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UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY KOMORNIKI  

 z dnia 20 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności 
gospodarczej w Komornikach na terenie działki nr 346/2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 , 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)2 oraz art. 4 ust. 
2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o PaŊstwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) 
Rada Gminy uchwala, co nastňpuje: 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów dzia-
łalnoŌci gospodarczej w Komornikach na terenie 
działki nr 346/2, zwany dalej „planem”, po stwier-
dzeniu jego zgodnoŌci ze Studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Komorniki, uchwalonego Uchwałņ Nr 
LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 paź-
dziernika 2010 r.  

2. Plan obejmuje obszar działki nr 346/2 poło-
żonej w miejscowoŌci Komorniki, przy drodze 
krajowej nr 5 PoznaŊ-Wrocław.  

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

4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ:  
1) załņcznik Nr 1 – rysunek planu, opracowa-

ny w skali 1:1000 i zatytułowany „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów działalnoŌci go-
spodarczej w Komornikach na terenie 
działki nr 346/2”, stanowiņcy czňŌń gra-
ficznņ planu, zwany dalej „rysunkiem”;  

2) załņcznik Nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu;  

3) załņcznik Nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Gminy Komorniki o sposobie realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należņ do 
zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania.  
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§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o:  
1) działce – należy przez to rozumień działkň 

budowlanņ w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, stanowiņcņ obszar, na którym 
może byń realizowane zamierzenie inwe-
stycyjne i do którego majņ zastosowanie 
uregulowania zawarte w uchwale;  

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ dopusz-
czalnņ minimalnņ odległoŌń Ōciany budyn-
ku od linii rozgraniczajņcej terenu;  

3) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień powierzchniň wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce, mierzonņ 
po obrysie Ōcian zewnňtrznych, bez scho-
dów, ramp, tarasów, zadaszeŊ, wiatroła-
pów;  

4) powierzchni zieleni – należy przez to rozu-
mień sumň powierzchni biologicznie czyn-
nych, pokrytych roŌlinnoŌciņ trawiastņ, za-
krzewionych, zadrzewionych lub urzņdzo-
nych jako oczka wodne;  

5) reklamie – należy przez to rozumień noŌnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, niebňdņcy szyl-
dem, tablicņ informacyjnņ lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych;  

6) szyldzie – należy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci;  

7) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumień element systemu informacji gmin-
nej, informacji turystycznej, przyrodniczej 
lub edukacji ekologicznej;  

8) terenie – należy przez to rozumień po-
wierzchniň o okreŌlonym rodzaju przezna-
czenia podstawowego, stanowiņcņ naj-
mniejszņ wydzielonņ liniami rozgraniczajņ-
cymi jednostkň ustaleŊ planu, oznaczonņ 
numerem i symbolem literowym;  

 
§ 3. Na obszarze planu ustala siň przeznaczenie 
terenu pod zabudowň usługowņ, oznaczone na 
rysunku symbolem U.  
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň:  

1) sytuowanie budynków, charakter architek-
toniczny nowej zabudowy, nieprzekraczal-
ne linie zabudowy, powierzchnie zabudo-
wy, maksymalne wysokoŌci budynków, 
formy dachów – zgodnie z zapisami 
w planie;  

2) zakaz sytuowania reklam i tablic informa-
cyjnych w miejscach i w sposób utrudnia-
jņcy czytelnoŌń informacji drogowskazo-
wej;  

3) zakaz oŌwietlania zrealizowanych na obsza-
rze planu obiektów w sposób ujemnie 
wpływajņcy na drogi położone 
w sņsiedztwie.  

