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UCHWA£A Nr 307/XXXVI/09 RADY MIEJSKIEJ W �REMIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru �Helenki� w �remie

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

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru �Helenki� w �remie,
po stwierdzeniu zgodno�ci przyjêtych rozwi¹zañ z ustaleniami
Studium Uwarunkowañ i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy �rem (uchwa³a
Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w �remie z dnia 8 lutego 2007 roku),
zmienionego uchwa³¹ Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w �remie
z dnia 26 czerwca 2008 r.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytu³owany
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru �Helenki� w �remie, opracowany w skali
1:1000 na planszach a, b i c, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y;

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

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

3. Zmiana planu obowi¹zuje w granicach okre�lonych na
rysunku.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) �dachu p³askim� - nale¿y przez to rozumieæ dach o spadku
do 10°;

2) �dachu stromym� - nale¿y przez to rozumieæ dach o
przynajmniej dwóch po³aciach zbiegaj¹cych siê w kaleni-
cy, nachylonych pod tym samym k¹tem;

3) �nieprzekraczalnej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ sytuowania
�ciany zewnêtrznej budynku od linii rozgraniczaj¹cej tere-
nu;

4) �powierzchni zabudowy� - rozumie siê przez to powierzch-
niê terenu wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych
�cian budynku w stanie wykoñczonym;

5) �reklamie� � nale¿y przez to rozumieæ no�niki informacji
wizualnej na temat towarów i us³ug, w jakiejkolwiek ma-

terialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami;

6) �stacjach bazowych telefonii komórkowej� - nale¿y przez
to rozumieæ obiekty radiokomunikacyjne, sk³adaj¹ce siê z
urz¹dzeñ elektro - przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej
i zestawu anten;

7) �us³ugach� - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, która nie polega na wytwarzaniu dóbr material-
nych, ale ma charakter �wiadczeñ osób fizycznych i praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej, na rzecz innych osób.

§3. W planie ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy us³ugowej, oznaczony symbolem U;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne symbolami: 1 MW, 2MW, 3MW i 4MW;

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ny symbolem MN;

4) teren zabudowy us³ugowej w zieleni, oznaczony symbo-
lem U/Z;

5) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony symbolem ZP;

6) teren drogi publicznej, oznaczony symbolem KD-D;

7) teren drogi wewnêtrznej, oznaczony symbolem KDW.

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

1) mo¿liwo�æ lokalizowania:

a) budynków i budowli o okre�lonych w planie parame-
trach, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b) urz¹dzeñ budowlanych, zwi¹zanych z obiektami bu-
dowlanymi,

c) obiektów infrastruktury technicznej,

d) podziemnych obiektów infrastruktury technicznej poza
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

e) dróg wewnêtrznych, dojazdów i parkingów, obiektów
ma³ej architektury oraz reklam i elementów systemu
informacji miejskiej,

f) budynków lub budowli bezpo�rednio przy granicy dzia³ki
budowlanej, pod warunkiem uwzglêdnienia nieprze-
kraczalnej linii zabudowy,

g) wiêcej ni¿ jednego budynku na dzia³ce budowlanej, z
wyj¹tkiem terenu MN;

2) mo¿liwo�æ remontu, przebudowy, rozbudowy istniej¹cych
obiektów budowlanych zgodnie z ustaleniami planu;
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3) mo¿liwo�æ wydzielania dzia³ek zwi¹zanych z obiektami
infrastruktury technicznej;

4) zakaz:

a) lokalizowania:

- obiektów tymczasowych, z wyj¹tkiem obiektów nie-
zbêdnych przy budowie budynków i budowli, zgod-
nych z podstawow¹ funkcj¹ terenu i wznoszonych
na czas budowy,

- ogrodzeñ z typowych prefabrykowanych elemen-
tów betonowych,

b) stosowania blach falistych i trapezowych jako elemen-
tów elewacyjnych oraz wykonywania �cian zewnêtrz-
nych inaczej ni¿ jako murowane lub monolityczne.

