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mistrz ŁobŐenicy, który jednoczeŌnie okreŌla jej 
skład osobowy, wyznacza przewodniczņcego oraz 
ustala regulamin pracy Komisji. 
2. W skład Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej wchodzņ przedstawiciele Rady Miejskiej w 
liczbie trzech osób, Miejsko Gminnego OŌrodka 
Pomocy Społecznej w ŁobŐenicy w liczbie jednej 
osoby, Urzňdu Miejskiego w ŁobŐenicy w liczbie 
jednej osoby. 
3. W pracach Społecznej Komisji Mieszka-
niowej uczestniczy pracownik merytoryczny Urzň-
du. 
W celu zasiňgniňcia opinii Komisja moŐe zapraszań 
na swoje posiedzenie przedstawiciela jednostki 
zarzņdzajņcej i administrujņcej lokalami gminy. 
4. Członkowie Społecznej Komisji Mieszka-
niowej sprawujņ powierzonņ im funkcjň nie-
odpłatnie. 
5. Do zadaŊ Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej naleŐy: 
- opiniowanie wniosków, 
- dokonywanie oglňdzin substancji mieszkaniowej, 
- przygotowanie list oczekujņcych na mieszkanie w 
okreŌlonych w §14 ust.1, 
- opiniowanie skarg, 
- składanie sprawozdaŊ z działalnoŌci Komisji  
Burmistrzowi ŁobŐenicy co najmniej raz w roku. 
 

Rozdział VIII 
Zasady postňpowania w stosunku do osób, które 
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcň 
lub w lokalu, w którego najem nie wstņpiły po 

Ōmierci najemcy. 
 
§ 16. 1. Zarzņdca jednostki zarzņdzajņcej i admini-
strujņcej lokalami gminy moŐe zawrzeń umowň 
najmu z osobami, które pozostały w lokalu opusz-
czonym przez najemcň, jeŐeli sņ jego dzieńmi, 
rodzicami, osobami przysposobionymi lub innymi 
osobami, wobec których najemca był obowiņzany 
do ŌwiadczeŊ alimentacyjnych. 

2. Warunkiem zawarcia umowy, o której 
mowa w ust. 1 jest ustalenie, Őe wyŐej wymienione 
osoby nie mogņ przekwaterowań siň do nowego 
miejsca zamieszkania najemcy z uwagi na to, Őe: 
1) najemca nie posiada tytułu prawnego do 
lokalu lub domu, w którym zamieszkał, 
2) w przypadku przekwaterowania siň 
wszystkich osób w nowym miejscu zamieszkania 
powstałoby przegňszczenie. 
 
§ 17. 1. W przypadku stwierdzenia braku przesła-
nek do zawarcia umowy najmu z osobami, które 
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcň, 
wynajmujņcy wzywa te osoby do opuszczenia i 
opróŐnienia zajmowanego bez tytułu prawnego 
lokalu i w tym celu wyznacza dodatkowy mie-
siňczny termin na przekazanie lokalu. 
2. Po  bezskutecznym upływie terminu, okre-
Ōlonego w ust. 1, wszczyna siň postňpowanie sņ-
dowe o eksmisjň. 
 

Rozdział IX 
Przepisy koŊcowe 

 
§ 18. Lokale o powierzchni powyŐej 80 m2 mogņ 
byń wynajmowane na zasadach czynszu wolnego 
ustalonego w drodze przetargu. 
 
§ 19. 1. UpowaŐnia siň Wynajmujņcego do po-
nownego zawarcia umowy najmu z byłym najem-
cņ, który po pozbawieniu go tytułu prawnego do 
zajmowanego lokalu uregulował w całoŌci zale-
głoŌci czynszowe i zawarł ugodň (w tym ugodň 
sņdowņ) odnoŌnie terminów spłaty pozostałej 
kwoty bņdŎ wykonał inne obciņŐajņce go obowiņz-
ki, stanowiņce podstawň wypowiedzenia umowy 
najmu. 
2. Przepis ust.1 stosuje siň takŐe wówczas, 
gdy po zakoŊczeniu postňpowania sņdowego 
strony zawarły porozumienie okreŌlajņce warunki i 
terminy wykonania obowiņzków ciņŐņcych na 
byłym najemcy. 
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UCHWAŁA NR XI/ 94/2011 RADY MIASTA GNIEZNA 

 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-

usługowej i zieleni, fragmentu osiedla Róża w Gnieźnie – część B 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmia-
nami) w zwiņzku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi), Rada Miasta Gniezna uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział I 
Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej i zieleni, fragmentu osiedla 
RóŐa w GnieŎnie – czňŌń B, zwany dalej miejsco-
wym planem, po stwierdzeniu jego zgodnoŌci 
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z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gnie-
zna, uchwalonego uchwałņ Nr XV/141/2000 Rady 
Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r., (zmiany: 
Uchwała NR LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna 
z dnia 19.10.2006 r., Uchwała Nr XXVII/320/2008 
z dnia 29.10.2008 r.). 

2. Granice obszaru objňtego miejscowym 
planem okreŌla czňŌń graficzna. 
 
§ 2. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) załņcznik nr 1 – czňŌń graficzna, opracowa-
na na mapie w skali 1:1000, zwana dalej ry-
sunkiem miejscowego planu; 

2) załņcznik nr 2 – Rozstrzygniňcie Rady Mia-
sta Gniezna o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu; 

3) załņcznik nr 3 – Rozstrzygniňcie Rady Mia-
sta Gniezna o sposobie realizacji, zapisa-
nych w miejscowym planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 

 
§ 3. 1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – naleŐy 
przez to rozumień najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległoŌń sytuowania budynku od linii 
rozgraniczajņcych tereny; 

2) „nieuciņŐliwej działalnoŌci usługowej” – 
naleŐy przez to rozumień działalnoŌń, która 
nie powoduje przekroczenia standardów 
jakoŌci Ōrodowiska, okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych, poza terenem do którego 
inwestor posiada tytuł prawny; 

3) „sieciach i urzņdzeniach infrastruktury 
technicznej” – naleŐy przez to rozumień 
wybudowane pod ziemiņ, na ziemi albo 
nad ziemiņ przewody wodociņgowe, kana-
lizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazo-
we i telekomunikacyjne jako przyłņcza 
i odcinki sieci, a takŐe urzņdzenia j. w. 
w zakresie niezbňdnym dla obsługi budyn-
ków i innych obiektów budowlanych sytu-
owanych na danym terenie; 

4) „budynkach gospodarczo-garaŐowych” – 
naleŐy przez to rozumień budynek gospo-
darczy z wydzielonņ przestrzeniņ na cele 
garaŐowania samochodu; 

5) „reklamach” – naleŐy przez to rozumień 
noŌniki reklamowe takie jak wszelkie urzņ-
dzenia reklamowe, na stałe zamocowane 
w gruncie, wzglňdnie tablice reklamowe 
mocowane na ogrodzeniach lub Ōcianach 
budynków; 

6) „szyldach” – naleŐy przez to rozumień pła-
skie urzņdzenie reklamowe w formie tabli-
cy umieszczonych na Ōcianach lub wycho-
dzņcych ze Ōciany wsporników, zawierajņce 
wyłņcznie informacje dotyczņce nazwy 

i danych teleadresowych firmy, umiesz-
czonej w obszarze działki budowlanej. 

