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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. 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 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) Rada Gminy
Suchy Las uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w miejscowo�ci Z³otniki na terenie dzia³ki o
nr ewid. 362, zwany dalej �planem�, po stwierdzeniu zgod-
no�ci planu z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, uchwa-
lonego uchwa³¹ nr LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia
18 czerwca 1998 r. ze zmianami.

2. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:

1) cze�æ graficzna zwana dalej �rysunkiem planu� - za³¹cznik
nr 1,

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cz-
nik nr 3.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone zosta³y
na rysunku planu.

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;
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3) teren drogi wewnêtrznej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KDW;

4) teren drogi wewnêtrznej i parkingu oznaczony na rysunku
planu symbolem KDW-P;

5) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej w pianie
symbolem KD;

6) teren urz¹dzeñ i obiektów elektroenergetycznych, ozna-
czony na rysunku planu symbolem E

Rozdzia³ II

Przepisy szczegó³owe

§3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN ustala siê:

1) rozbiórkê istniej¹cych budynków;

2) sytuowanie projektowanych budynków w zabudowie sze-
regowej;

3) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z obowi¹-
zuj¹c¹ i nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy w odleg³o�ci 4 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi KD i w odleg³o�ci 5,5 m od
linii rozgraniczaj¹cej drogi KDW - zgodnie z rysunkiem
planu;

4) powierzchniê zabudowy do 50% powierzchni dzia³ki;

5) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniej ni¿
25% powierzchni dzia³ki;

6) wysoko�æ budynków mieszkalnych do 10 m od poziomu
terenu do kalenicy dachu, nie wiêcej ni¿ dwie kondygnacje
nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;

7) dach sko�ny o nachyleniu po³aci 20° - 45°;

8) gara¿e wbudowane w budynki mieszkalne;

9) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:

a) zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany uk³adu granic i po-
wierzchni dzia³ek, które na rysunku planu maj¹ charak-
ter orientacyjny, pod warunkiem, ¿e:

- szeroko�æ frontu dzia³ki skrajnej granicz¹cej z drog¹
KD nie bêdzie mniejsza ni¿ 11 m, szeroko�æ frontu
pozosta³ych dzia³ek nie bêdzie mniejsza ni¿ 7m,
powierzchnia dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿ 200
m2.
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§4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
wolnostoj¹cej z us³ugami MN/U ustala siê:

1) rozbiórkê istniej¹cych budynków;

2) sytuowanie dwóch projektowanych budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych wolnostoj¹cych;

3) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z nieprze-
kraczaln¹ lini¹ zabudowy w odleg³o�ci 4 m od linii rozgra-
niczaj¹cej teren KDW-P;

4) sytuowanie wy³¹cznie jednego lokalu mieszkalnego na
piêtrze budynku;

5) sytuowanie wy³¹cznie lokali us³ugowych w parterze bu-
dynku mieszkalnego;

6) powierzchniê zabudowy do 50% powierzchni dzia³ki;

7) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniej ni¿ 25% po-
wierzchni dzia³ki;

8) wysoko�æ budynków mieszkalnych do 10 m od poziomu
terenu do kalenicy dachu, nie wiêcej ni¿ dwie kondygnacje
nadziemne;

9) dach sko�ny o nachyleniu po³aci 20° - 45°;

10) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:

a) zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany uk³adu granic i po-
wierzchni dzia³ek, które na rysunku planu maj¹ charak-
ter orientacyjny, pod warunkiem, ¿e:

- szeroko�æ frontu dzia³ki skrajnej granicz¹cej z drog¹
KD nie bêdzie mniejsza ni¿ 20 m,

- powierzchnia dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿ 600
m2.

§5. Dla terenu drogi wewnêtrznej KDW ustala siê:

1) szeroko�æ drogi 8,5 m w liniach rozgraniczaj¹cych;

2) docelowe wyposa¿enie w system kanalizacji deszczowej;
w przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub a¿urowej
nale¿y zabezpieczyæ �rodowisko gruntowo-wodne przed
infiltracj¹ zanieczyszczeñ;

3) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogê.

§6. Dla terenu drogi wewnêtrznej i parkingu KDW-P usta-
la siê:

1) wymiary -jak na rysunku planu;

2) sytuowanie miejsc postojowych, zajmuj¹cych nie wiêcej
ni¿ 35% powierzchni terenu;

3) docelowe wyposa¿enie w system kanalizacji deszczowej;
w przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub a¿urowej
nale¿y zabezpieczyæ �rodowisko gruntowo-wodne przed
infiltracj¹ zanieczyszczeñ;

4) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogê;

5) dopuszcza siê zieleñ towarzysz¹c¹, o obszarze nie mniej-
szym ni¿ na 5% powierzchni terenu.

§7. Teren drogi publicznej dojazdowej KD:

1) stanowi teren przeznaczy na poszerzenie istniej¹cej ul.
Krótkiej o 4 m;

2) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi.