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

1) segregacjê odpadów w miejscach ich powstawania i gro-
madzenie oraz zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kana-
lizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania
wód opadowych i roztopowych, które nie s¹ zanieczysz-
czone, na w³asnej dzia³ce;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu
drogi wewnêtrznej do kanalizacji deszczowej;

4) odprowadzanie �cieków bytowych - do sieci kanalizacji
sanitarnej;

5) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej;

6) ochronê powietrza, wód i powierzchni ziemi zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

7) zachowanie poprzez stosowanie zasad akustyki budowla-
nej, okre�lonych przepisami odrêbnymi, dopuszczalnych
poziomów ha³asu w �rodowisku dla:

a) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czonego symbolem MN,

b) terenu zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym
pobytem dzieci i m³odzie¿y, oznaczonego symbolem
U/Z,

c) terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czonych symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW,

d) terenu mieszkaniowo - us³ugowego, oznaczonego sym-
bolem U;

8) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych wskutek
prowadzenia robót budowlanych na terenie inwestora,
b¹d� ich wywóz zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) zakaz:

a) lokalizowania:

- przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko,: okre�lonych w przepisach odrêbnych,
w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, z
wyj¹tkiem obiektów infrastruktury technicznej i dróg,

- us³ug i urz¹dzeñ powoduj¹cych wzrost poziomu
ha³asu,

b) stosowania paliw innych ni¿ niskoemisyjne (gaz ziem-
ny, energia elektryczna, olej opa³owy lekki, paliwa
odnawialne) jako �ród³a energii.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê obowi¹-
zek uzgadniania z w³a�ciwym organem ochrony zabytków
inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowa-
niem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych, celem ustale-
nia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu badañ archeologicz-
nych.

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

§8. 1. Na terenie zabudowy us³ugowej, oznaczonym sym-
bolem U dopuszcza siê lokalizowanie:

1) budynków us³ugowych oraz us³ugowych z czê�ci¹ miesz-
kaln¹ o powierzchni do 50% powierzchni u¿ytkowej bu-
dynku;

2) budynków us³ugowych i handlowych z lokalami handlo-
wymi o ³¹cznej powierzchni sprzeda¿y do 1000 m2;

3) wy³¹cznie gara¿y podziemnych.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospoda-
rowania dzia³ek budowlanych:

1) powierzchniê zabudowy - do 45% powierzchni dzia³ki;

2) wysoko�æ budynków - do 12 m;

3) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿
30% powierzchni dzia³ki;

4) dachy p³askie lub dachy strome o k¹tach nachylenia po³aci
dachowych do 45 °.

§9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczonych symbolami: 1MW, 2MW, 3MW i 4MW
dopuszcza siê lokalizowanie:

1) budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2) us³ug w parterach tych budynków, wy³¹cznie na terenach
1MW i 2MW;

3) jednego lokalu handlowego o powierzchni sprzeda¿y do
600 m2 na ka¿dym z terenów 1MW i 2MW, dla pozosta³ych
lokali handlowych ustala siê maksymaln¹ powierzchniê
sprzeda¿y - 200 m2;

4) wy³¹cznie gara¿y podziemnych.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospoda-
rowania dzia³ek budowlanych:

1) wysoko�æ zabudowy na terenach 1MW i 2MW - nie wiêksz¹
ni¿ 17 m, przy czym wysoko�æ elewacji do g³ównego okapu,
mierzona od poziomu terenu przed najni¿ej po³o¿onym
wej�ciem do budynku, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 13 m;

2) wysoko�æ zabudowy na terenach 3MW i 4MW - do 12 m;

3) powierzchniê zabudowy - do 30% powierzchni dzia³ki na
terenach: 2MW, 3MW i 4MW oraz do 35% na terenie 1MW;

Poz. 1983
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4) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿
35% powierzchni dzia³ki;

5) dachy p³askie lub dachy strome o k¹tach nachylenia po³aci
dachowych do 45 °.

§10. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonym symbolem MN dopuszcza siê lokalizowanie
budynków mieszkalnych jednorodzinnych szeregowych.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospoda-
rowania dzia³ek budowlanych:

1) powierzchniê zabudowy - do 45% powierzchni dzia³ki;

2) wysoko�æ budynków - do 10 m;

3) poziom posadzki parteru do 0,5 m nad poziomem terenu;

4) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿
25% powierzchni dzia³ki;

5) dachy strome o k¹tach nachylenia po³aci dachowych 22-
45 °; dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich, przy
czym udzia³ dachu p³askiego nie mo¿e przekroczyæ 20%
ogólnej powierzchni dachu.