§ 5. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala siň:  

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, dla których wymagane jest przepro-
wadzenie oceny oddziaływania przedsiň-
wziňcia na Ōrodowisko, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi, z wyjņtkiem inwe-
stycji celu publicznego;  

2) ochronň powierzchni ziemi, powietrza 
i wód zgodnie z przepisami odrňbnymi;  

3) gromadzenie i segregacjň odpadów 
w miejscach ich powstawania oraz ich za-
gospodarowanie zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami 
odrňbnymi;  

4) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;  

5) stosowanie w nasadzeniach drzew 
i krzewów gatunków zimozielonych akcep-
tujņcych warunki Ōrodowiska zurbanizowa-
nego, w iloŌci co najmniej 50% nasadzeŊ 
na działce;  

6) dla terenu oznaczonego na rysunku sym-
bolem U dopuszczalne poziomy hałasu jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo - 
usługowych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi;  

7) w przypadku lokalizacji usług oŌwiaty do-
puszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 
przeznaczonych pod budynki zwiņzane ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi.  

 
§ 6. Nie podejmuje siň ustaleŊ w zakresie zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej.  
 
§ 7. Nie okreŌla siň wymagaŊ wynikajņcych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  
 
§ 8.1. Na terenie zabudowy usługowej, oznaczo-
nym na rysunku symbolem U, ustala siň nastňpu-
jņce parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:  

1) usługi ogólnospołeczne i konsumpcyjne 
m.in. w zakresie oŌwiaty, handlu, gastro-
nomii, zabudowy biurowo-administracyjnej 
a także urzņdzeŊ i obiektów sportowych;  

2) dopuszczenie lokalizacji funkcji mieszka-
niowej jednorodzinnej jako wolnostojņcej 
lub zlokalizowanej w budynku usługowym, 
w zasiňgu oddziaływania drogi krajowej 
poprzedzonej wykonaniem przez inwestora 
zabezpieczeŊ zmniejszajņcych uciņżliwoŌci 
wywołane ruchem drogowym, 
w szczególnoŌci obowiņzek stosowania 
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technologii i zabezpieczeŊ o odpowiedniej 
izolacyjnoŌci akustycznej 
i przeciwdrganiowej zgodnie z przepisami 
odrňbnymi;  

3) lokalizacja nowej zabudowy w odległoŌci 
nie mniejszej niż 25m od zewnňtrznej kra-
wňdzi jezdni drogi krajowej;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
35% powierzchni działki;  

6) minimalna powierzchnia zieleni - 30% po-
wierzchni działki;  

7) maksymalna wysokoŌń budynku – 10m;  
8) stosowanie dachów stromych albo pła-

skich;  
9) lokalizacja ekranu akustycznego 

w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w formie pełnego - prze-
zroczystego ogrodzenia, o wysokoŌci 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, realizo-
wanego przez inwestora zabudowy usłu-
gowej;  

10) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic in-
formacyjnych o powierzchni nie przekra-
czajņcej 1m2, lokalizowanych wyłņcznie na 
elewacji budynków w strefie kondygnacji 
parteru oraz na ogrodzeniu od strony 
wjazdu na teren;  

11) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
w iloŌci co najmniej: 3 miejsc na 10 zatrud-
nionych, 5 miejsc dla klientów i 2 miejsc na 
lokal mieszkalny;  

12) obsługa komunikacyjna terenu przez dział-
kň o nr 346/1 – drogň serwisowņ położonņ 
przy południowej granicy planu;  

13) podział na działki o powierzchni nie mniej-
szej niż 3000 m2;  

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 13 nie dotyczņ wy-
dzielenia działek pod obiekty infrastruktury tech-
nicznej na terenie oraz wydzielenia działek pod 
drogi wewnňtrzne i w celu regulacji granic miedzy 
sņsiadujņcymi nieruchomoŌciami.  
 
§ 9. Nie okreŌla siň granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrňbnych, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem siň mas ziemnych, ze 
wzglňdu na ich nie wystňpowanie na obszarze 
objňtym planem.  
 
§ 10. W planie:  

1) nie wyznacza siň terenów wymagajņcych 
wszczňcia postňpowania w sprawie scala-
nia i podziału nieruchomoŌci w rozumieniu 
przepisów odrňbnych;  

2) nie okreŌla siň szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nierucho-
moŌci w rozumieniu przepisów odrňbnych.  

§ 11. Nie okreŌla siň szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.  
 