2. Stosowane symbole graficzne stanowiņce 
oznaczenie poszczególnych terenów składajņ siň 
z liczby i liter; przeznaczenie terenu jest oznaczone 
literami, a liczba oznacza numer porzņdkowy tere-
nu; o ile w dalszej czňŌci uchwały ustalenia odno-
szņ siň wyłņcznie do oznaczenia literowego naleŐy 
przez to rozumień, Őe odnoszņ siň do wszystkich 
terenów oznaczonych tymi literami niezaleŐnie od 
ich liczby porzņdkowej. 

 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 4. 1. OkreŌla siň nastňpujņce przeznaczenie tere-
nów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolami 2.MN, 
6.MN, 8.MN, 10.MN i 12.MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej, oznaczone symbolami 
1.MN,U, 7.MN,U i 9.MN,U; 

3) tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone sym-
bolami 5.ZP i 21.ZP; 

4) tereny rowu melioracyjnego, oznaczone 
symbolem 4.WS; 

5) tereny elektroenergetyki, oznaczone sym-
bolami 3.E i 11.E; 

6) tereny kanalizacji, oznaczone symbolem 
20.K; 

7) tereny dróg publicznych zbiorczych, ozna-
czone symbolami 13.KDZ i 14.KDZ; 

8) tereny dróg publicznych dojazdowych, 
oznaczone symbolami 15.KDD i 17.KDD; 

9) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone 
symbolami 16.KDW, 18.KDW i 19.KDW. 

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenu, 
przebieg linii rozgraniczajņcych tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, przebiegi dróg z ich podstawowņ geome-
triņ oraz inne ustalenia, zgodnie z odniesieniami 
w dalszym tekŌcie uchwały, okreŌla rysunek miej-
scowego planu. 

Rozdział III 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 5. Zakazuje siň lokalizacji budynków blaszanych 
oraz obiektów tymczasowych, z wyjņtkiem obiek-
tów niezbňdnych przy budowie i wznoszonych na 
czas budowy, jako jej zaplecze oraz na czas nie 
dłuŐszy niŐ czas trwania budowy. 
 
§ 6. 1. Zakazuje siň stosowania od strony dróg 
ogrodzeŊ: 

1) pełnych; 
2) z prefabrykowanych elementów betono-

wych i Őelbetowych. 
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2. Dopuszcza siň wyłņcznie sytuowanie ogro-
dzeŊ aŐurowych: 

1) o powierzchni pełnej nie wiňkszej niŐ 50% 
całej powierzchni czňŌci ogrodzenia zlokali-
zowanego od strony dróg; 

2) o wysokoŌci równej 1,5 m; 
3) na podmurówce o wysokoŌci 0,3 m. 

 
§ 7. Zakazuje siň umieszczanie reklam; dopuszcza 
siň wyłņcznie umieszczanie na budynkach szyldów 
dotyczņcych prowadzonej w budynku nieuciņŐliwej 
działalnoŌci usługowej. 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 8. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN obowiņzujņ, okreŌlone w przepi-
sach odrňbnych, dopuszczalne poziomy hałasu 
w Ōrodowisku, jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej MN,U obowiņzujņ, 
okreŌlone w przepisach odrňbnych, dopuszczalne 
poziomy hałasu w Ōrodowisku jak dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych. 
 
§ 9. 1. Nakazuje siň podłņczenie budynków do sieci 
wodociņgowej na warunkach okreŌlonych w prze-
pisach odrňbnych. 

2. Zakazuje siň budowy indywidualnych ujňń 
wody. 

3. W zakresie zaopatrzenia ludnoŌci w wodň 
oraz lokalizowania urzņdzeŊ zwiņzanych z zaopa-
trzeniem ludnoŌci w wodň w sytuacjach awaryj-
nych obowiņzujņ przepisy odrňbne. 

4. Dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ 
zwiņzanych z zaopatrzeniem ludnoŌci w wodň 
w sytuacjach awaryjnych na wszystkich terenach 
przeznaczonych na cele zabudowy. 

5. Nakazuje siň budowň w drogach, przeciw-
poŐarowej sieci wodociņgowej, na zasadach okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych. 
 
§ 10. 1. Wody opadowe i roztopowe naleŐy od-
prowadzań do wód lub do ziemi, na terenie wła-
snej działki, w sposób nie naruszajņcy naturalnego 
kierunku spływu wód i nie zakłócajņcy warunków 
gruntowo-wodnych na działce i na działkach w jej 
otoczeniu. 

2. Wody opadowe i roztopowe z pasów dro-
gowych dróg: publicznych dojazdowych 15.KDD 
i 17.KDD oraz wewnňtrznych 16.KDW, 18.KDW 
i 19.KDW, naleŐy odprowadziń poprzez urzņdzenia 
oczyszczajņce do terenów rowu melioracyjnego 
4.WS. 
 
§ 11. 1. ŋcieki w postaci wód opadowych i rozto-
powych z nawierzchni szczelnych naleŐy zagospo-
darowywań w sposób nie pogarszajņcy standar-
dów jakoŌci Ōrodowiska. 

2. Dopuszcza siň odprowadzanie Ōcieków, 
o których mowa w ust. 1, do sieci kanalizacji desz-
czowej, pod warunkiem ich oczyszczenia w urzņ-
dzeniach zlokalizowanych na działce budowlanej, 
na której powstajņ i za zgodņ zarzņdcy sieci. 
 
§ 12. Do czasu zakoŊczenia budowy docelowej 
nawierzchni drogi naleŐy wykonań odwodnienie 
pasa drogowego. 
 
§ 13. 1. ŋcieki bytowe naleŐy odprowadzań do 
gminnej kanalizacji sanitarnej. 