§11. 1. Na terenie zabudowy us³ugowej w zieleni, ozna-
czonym symbolem U/Z dopuszcza siê lokalizowanie:

1) budynków us³ugowych przeznaczonych wy³¹cznie pod
us³ugê o�wiaty;

2) ci¹gów pieszych i rowerowych;

3) dojazdów i parkingów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospoda-
rowania dzia³ek budowlanych:

1) powierzchniê zabudowy - do 100% terenu ograniczonego
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) wysoko�æ budynków - do 12 m;

3) poziom posadzki parteru do 0,5 m nad poziomem terenu;

4) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿
70% powierzchni dzia³ki;

5) dachy p³askie lub dachy strome o k¹tach nachylenia po³aci
dachowych do 45°.

§12. 1. Na terenie zieleni urz¹dzonej, oznaczonym sym-
bolem ZP dopuszcza siê lokalizowanie:

1) zieleni urz¹dzonej w postaci: rabat, kwietników, trawnika,
¿ywop³otu lub szpaleru drzew;

2) ci¹gów pieszych i rowerowych;

3) miejsc postojowych.

2. Ustala siê powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ -
nie mniejsz¹ ni¿ 70% powierzchni terenu.

§13. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro-
¿onych osuwaniem siê mas ziemnych nie podejmuje siê
ustaleñ.

§14. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

§15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podejmuje
siê ustaleñ.

§16. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê, gaz, energiê elektryczn¹ z sieci
infrastruktury technicznej z dopuszczeniem zaopatrzenia
ze �róde³ w³asnych do czasu wybudowania sieci;

2) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów z istniej¹cej drogi pu-
blicznej KD-D, istniej¹cych dróg publicznych po³o¿onych
poza granicami planu oraz z projektowanej drogi we-
wnêtrznej oznaczonej symbolem KDW;

3) zakaz obs³ugi komunikacyjnej z Alei Solidarno�ci, po³o¿o-
nej poza granicami planu;

4) zapewnienie, w granicach dzia³ki, minimum 2 miejsc po-
stojowych na 100 m2 powierzchni obiektów us³ugowych
na terenach U i MW i minimum 3 miejsc postojowych na
100 m2 powierzchni obiektów us³ugowych na terenie U/Z
oraz dodatkowo minimum 1 miejsca postojowego na 1
mieszkanie na terenach zwi¹zanych z lokalizowaniem funk-
cji mieszkaniowej;

5) szeroko�æ drogi publicznej KD-D - zgodnie z rysunkiem
planu;

6) szeroko�æ drogi wewnêtrznej KDW � 6 m.

§17. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie
podejmuje siê ustaleñ.

§18. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

Poz. 1983
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Za³¹cznik nr 2

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

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

z³o¿onych uwag nie zachodzi konieczno�æ rozstrzygania o
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru �Helenki� w �remie.

Za³¹cznik nr 3

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

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Na obszarze opracowania nie wyznaczono nowych tere-
nów dróg publicznych, bowiem dojazd i obs³uga komunika-
cyjna terenu odbywaæ siê bêdzie poprzez istniej¹c¹ sieæ dróg
publicznych i wewnêtrznych.

Z uwagi na po³o¿enie nieruchomo�ci na terenie zainwesto-
wanym, wyposa¿onym w niezbêdne sieci i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej, gmina �rem nie poniesie kosztów zwi¹-
zanych z budow¹ lub rozbudow¹ infrastruktury.

Poz. 1983, 1984

1984

UCHWA£A Nr XXX/226/2009 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 6 maja 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XIX/104/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia
wysoko�ci stawek op³at za zajmowanie pasa dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹ jest Gmina Kleszczewo na cele

niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
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 Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458)) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54,
poz. 326, Nr 218; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101;
z 2009 r. Nr 227, poz. 1505) Rada Gminy Kleszczewo uchwala,
co nastêpuje

§1. W uchwale Nr XIX/104/2004 Rady Gminy w Kleszcze-
wie z dnia 27 maja 2004 r. zmienia siê §4, który otrzymuje
brzmienie:


