lami	PG-KX,IT	przeznaczenie:
1.	podstawowe:	droga	wewnętrzna	i	infrastruktu-

ra	techniczna,	drogowa	i	transportowa	(trasa	odsta-
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wy	węgla)	zakEadu	górniczego;
2.	uzupeEniające:	sieci	mediów	infrastruktury	tech-

nicznej.

§53.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przezna-

czenia	 PG-KX,IT	 ustala	 się	 zakaz	 wprowadzania	
obiektów	budowlanych	nie	 związanych	 z	 przezna-

czeniem	 terenu	 za	 wyjątkiem	 infrastruktury	 tech-

nicznej.

§54.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	 prze-

znaczenia	PG-KX,IT	ustala	się	minimalną	szeroko[ć	
w	liniach	rozgraniczających	3	m.	

DZIAD	IV
PRZEPISY	PRZEJZCIOWE	I	KOFCOWE

ROZDZIAD	XXII
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów

§55.	Ustala	się	tymczasowy,	dotychczasowy	rol-
niczy	i	le[ny	sposób	urytkowania	terenów	oznaczo-

nych	symbolami	przeznaczenia:	PG-R1,IT	i	PG-ZL,IT	
do	czasu	przeznaczenia	zgodnego	z	planem.	

§56.	Przeznacza	się	na	cele	niele[ne,	grunty	le[ne	
znajdujące	się	w	granicach	objętych	planem	i	ozna-

czone	symbolami	PG-ZL,IT.

ROZDZIAD	XXIII
Ustalenia koGcowe

§57.	Uchwala	się	dla	terenów	objętych	ustalenia-

mi	 planu	 stawkę	 sEurącą	 naliczeniu	 jednorazowej	
opEaty	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci	wy-

soko[ci	1%.

§58.	Zgodnie	 z	ustawą	z	dnia	3	 lutego	1995	 r.	
o	 ochronie	 gruntów	 rolnych	 i	 le[nych	 (tj.	 Dz.U.	 z	
2006	 r.	Nr	12,	 poz.	63	 z	 pópniejszymi	 zmianami)	
zmianę	przeznaczenia	gruntów:

-	 le[nych	 nie	 stanowiących	 wEasno[ci	 Skarbu	
PaGstwa	 na	 cele	 niele[ne,	 przeprowadza	 się	
na	 postawie	 decyzji	 MarszaEka	 Województwa	
Wielkopolskiego	 Nr	 DR.I.6070-20/09	 z	 dnia	
15.04.2009	r.

-	gruntów	le[nych	stanowiących	wEasno[ć	Skarbu	
PaGstwa	na	cele	niele[ne,	na	podstawie	decyzji	
Ministra	Zrodowiska,	Nr	ZS-W-2120/68/2009	z	
dnia	20.05.2009	r.

§59.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	Sompolno.

§60.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	daty	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-

wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Miejskiej

(-) Roman Bednarek
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	Nr	XXVVIII/224/09

Rady	Miejskiej	w	Sompolnie
z	dnia	14	sierpnia	2009	r.	

w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	inwestycji	 
｠	korytarz	infrastruktury	technicznej	związanej	z	eksploatacją	 

węgla	brunatnego	O/TomisEawice,	obejmującego	obręb	Police	w	gminie	Sompolno

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-

strzennym	 (Dz.U.	Nr	80,	 poz.	717	 z	 pópniejszymi	
zmianami)	Rada	Miejska	w	Sompolnie	rozstrzyga	co	
następuje:

W	 zawiązku	 z	 uchwaleniem	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 dla	 inwesty-

cji	 ｠	 korytarz	 infrastruktury	 technicznej	 związanej	
z	 eksploatacją	 węgla	 brunatnego	 O/TomisEawice,	
obejmującego	obręb	Police	w	gminie	Sompolno,	nie	
zachodzi	konieczno[ć	realizacji	nowych	sieci	i	urzą-

dzeG	systemu	wodociągowego	i	kanalizacji	sanitar-
nej	stanowiących	zadania	wEasne	gminy.

6

UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ZaEącznik	nr	4
do	UchwaEy	Nr	XXVVIII/224/09

Rady	Miejskiej	w	Sompolnie
z	dnia	14	sierpnia	2009	r.	

w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	inwestycji	 
｠	korytarz	infrastruktury	technicznej	związanej	z	eksploatacją	 

węgla	brunatnego	O/TomisEawice,	obejmującego	obręb	Police	w	gminie	Sompolno

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-

strzennym	(Dz.U.	Nr	80,	poz.	717	z	póp.	zm.)	Rada	
Miejska	w	Sompolnie	rozstrzyga,	co	następuje:

Na	 podstawie	 o[wiadczenia	 Burmistrza	 Miasta	
Sompolno	w	sprawie	braku	uwag	na	etapie	wyEore-

nia	projektu	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	dla	inwestycji	｠	korytarz	infrastruk-

tury	technicznej	związanej	z	eksploatacją	węgla	bru-

natnego	O/TomisEawice,	obejmującego	obręb	Police	
w	 gminie	 Sompolno,	 do	 publicznego	 wglądu,	 nie	
rozstrzyga	się	o	sposobie	ich	rozpatrzenia.
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ANEKS Nr 2

z	dnia	9	czerwca	2009	r.

do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przygodzice prowadze-

nia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

1.	Wysoko[ć	dotacji,	o	której	mowa	w	§2,	pkt	2	
porozumienia,	na	rok	2009	wynosi	57.420,00	zE.

2.	 PozostaEe	 zapisy	 porozumienia	 pozostają	 bez	
zmian.

3.	 Aneks	 sporządzono	 w	 trzech	 egzemplarzach,	
dwa	dla	Przekazującego	jeden	dla	Przejmującego.

Starosta
(-) WEodzimierz Jędrzejak

Wicestarosta
(-) mgr inr. Krzysztof Rasiak

Wójt
(-) inr. PrzemysEaw Kapmierczak