§ 12. Nie okreŌla siň zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji.  
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala siň:  

1) zachowanie istniejņcej sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej z dopuszczeniem 
jej rozbudowy, przebudowy i remontu;  

2) dopuszczenie usuniňcia kolizji projektowa-
nych obiektów budowlanych z istniejņcymi 
sieciami infrastruktury technicznej, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi;  

3) dopuszczenie lokalizowania nowych sieci 
infrastruktury technicznej, w szczególnoŌci 
sieci: wodociņgowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, gazowej, elektroenergetycz-
nej, telekomunikacyjnej i cieplnej, zgodnie 
z ustaleniami planu i przepisami odrňbny-
mi;  

4) dopuszczenie lokalizowania przyłņczy do 
sieci infrastruktury technicznej zgodnie 
z przepisami odrňbnymi;  

5) zaopatrzenie w wodň pitnņ wyłņcznie 
z sieci wodociņgowej;  

6) odprowadzenie Ōcieków komunalnych wy-
łņcznie do sieci kanalizacji sanitarnej;  

7) retencjonowanie wód opadowych 
i roztopowych w granicach działki, 
z możliwoŌciņ ich wtórnego wykorzystania 
do celów bytowo-gospodarczych lub od-
prowadzanie zgodnie z przepisami odrňb-
nymi;  

8) zastosowanie do wytwarzania energii 
cieplnej paliw płynnych, gazowych 
i stałych charakteryzujņcych siň niskimi 
wskaźnikami emisji oraz alternatywne źró-
dła energii;  

9) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;  
10) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci 

elektroenergetycznej;  
11) dopuszczenie lokalizacji nowych linii tele-

komunikacyjnych, wňzłów telekomunika-
cyjnych i szafek kablowych.  

 
§ 14. Nie okreŌla siň sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzenia 
i użytkowania terenów.  
 
§ 15. Dla terenu objňtego planem ustala siň 30% 
stawkň, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Komorniki.  
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§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

 
1 
                                                           
1 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675, nr 40, poz. 230. 

 
 

Przewodniczņcy  
Rady Gminy Komorniki 

(-)  mgr Marian Adamski  
                                                                                       
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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; z 
2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 
Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043. 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr V/26/2011 

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 20 stycznia 2011 r.
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr V/26/2011 

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY KOMORNIKI W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW 

DZIAŁALNOŋCI GOSPODARCZEJ W KOMORNIKACH NA TERENIE DZIAŁKI NR 346/2   

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 i z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy 
Komorniki rozstrzyga, co nastňpuje: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów działalno-

Ōci gospodarczej w Komornikach na terenie działki 
nr 346/2 nie wniesiono żadnych uwag, których 
sposób i terminy wnoszenia okreŌlone zostały 
w art. 17, pkt 10, 11, 12, 13, 14 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi).  

   
 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr V/26/2011 

Rady Gminy Komorniki 
z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW DZIAŁALNOŋCI 
GOSPODARCZEJ W KOMORNIKACH NA TERENIE DZIAŁKI NR 346/2, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA.   

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 późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Komorniki rozstrzyga, co 
nastňpuje: 

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

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbiorstwa, 
w kompetencji, których leży rozwój sieci: wodociņ-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-
ciņgowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrňbnych. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bňdņ zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz na podstawie przepisów odrňbnych.  

2. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które należņ do zadaŊ własnych 

gminy, stanowiń bňdņ zapisy Strategii Rozwoju Gmi-
ny Komorniki.  

3 OkreŌlenie terminów przystņpienia 
i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 
według kryteriów i zasad przyjňtych przy konstru-
owaniu Strategii Rozwoju Gminy Komorniki.  

4. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo 
w zależnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przeznaczonych 
na inwestycje.  
 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okreŌlonych w planie. Finanso-
wanie inwestycji bňdzie odbywań siň poprzez:  

1) Wydatki z budżetu gminy,  
2) Współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 

poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:  
a) dotacji unijnych,  
b) dotacji samorzņdu województwa,  
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,  
d) kredytów i pożyczek bankowych,  
e) innych Ōrodków zewnňtrznych.  
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