2. Dopuszcza siň, do czasu wybudowania sie-
ci kanalizacji sanitarnej w najbliŐej połoŐonej dro-
dze, odprowadzenie Ōcieków do szczelnych zbior-
ników na Ōcieki i ich wywóz przez koncesjonowane 
firmy do oczyszczalni Ōcieków. 

3. Zakazuje siň lokalizowania indywidualnych 
oczyszczalni Ōcieków. 
 
§ 14. Dopuszcza siň stosowanie do ogrzewania 
budynków energii elektrycznej, innych paliw ni-
skoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze Ŏródeł 
odnawialnych. 
 
§ 15. 1. Ustala siň gromadzenie segregowanych 
odpadów w przystosowanych do tego celu po-
jemnikach usytuowanych w wyznaczonych miej-
scach na terenie posesji i ich dalsze zagospodaro-
wanie zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla 
Miasta Gniezna oraz Regulaminem utrzymania 
czystoŌci na terenie miasta Gniezna. 

2. Nadmiar mas ziemnych powstajņcych 
w wyniku prac budowlanych naleŐy zagospodaro-
wywań na miejscu pod warunkiem, Őe ich zasto-
sowanie nie spowoduje przekroczeŊ wymaganych 
standardów jakoŌci gleby i ziemi, o których mowa 
w przepisach odrňbnych, lub wywoziń w miejsca 
wskazane przez właŌciwņ słuŐbň administracyjnņ. 

 

Rozdział V 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 16. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych zwiņzanych 
z zabudowņ bņdŎ zagospodarowaniem terenu 
ustala siň obowiņzek prowadzenia badaŊ arche-
ologicznych. Pozwolenie na badania archeologicz-
ne inwestor winien uzyskań przed otrzymaniem 
pozwolenia na budowň. 

2. Ochronņ objňte sņ: 
1) historyczny przebieg dróg z Osiedla RóŐa 

do Arkuszewa (obecnie ulica Zamiejska) – 
droga połoŐona w bezpoŌrednim sņsiedz-
twie miejscowego planu, która na odcinku 
przylegajņcym do obszaru objňtego grani-
cami miejscowego planu podlega posze-
rzeniu o teren drogi publicznej zbiorczej 
13.KDZ do parametrów drogi klasy zbior-
czej; 

2) historyczna nazwa wsi RóŐa. 
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Rozdział VI 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 17. Nie okreŌla siň terenów publicznych w rozu-
mieniu ustawy. 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 18. OkreŌla siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego 
planu. 
 
§ 19. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej MN: 

1) zakazuje siň: 
a) lokalizowania obiektów innych niŐ: budynki 

mieszkalne jednorodzinne, budynki gospo-
darczo-garaŐowe, garaŐe na samochody 
o noŌnoŌci do 3,5 tony, przynaleŐne sytu-
owanym budynkom oraz obiekty małej ar-
chitektury, 

b) sytuowania na działce budowlanej wiňcej 
niŐ jednego budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego, jednego budynku gospodar-
czo-garaŐowego oraz jednego garaŐu, 

c) przeznaczania na cele lokalizowania bu-
dynków powierzchni wiňkszej niŐ 30% po-
wierzchni działki budowlanej i jednoczeŌnie 
wiňkszej niŐ 300 m2; 

d) sytuowania budynków o wysokoŌci wiňk-
szej niŐ: 

- mieszkalnych jednorodzinnych – dwie kon-
dygnacje nadziemne i wyŐszych niŐ 10,5 m, 

- gospodarczo-garaŐowych – dwie kondy-
gnacje nadziemne i wyŐszych niŐ 8 m, 

- garaŐy – jedna kondygnacja nadziemna 
i wyŐszych niŐ 6 m; 

2) nakazuje siň: 
a) sytuowanie budynków mieszkalnych jed-

norodzinnych i budynków gospodarczo-
garaŐowych jako wolno stojņcych, a garaŐy 
– jako wolno stojņcych, wbudowanych lub 
dobudowanych do bryły budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego; 

b) przeznaczenie na cele terenu biologicznie 
czynnego nie mniej niŐ 60% powierzchni 
działki budowlanej, 

c) z zastrzeŐeniem pkt 2 lit d, na terenach 
10.MN przeznaczenie obszarów oznaczo-
nych na rysunku miejscowego planu jako 
„obszar zieleni” wyłņcznie na cele terenu 
biologicznie czynnego, w tym na cele ob-
sadzeŊ drzewami i krzewami; 

d) umoŐliwienie dostňpu do terenów rowu 
melioracyjnego 4.WS dla słuŐb utrzymania 
rowu; 

e) z zastrzeŐeniem pkt 3 lit. d, stosowanie 
w budynkach mieszkalnych jednorodzin-

nych, gospodarczo-garaŐowych i garaŐach 
dachów o nachyleniu głównych połaci da-
chowych pod kņtem od 35º do 45º, 
o głównych kalenicach równoległych do li-
nii rozgraniczajņcych dróg publicznych do-
jazdowych KDD lub wewnňtrznych KDW; 
w przypadku działek naroŐnikowych do-
puszcza siň zastosowanie kalenicy równo-
ległej do jednej z dróg; 

f) zapewnienie na działce budowlanej miejsc 
postojowych w liczbie nie mniejszej niŐ 
2 miejsca na jedno mieszkanie, w tym 
miejsca w garaŐach i dodatkowo 2 miejsca, 
o ile w budynku mieszkalnym jednorodzin-
nym znajduje siň lokal uŐytkowy; 

3) dopuszcza siň: 
a) wydzielanie w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych lokali uŐytkowych na cele 
nieuciņŐliwej działalnoŌci usługowej, ale 
nie wiňcej niŐ wynosi 50% całkowitej po-
wierzchni uŐytkowej budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego, 

b) lokalizowanie sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej w sposób nie powodujņcy koli-
zji z planowanņ zabudowņ, 

c) sytuowanie przyłņczy i wyznaczanie miejsc 
na pojemniki do gromadzenia odpadów 
komunalnych jako wkomponowanych w 
ogrodzenie na granicy dwóch działek, 

d) stosowanie w garaŐach dachów o nachyle-
niu głównych połaci dachowych pod kņtem 
do 10º; 

4) obsługň komunikacyjnņ działek budowla-
nych zapewniń naleŐy z przyległych dróg 
publicznych dojazdowych KDD i wewnňtrz-
nych KDW; 

5) na działkach naroŐnikowych zjazd naleŐy 
lokalizowań poza obszarem skrzyŐowania; 

6) z zastrzeŐeniem §30, wydzielane działki bu-
dowlane nie mogņ mień powierzchni 
mniejszej niŐ 1000 m2; 

7) w pomieszczeniach, w których prowadzona 
jest działalnoŌń usługowa, naleŐy zapewniń 
odpowiednie warunki higieniczne 
i zdrowotne. 