§8. 1. Na obszarze objêtym planem nale¿y zapewniæ od-
powiedni¹ ilo�æ miejsc postojowych na terenie dzia³ki budow-
lanej stosuj¹c wska�nik: conajmniej 2 miejsca postojowe na
jeden lokal mieszkalny wliczaj¹c miejsce postojowe w gara¿u;

2. Dla funkcji us³ugowej, w parterach budynków znajdu-
j¹cych siê w obszarze oznaczonym MN/U, nale¿y zapewniæ
odpowiednia ilo�æ miejsc postojowych zgodnie ze wska�ni-
kiem: conajmniej 2 miejsce postojowe na jeden lokal us³ugo-
wy.

§9. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:

Ustala siê docelowe wykonanie pe³nego uzbrojenia obsza-
ru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w
ulicy Nektarowej;

2) kanalizacja sanitarna - odprowadzanie �cieków do istnie-
j¹cej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) kanalizacja deszczowa - wody opadowe nale¿y docelowo
odprowadziæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczo-
wej w ulicy Nektarowej; do czasu realizacji kanalizacji
deszczowej wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ w
granicach w³asnej dzia³ki nie naruszaj¹c interesu osób
trzecich; w przypadkach okre�lonych w przepisach prawa
uzyskaæ niezbêdne pozwolenia wodnoprawne na odpro-
wadzanie wód opadowych do gruntu;

4) energia elektryczna- zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ po-
winno siê odbywaæ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej;

5) gaz - zaopatrzenie z istniej¹cej sieci gazowej w ulicy
Nektarowej;

6) sieæ telefoniczna - nale¿y j¹ realizowaæ jako podziemn¹,
skablowan¹;

7) odpady powstaj¹ce w trakcie realizacji inwestycji - masy
ziemne - nale¿y wykorzystaæ do niwelacji terenu, utwar-
dzenia nawierzchni dróg i placów wewnêtrznych zgodnie
z przepisami szczególnymi;

8) na terenach podlegaj¹cych ochronie akustycznej ustala
siê dopuszczalne poziomy ha³asu, zgodne z przepisami
szczególnymi.

§10. Dla terenu urz¹dzeñ i obiektu elektroenergetycznego
E ustala siê:

1) lokalizacjê obiektu elektroenergetycznego;

2) powierzchnie terenu: 25 m2.

§11. Ustala siê:

1) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

a) ustala siê jednolite dachy w jednym szeregu zabudowy
pokryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³em dachów-
kopodobnym,
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b) zakazuje siê sytuowania wszelkich obiektów i urz¹dzeñ
tymczasowych, które nie s¹ �ci�le zwi¹zane z planowa-
nym przeznaczeniem terenu, za wyj¹tkiem obiektów
budowlanych lokalizowanych na czas budowy;

2) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:

a) zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko za wyj¹tkiem przed-
siêwziêæ celu publicznego,

b) odpady sta³e z ka¿dej posesji nale¿y gromadziæ selek-
tywnie w pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczo-
nych miejscach na terenie tej posesji, a nastêpnie
przekazywaæ do odzysku, a je�li z przyczyn technolo-
gicznych jest to niemo¿liwe lub nie jest uzasadnione z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, nale¿y je
przekazywaæ do unieszkodliwienia zgodnie z wymoga-
mi ochrony �rodowiska oraz planem gospodarki odpa-
dami,

c) do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa gazowe
lub p³ynne wzglêdnie inne, odnawialne �ród³a energii;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:

na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty i tereny
chronione w my�l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568);

4) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych:

a) szyldy i reklamy:

- zamieszczanie wy³¹cznie na ogrodzeniach i �cia-
nach budynków pierwszej kondygnacji,

- powierzchnia nie wiêksza ni¿ 1,5 m2,

- zamieszczane na ogrodzeniach nie mog¹ byæ wy-
¿sze ni¿ te ogrodzenia, a zamieszczane na �cianach
budynków nie mog¹ wykraczaæ poza doln¹ kra-
wêd� okien drugiej kondygnacji,

b) mo¿liwo�æ sytuowania wolnostoj¹cych urz¹dzeñ infor-
macyjno-reklamowych przy wjazdach od ul. Nektaro-
wej i ul. Krótkiej, o wysoko�ci do 6 m;

5) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci objê-
tych planem:

na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny wyma-
gaj¹ce scalania i podzia³u nieruchomo�ci w trybie ustawy
o gospodarce nieruchomo�ciami z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr
46, poz. 543 ze zm.);

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿o-
nych osuwaniem siê mas ziemnych:

nie okre�la siê;

7) szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

nie okre�la siê;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów:

nie okre�la siê.

§12. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 20%.

Rozdzia³ III

Przepisy koñcowe

§13. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Suchy Las.

§14. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
(-) Jaros³aw Ankiewicz
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 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,

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXX/264/2009

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowo�ci Z³otniki na terenie

dzia³ki o nr ewid. 362

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237)
Rada Gminy Suchy Las nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowo�ci Z³otniki na terenie dzia³ki o
nr ewid. 362, ze wzglêdu na brak uwag do projektu tego planu.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXX/264/2009

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowo�ci Z³otniki na terenie

dzia³ki o nr ewid. 362

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE

Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237), art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie 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 oraz 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)
Rada Gminy Suchy Las nie rozstrzyga o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ze wzglêdu na
brak zapisu w sprawie tego rodzaju inwestycji w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci
Z³otniki na terenie dzia³ki o nr ewid. 362.
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