 
§ 20. Na terenach zabudowy jednorodzinnej 
i usługowej MN,U: 

1) zakazuje siň: 
a) lokalizowania obiektów innych niŐ: budynki 

mieszkalne jednorodzinne, budynki usłu-
gowe na cele nieuciņŐliwej działalnoŌci 
usługowej, budynki gospodarczo-
garaŐowe, garaŐe na samochody o noŌno-
Ōci do 3,5 tony, przynaleŐne sytuowanym 
budynkom oraz obiekty małej architektury, 

b) sytuowania na działce budowlanej wiňcej 
niŐ jednego budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego, jednego budynku usługowego, 
jednego budynku gospodarczo-
garaŐowego oraz jednego garaŐu, 
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c) przeznaczania na cele lokalizowania bu-
dynków powierzchni wiňkszej niŐ 40% po-
wierzchni działki budowlanej, 

d) sytuowania budynków o wysokoŌci wiňk-
szej niŐ: 

- mieszkalnych jednorodzinnych – dwie kon-
dygnacje nadziemne i wyŐszych niŐ 10,5 m, 

- usługowych i gospodarczo-garaŐowych – 
dwie kondygnacje nadziemne i wyŐszych 
niŐ 8 m, 

- garaŐy – jedna kondygnacja i wyŐszych niŐ 
6 m; 

2) nakazuje siň: 
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie 

czynnego nie mniej niŐ 40% powierzchni 
działki budowlanej, 

b) sytuowanie budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, usługowych i gospodarczo-
garaŐowych jako wolno stojņcych, a garaŐy 
– wolno stojņcych, dobudowanych do bry-
ły budynku mieszkalnego lub usługowego 
lub wbudowanych w te budynki, 

c) z zastrzeŐeniem pkt 3 lit. e, stosowanie 
w budynkach dachów o nachyleniu głów-
nych połaci dachowych pod kņtem od 35º 
do 45º, jednolitym dla wszystkich głównych 
połaci budynku, 

d) zapewnienie na działce budowlanej miejsc 
postojowych w liczbie nie mniejszej niŐ 
2 miejsca na jedno mieszkanie, w tym 
miejsca w garaŐach i dodatkowo 2 miejsca 
na lokal uŐytkowy znajdujņcy siň w budyn-
ku mieszkalnym jednorodzinnym i 4 miej-
sca na kaŐde 50 m2 powierzchni budynku 
usługowego, 

e) zachowanie na terenie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej 1.MN,U 
zbiornika wodnego; 

3) dopuszcza siň: 
a) wydzielanie w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych lokali uŐytkowych na cele 
nieuciņŐliwej działalnoŌci usługowej, ale 
nie wiňcej niŐ wynosi 50% całkowitej po-
wierzchni uŐytkowej budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego, 

b) wydzielanie w budynkach usługowych lo-
kali mieszkalnych, ale nie wiňcej niŐ wynosi 
25% całkowitej powierzchni uŐytkowej bu-
dynku usługowego, 

c) lokalizowanie sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej w sposób nie powodujņcy koli-
zji z planowanņ zabudowņ, 

d) sytuowanie przyłņczy i wyznaczanie miejsc 
na pojemniki do gromadzenia odpadów 
komunalnych jako wkomponowanych w 
ogrodzenie na granicy dwóch działek, 

e) stosowanie w garaŐach dachów o nachyle-
niu głównych połaci dachowych pod kņtem 
do 10º; 

4) obsługň komunikacyjnņ zapewniń naleŐy 
z przyległych dróg publicznych dojazdo-
wych KDD lub wewnňtrznych KDW; 

5) na działkach naroŐnikowych zjazd naleŐy 
lokalizowań poza obszarem skrzyŐowania; 

6) z zastrzeŐeniem §30, dopuszcza siň wydzie-
lanie działek o powierzchni nie mniejszej 
niŐ 1200 m2; 

7) w pomieszczeniach, w których prowadzona 
jest działalnoŌń usługowa, naleŐy zapewniń 
odpowiednie warunki higieniczne i zdro-
wotne. 

 
§ 21. Na terenach zieleni urzņdzonej ZP: 

1) zakazuje siň lokalizowania budynków, 
2) nakazuje siň: 
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie 

czynnego – 90% powierzchni działki grun-
tu, 

b) umoŐliwienie na terenie 5.ZP dostňpu do 
terenów rowu melioracyjnego 4.WS dla 
słuŐb utrzymania wód i sprzňtu czyszczņce-
go; 

3) dopuszcza siň lokalizowanie obiektów ma-
łej architektury oraz placów zabaw 
i urzņdzeŊ sportowo-rekreacyjnych nie 
wymagajņcych budowy nieprzepuszczal-
nych nawierzchni; 

4) obsługň komunikacyjnņ zapewniń naleŐy 
z przyległej drogi publicznej dojazdowej 
KDD. 

 
§ 22. Na terenach rowu melioracyjnego 4.WS: 

1) zakazuje siň zasypywania i kanalizowania 
rowu oraz lokalizowania obiektów nie 
zwiņzanych z gospodarkņ melioracyjnņ; 

2) nakazuje siň przeznaczenie na cele terenu 
biologicznie czynnego – 70% powierzchni 
działki gruntu; 

3) obsługa komunikacyjna terenu nastņpi 
z przyległej drogi publicznej dojazdowej 
KDD, a takŐe poprzez tereny zieleni urzņ-
dzonej 5.ZP, tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej 2.MN i 10.MN oraz te-
reny kanalizacji 20.K na zasadach udostňp-
nienia przejazdu i zapewnienia moŐliwoŌci 
przeprowadzania prac konserwacyjnych; 

4) obszary zieleni wskazane na terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
2.MN i 10.MN oraz tereny zieleni urzņdzo-
nej 5.ZP pełniņ funkcje ochronne dla rowu 
melioracyjnego 4.WS. 

 
§ 23. Na terenach elektroenergetyki E: 

1) zakazuje siň: 
a) lokalizowania obiektów budowlanych in-

nych niŐ urzņdzenia zwiņzane z zaopatrze-
niem w energiň elektrycznņ, takich jak nie 
bňdņce budynkami stacje transformatoro-
we 15 kV/0,4 kV oraz sieci i kable elektro-
energetyczne, 

b) lokalizowania słupów stanowiņcych kon-
strukcjň stacji transformatorowych wyŐ-
szych niŐ 11 m; 
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2) działki budowlane wydzielane na cele sy-
tuowania stacji transformatorowych nie 
mogņ mień powierzchni mniejszej niŐ: 

a) dla stacji kompaktowej – 30 m2, 
b) dla stacji słupowej – około 9 m2; 
3) obsługň komunikacyjnņ zapewniń naleŐy 

z przyległej drogi publicznej dojazdowej 
KDD. 

 
§ 24. 1. Na terenach kanalizacji 20.K zakazuje siň 
lokalizowania obiektów innych niŐ urzņdzenia 
słuŐņce do transportu Ōcieków komunalnych. 

2. Nakazuje przeznaczenie na cele terenu bio-
logicznie czynnego 15% powierzchni działki grun-
tu; dopuszcza siň wprowadzenie nawierzchni 
szczelnej na powierzchni do 85% powierzchni 
działki gruntu. 

3. Obsługa komunikacyjna terenów kanaliza-
cji nastņpi z przyległej drogi publicznej dojazdowej 
KDD. 
 
§ 25. 1. Na terenach dróg publicznych zbiorczych 
KDZ dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ słuŐņ-
cych komunikacji oraz sieci infrastruktury tech-
nicznej, na warunkach zgodnych z przepisami 
odrňbnymi. 

2. Ustala siň: 
1) z zastrzeŐeniem §36 ust. 2 i ust. 3, szero-

koŌń w liniach rozgraniczajņcych – zgodnņ 
z rysunkiem miejscowego planu; 

2) parametry drogi – zgodne z przepisami od-
rňbnymi 

3. Zakazuje siň bezpoŌredniej obsługi komu-
nikacyjnej działek z dróg, o których mowa w ust. 
1 oraz urzņdzania włņczeŊ dróg i budowy skrzyŐo-
waŊ innych niŐ okreŌlono w §36 ust. 4 i ust. 5. 
 
§ 26. 1. Na terenach dróg publicznych dojazdo-
wych KDD dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ 
słuŐņcych komunikacji oraz sieci infrastruktury 
technicznej, na warunkach zgodnych z przepisami 
odrňbnymi. 

2. Ustala siň szerokoŌń dróg publicznych do-
jazdowych KDD w liniach rozgraniczajņcych – 
zgodnie z rysunkiem miejscowego planu. 

3. Odgałňzienie drogi publicznej dojazdowej 
15.KDD jest zakoŊczone placem do nawracania 
pojazdów. 
 
§ 27. 1. Na terenach dróg wewnňtrznych KDW, 
dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ słuŐņcych 
komunikacji oraz sieci infrastruktury technicznej, 
na warunkach zgodnych z przepisami odrňbnymi. 

2. Ustala siň szerokoŌń dróg wewnňtrznych 
KDW w liniach rozgraniczajņcych – zgodnie 
z rysunkiem miejscowego planu. 

3. Drogi wewnňtrzne 18.KDW i 19.KDW sņ 
zakoŊczone placami do nawracania pojazdów. 

 

 

 

 

Rozdział VIII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 28. 1. Teren objňty miejscowym planem jest 
połoŐony w całoŌci na obszarach: 

1) szczególnej ochrony wód powierzchnio-
wych – zlewni chronionej rzeki Wełny; 

2) głównego zbiornika wód podziemnych 
GZWP nr 143 – Subzbiornika Inowrocław-
Gniezno. 

2. Lokalizowane przedsiňwziňcia spełniań 
muszņ wymogi ochrony okreŌlone w przepisach 
odrňbnych dla terenów połoŐonych w granicach 
obszarów, o których mowa w ust. 1. 

 

Rozdział IX 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 29. Nie okreŌla siň terenów wymagajņcych usta-
lenia szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoŌci w rozumieniu przepisów 
odrňbnych. 
 
§ 30. Podane w rozdziale 7 minimalne wielkoŌci 
działek budowlanych nie dotyczņ działek gruntu 
wydzielanych na cele: regulacji granic pomiňdzy 
nieruchomoŌciami, powiňkszenia działki budowla-
nej lub lokalizowania urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej. 
 
§ 31. Granice działek budowlanych muszņ byń 
prowadzone pod kņtem prostym lub zbliŐonym do 
prostego w stosunku do linii rozgraniczajņcych 
dróg. 

Rozdział X 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 32. 1. Przy lokalizowaniu obiektów naleŐy 
uwzglňdniń wystňpowanie urzņdzeŊ drenarskich. 

2. W przypadku kolizji sytuowanych obiektów 
z urzņdzeniami drenarskimi urzņdzenia te muszņ 
zostań przebudowane na warunkach i w uzgodnie-
niu z zarzņdcņ sieci drenarskiej. 
 
§ 33. Zakazuje siň lokalizowania obiektów unie-
moŐliwiajņcych dojazd do istniejņcych urzņdzeŊ 
i sieci infrastruktury technicznej. 
 
§ 34. 1. Przy lokalizowaniu obiektów naleŐy 
uwzglňdniń przebieg napowietrznej linii elektro-
energetycznej 110 kV z pasem technologicznym 
o szerokoŌci 29 m, po 14,5 m po obu stronach linii, 
liczņc od jej osi. 
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2. Wszelkie prace budowlane, prowadzone 
w pasie technologicznym linii elektroenergetycz-
nej, muszņ byń uzgodnione z zarzņdcņ sieci. 

3. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne 
moŐna przebudowywań pod warunkiem zachowa-
nia takiego samego napiňcia 110 kV, oraz zasto-
sowania wysokoŌci konstrukcji i szerokoŌci pasa 
technologicznego nie wiňkszych niŐ w dniu uchwa-
lenia miejscowego planu. 
 
§ 35. 1. Przy lokalizowaniu obiektów naleŐy 
uwzglňdniń przebieg napowietrznej linii elektro-
energetycznej 15 kV z pasem technologicznym o 
szerokoŌci 15 m, po 7,5 m po obu stronach linii, 
liczņc od jej osi. 

2. Wszelkie prace budowlane, prowadzone 
w pasie technologicznym linii elektroenergetycz-
nej, muszņ byń uzgodnione z zarzņdcņ sieci. 

3. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne 
moŐna przekładań, kablowań i modernizowań; 
wysokoŌń konstrukcji podtrzymujņcej sień nie 
moŐe byń wyŐsza niŐ 11 m. 

4. W przypadku skablowania i przełoŐenia li-
nii elektroenergetycznej wyznaczony pas techno-
logiczny przestanie obowiņzywań bez koniecznoŌci 
zmiany miejscowego planu; w przypadku skablo-
wania i przełoŐenia linii elektroenergetycznej bň-
dzie obowiņzywał nowy pas technologiczny 
w zaleŐnoŌci od zastosowanej linii, przy czym po 
przebudowie dopuszcza siň wyłņcznie takie pro-
wadzenie linii, które nie wymaga ustalenia pasa 
technologicznego na terenach przeznaczonych 
w miejscowym planie na cele zabudowy. 

 

Rozdział XI 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 36. 1. Dopuszcza siň modernizacjň, rozbudowň 
i budowň dróg na warunkach okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych. 

2. Droga publiczna zbiorcza 13.KDZ stanowi 
poszerzenie ulicy Zamiejskiej, połoŐonej poza ob-
szarem objňtym miejscowym planem, a jej zapro-
jektowanie i budowa muszņ wynikań z przebudo-
wy i przystosowania ulicy Zamiejskiej do parame-
trów drogi klasy zbiorczej. 

3. Droga publiczna zbiorcza 14.KDZ stanowi 
poszerzenie ulicy Zabłockiego, połoŐonej poza 
obszarem objňtym miejscowym planem, a jej 
zaprojektowanie i budowa muszņ wynikań z prze-
budowy i przystosowania ulicy Zabłockiego do 
parametrów drogi klasy zbiorczej. 

4. Drogi publiczne zbiorcze 13.KDZ i 14.KDZ 
krzyŐujņ siň w miejscu istniejņcego skrzyŐowania 
ulic Zamiejskiej i Zabłockiego znajdujņcego siň 
poza obszarem objňtym miejscowym planem. 

5. Wewnňtrzny układ komunikacyjny zostaje 
włņczony w zewnňtrzny, miejski układ komunika-
cyjny w nastňpujņcy sposób: 

1) droga publiczna dojazdowa 15.KDD posia-
da dwa skrzyŐowania proste z ulicņ Zamiej-

skņ w miejscach okreŌlonych na rysunku 
miejscowego planu i zostaje na tych skrzy-
Őowaniach włņczona w tň ulicň, poprzez 
drogň publicznņ zbiorczņ 13.KDZ stanowiņ-
cņ poszerzenie ulicy Zamiejskiej do para-
metrów drogi publicznej zbiorczej; 

2) droga publiczna dojazdowa 17.KDD posia-
da skrzyŐowanie proste z ulicņ Zabłockiego 
w miejscu okreŌlonym na rysunku miej-
scowego planu i zostaje na tym skrzyŐo-
waniu włņczona w tň ulicň, poprzez drogň 
publicznņ zbiorczņ 14.KDZ stanowiņcņ po-
szerzenie ulicy Zabłockiego do parametrów 
drogi publicznej zbiorczej. 

6. Drogi wewnňtrzne 16.KDW, 18.KDW 
i 19.KDW posiadajņ włņczenie w drogň publicznņ 
dojazdowņ 15.KDD. 

7. Drogi wewnňtrzne 16.KDW i 18.KDW nie 
posiadajņ włņczeŊ w drogň publicznņ zbiorczņ 
13.KDZ. 

8. Droga publiczna dojazdowa 17.KDD posia-
da włņczenie w drogň publicznņ zbiorczņ 14.KDZ 
i drogň publicznņ dojazdowņ 15.KDD. 

9. Geometriň dróg naleŐy odczytań z rysunku 
miejscowego planu. 

10. Rzňdne skrzyŐowaŊ i niwelety dróg naleŐy 
dostosowań do warunków terenowych; rzňdne 
dróg naleŐy ustaliń wyprzedzajņco w stosunku do 
rzňdnych sytuowania budynków i obiektów. 

11. Do docelowych rzňdnych dróg, z których 
działki bňdņ obsługiwane, naleŐy dostosowań 
rzňdne sytuowania budynków i obiektów. 
 
§ 37. 1. Sieci infrastruktury technicznej naleŐy 
prowadziń w liniach rozgraniczajņcych dróg jako 
sieci podziemne, uwzglňdniajņc odległoŌci pomiň-
dzy poszczególnymi przewodami okreŌlone w 
przepisach odrňbnych, przy czym w jezdni drogi 
powinny byń sytuowane wyłņcznie sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej; powyŐsze nie dotyczy sieci 
prowadzonych prostopadle do jezdni i odcinków 
przyłņczy. 

2. Podłņczenia sieci wewnňtrznych na działce 
budowlanej do zewnňtrznych sieci infrastruktury 
technicznej wykonywań naleŐy jako podłņczenia 
podziemne. 

3. Dla kablowych przyłņczy do sieci infra-
struktury technicznej naleŐy zachowań odległoŌci 
poziome od innych urzņdzeŊ podziemnych zgod-
nie z przepisami odrňbnymi. 

4. Podłņczenie budynku do sieci infrastruktu-
ry technicznej nastňpowań bňdzie na warunkach 
okreŌlonych przez dysponenta sieci, na wniosek 
zainteresowanego podmiotu i umowy 
o przyłņczenie do sieci. 

5. Zakazuje siň budowy nowych napowietrz-
nych sieci infrastruktury technicznej. 

6. Lokalne sieci infrastruktury technicznej re-
alizowań naleŐy na nastňpujņcych zasadach: 

1) wodociņg – poprzez rozbudowň wodociņgu 
miejskiego; 

2) kanalizacjň sanitarnņ – poprzez rozbudowň 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 
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3) kanalizacjň deszczowņ – poprzez budowň 
sieci kanalizacji deszczowej; 

4) sień elektroenergetycznņ – poprzez rozbu-
dowň sieci elektroenergetycznej; 

5) gazociņg – poprzez rozbudowň sieci gazo-
wej; 

6) telekomunikacjň – poprzez rozwój róŐnych 
form łņcznoŌci telekomunikacyjnej. 

 

Rozdział XII 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 38. Nie okreŌla siň terenów wymagajņcych usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIII 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

§ 39. OkreŌla siň stawki procentowe w wysokoŌci: 
1) dla terenów komunalnych, terenów elek-

troenergetyki i terenów dróg publicznych - 
0,1% 

2) dla pozostałych terenów - 15% 
 

Rozdział XIV 
Przepisy końcowe 

§ 40. Wykonanie uchwały powierza siň Prezyden-
towi Miasta Gniezna. 
 
§ 41. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņca 

Rady Miasta Gniezna  
(-) Maria KocoŊ 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XI/ 94/2011 

Rady Miasta Gniezna 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XI/ 94/2011 

Rady Miasta Gniezna 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA GNIEZNA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY-

ŁOŏONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ I ZIELENI, FRAGMENTU OSIEDLA 

RÓŏA W GNIEōNIE – CZŇŋŃ B 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póŎn. zm.), 
Rada Miasta Gniezna rozstrzyga, co nastňpuje:  

Wykaz uwag wniesionych do projektu miej-
scowego planu wyłoŐonego do publicznego wglņ-
du w terminie 02.11.-23.11.2010 r. 

1. Uwaga wniesiona przez p. A. Romaszkie-
wicza – właŌciciela terenu w obszarze opracowa-
nia miejscowego planu 

TreŌń uwagi: 

1) wnosi o dopuszczenie moŐliwoŌci budowy 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
takŐe parterowych, 

2) zwrócenie uwagi na uwzglňdnienie, 
w zapisie dotyczņcych odprowadzenia wód 
z ulicy Zamiejskiej, istniejņcych natural-
nych spadków terenu. 

Rozstrzygniňcie: uwagi uwzglňdnione 

2. Uwaga wniesiona przez p. J. GołaŊczyka – 
Przewodniczņcego Rady Osiedla RóŐa 

TreŌń uwagi: poruszenie problemu szerokoŌci 
ul. Zamiejskiej i ul. Zabłockiego. 

Rozstrzygniňcie: Przewodniczņcy Rady Osiedla 
RóŐa p. J. GołaŊczyk został poinformowany 
o poszerzeniu ww. ulic w projekcie planu. 

Uzasadnienie: Ulica Zamiejska zostanie posze-
rzona poprzez zaprojektowanie drogi publicznej 
zbiorczej 13.KDZ, a ulica Zabłockiego – poprzez 
zaprojektowanie drogi publicznej zbiorczej 14.KDZ. 
Zaprojektowane drogi zostanņ odpowiednio włņ-
czone do ww. ulic. 

3. Uwaga wniesiona przez Urzņd Miejski 
w GnieŎnie, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, 
Referat Ochrony ŋrodowiska 

TreŌń uwagi: naleŐy zachowań istniejņce zbior-
niki wodne – szczególnie na terenie 1.MN,U. 

Rozstrzygniňcie: uwaga uwzglňdniona 

4. Uwaga wniesiona przez Urzņd Miejski 
w GnieŎnie, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, 
Referat Utrzymania Dróg 

TreŌń uwagi: 

1) drogņ publicznņ powinna byń tylko ta dro-
ga, która przebiega po terenie działki nr 20 
ark. 178 oraz działki stanowiņce poszerze-

nie ul. Zamiejskiej i ul. Zabłockiego, pozo-
stałe drogi winny byń drogami wewnňtrz-
nymi; droga publiczna przebiegajņca po 
Ōladzie dz. nr 20 ark. 178 winna byń zakoŊ-
czona placem do zawracania; nie wyraŐa 
siň zgody na wykonanie dróg publicznych 
zgodnie z przedstawionym rysunkiem pla-
nu; 

2) naleŐy zmieniń obszar terenu 7.MN,U; dla-
czego ww. teren rozdziela teren 6.MN od 
terenu 8.MN wņskim paskiem działki sta-
nowiņcym jakby dojazd do ww. terenu; 

3) w § 25 ust. 2 i 3 powołano siň na § 35, 
a winien byń § 36; 

4) naleŐy zmieniń zapis §12, ust. 3 na zapis: 
„Do czasu zakoŊczenia budowy docelowej 
nawierzchni drogi naleŐy wykonań odwod-
nienie pasa drogowego.”; kwestia dotyczņ-
ca odwodnienia zostanie podana w § 12 
(naleŐy zmieniń zapis § 12 ust. 1 na zapis: 
„ŋcieki w postaci wód opadowych 
i roztopowych z nawierzchni szczelnych na-
leŐy zagospodarowań w granicach własnej 
działki w sposób nie pogarszajņcy standar-
dów jakoŌci Ōrodowiska.”); pod pojňciem 
odwodnienia naleŐy rozumień m. in. kanali-
zacjň deszczowņ, studnie chłonne, rowy 
itp.); ponadto naleŐy wyjaŌniń jakie to sņ 
pylņce nawierzchnie drogowe; bezsensow-
ny jest równieŐ zapis pkt. 3 – o stosowaniu 
urzņdzeŊ bezpieczeŊstwa ruchu drogowe-
go decydujņ przepisy odrňbne i zapis ten 
nie musi znajdowań siň w mpzp; 

5) róŐnice wysokoŌci to około 2 m na włņcze-
niu np. drogi 15.KDD do ul. Zamiejskiej, na-
leŐy podań rzňdne terenu oraz pokazań na 
rysunku planu tereny przeznaczone do ni-
welacji; 

6) z § 25 i § 26 naleŐy usunņń zapis ust. 4; 
7) drogi włņczone w ul. Zamiejskņ i ul. Za-

błockiego, czy sņ to drogi publiczne czy teŐ 
wewnňtrzne winny mień zapewnione trój-
kņty widocznoŌci na skrzyŐowaniu; 

8) droga 15.KDD przy 16.KDW i 18.KDW nie 
moŐe mień włņczenia do drogi 13.KDZ 
w sposób zaproponowany na rysunku; 

9) czy na terenie 1.MN,U istnieje zbiornik 
wodny zgodnie z mapņ zasadniczņ? JeŐeli 
tak, to dlaczego o nim nie wspomniano 
w treŌci planu? 
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10) naleŐy podań rzňdne terenu t. j. min. rzňdne 
poziomu docelowej nawierzchni drogi na 
skrzyŐowaniach dróg, okreŌliń poziom po-
sadowienia budynków w stosunku do po-
ziomu docelowej nawierzchni drogi; 

11) naleŐy wkreŌliń w pasach drogowych dróg 
publicznych planowanņ infrastrukturň 
technicznņ. 

Rozstrzygniňcie: 

pkt 1) uwaga nieuwzglňdniona; 

pkt 2) uwaga nieuwzglňdniona; 

pkt 3) uwaga uwzglňdniona; 

pkt 4) uwaga uwzglňdniona; 

pkt 5) uwaga nieuwzglňdniona; 

pkt 6) uwaga uwzglňdniona; 

pkt 7) uwaga uwzglňdniona; 

pkt 8) uwaga uwzglňdniona; 

pkt 9) uwaga uwzglňdniona; 

pkt 10) uwaga nieuwzglňdniona; 

pkt 11) uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

pkt 1); Obszar objňty miejscowym planem jest 
przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej 
i mieszkaniowo-usługowej i został tak zaplanowa-
ny, aby wiňkszoŌń działek była obsłuŐona komuni-
kacyjnie z drogi, która obiega całe osiedle i zostaje 
włņczona w dwóch miejscach w drogň zbiorczņ – 
ulicň Zamiejskņ. Fakt, iŐ słuŐy tak znacznej liczbie 
działek oraz to, Őe włņcza siň bezpoŌrednio w ulicň 
zbiorczņ predestynowało jņ do nadania drodze 
statusu drogi publicznej. Wnioskujņcy stwierdził, 
Őe status drogi publicznej naleŐy nadań drodze 
stanowiņcej dojazd do rowu. Droga 15.KDD po-
wstała na bazie dojazdu do rowu: jest kontynu-
owana i poszerzona, a zatem nie było przeciw-
wskazaŊ do nadania jej statusu drogi publicznej: 
ma szerokoŌń 10 m, jest włņczona na dwóch skrzy-
Őowaniach do drogi zbiorczej, powstała na bazie 
drogi naleŐņcej obecnie do Skarbu PaŊstwa. Droga 

publiczna zakoŊczona placem nawrotu jest drogņ 
o mniejszej randze i uŐytecznoŌci niŐ droga konty-
nuujņca swój przebieg, włņczona w układ ze-
wnňtrzny dróg. Ponadto droga do rowu jest zbyt 
długa, aby moŐna jņ zakoŊczyń placem nawrotu – 
powinna kontynuowań przebieg i włņczań siň 
w miejski układ dróg; 

pkt 2) minimalna wielkoŌń działki na terenie 
MN,U wynosi 1200 m2; powierzchnia terenu 
7.MN,U wynosi około 4000 m2, a wiňc jest moŐli-
woŌń wydzielenia 3 działek; trzecia działka nie 
moŐe byń obsłuŐona z czňŌci drogi 15.KDD zakoŊ-
czonej placem do zawracania pojazdów, poniewaŐ 
uzyskałoby siň niewłaŌciwņ szerokoŌń działek; 
wņski pasek terenu stanowiń zatem moŐe dostňp 
do drogi 15.KDD i obsługň trzeciej działki od tej 
strony; 

pkt 5) Zapisanie w miejscowym planie rzňd-
nych dróg i terenów przeznaczonych na cele niwe-
lacji nie jest przewidziane w przepisach dotyczņ-
cych planowania przestrzennego. PowyŐsze za-
gadnienia powinny zostań rozpracowane 
w projektach drogowych. W miejscowym planie 
wprowadzono zatem zapisy, zobowiņzujņce do 
ustalenia rzňdnych w procesie realizacji ustaleŊ 
miejscowego planu; 

pkt 10) Zapisanie w miejscowym planie rzňd-
nych dróg i rzňdnych posadowienia budynków nie 
jest przewidziane w przepisach dotyczņcych pla-
nowania przestrzennego. W miejscowym planie 
wprowadzono natomiast zapisy, zobowiņzujņce do 
ustalenia tych rzňdnych w procesie realizacji usta-
leŊ miejscowego planu. Rzňdne te okreŌliń powi-
nien projekt drogowy; 

pkt 11) WkreŌlanie w pasach drogowych infra-
struktury technicznej nie jest przewidziane 
w przepisach dotyczņcych planowania przestrzen-
nego z uwagi na to, iŐ zmiana przebiegu jakiejkol-
wiek sieci wymagałaby zmiany miejscowego pla-
nu. Zagadnienia te sņ ponadto uregulowane prze-
pisami odrňbnymi i naleŐņ do działaŊ projektowo-
realizacyjnych, czyli nastňpujņcych po działaniach 
planistycznych. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XI/ 94/2011 

Rady Miasta Gniezna 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA GNIEZNA O SPOSOBIE REALIZACJI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINAN-
SOWANIA, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW 

ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ I ZIELENI, FRAGMENTU OSIEDLA RÓŏA W GNIEōNIE – CZŇŋŃ B 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŎn. zm.), Rada 
Miasta Gniezna rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej. 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicz-
nych przewidzianych w planie oraz zwiņzane z nimi 
wykupy terenów, prowadziń bňdņ właŌciwe jednostki 
miejskie. 

2. Zadania w zakresie budowy infrastruktury 
technicznej prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbior-
stwa, w kompetencji których leŐy rozwój sieci: wodo-
ciņgowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz na podstawie przepisów odrňbnych. 
Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowa-
ne bňdņ zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz na podstawie przepisów odrňbnych. 

3. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, stanowiń bňdņ zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego miasta Gniezna. 

4. OkreŌlenie terminów przystņpienia 
i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 

według kryteriów i zasad przyjňtych przy konstru-
owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
miasta Gniezna, jednak przystņpienie do realizacji 
tych zadaŊ nie nastņpi wczeŌniej niŐ po roku 2020. 

5. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo 
w zaleŐnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okreŌlonych w planie. 

Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň po-
przez: 

1) wydatki z budŐetu gminy; 
2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi 

poprzez budŐet gminy w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych; 
b) dotacji samorzņdu województwa; 
c) dotacji i poŐyczek z funduszy docelowych; 
d) kredytów i poŐyczek bankowych; 
e) innych Ōrodków zewnňtrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieŊ o charakterze cywilno-prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego – „PPP”’ a takŐe właŌcicieli nie-
ruchomoŌci. 
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UCHWAŁA NR  IX / 96 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, położonego w Błażejewku, gm. Kórnik.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmia-
nami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) 
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabu-
dowy mieszkaniowej z funkcjņ rekreacyjnņ, poło-
Őonego w BłaŐejewku, gm. Kórnik, zwany dalej 
„planem”, stwierdzajņc zgodnoŌń przyjňtych roz-
wiņzaŊ ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik 
(uchwalonego Uchwałņ Nr LV/450/98 Rady Miej-
skiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998r. z póŎn. 
zm). 

2. Plan obejmuje obszar działek o nr 
111/1,111/8, 111/9 i 111/10. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
ne sņ na rysunku planu. 

4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 


