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UCHWADA Nr XL/357/2009 RADY GMINY SUCHY LAS

z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowo[ci Jelonek dla dziaEki o nr ew. 263

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	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	oraz	z	2007	r.	Nr	48,	
poz.	327,	Nr	138,	poz.	974	i	Nr	173,	poz.	1218,	z	
2008	r.	Nr	180,	poz.	1111,	Nr	223,	poz.	1458,	z	
2009	r.	Nr	52,	poz.	420)	oraz	art.	20	ust.	1	ustawy	
z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospoda-
rowaniu	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	oraz	z	2008	r.	Nr	123,	
poz.	803,	Nr	199,	poz.	1227,	Nr	201,	poz.	1237,	
Nr	220,	poz.	1413)	Rada	Gminy	Suchy	Las	uchwa-
la,	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

§1.1.	 Uchwala	 się	 miejscowy	 plan	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego	 w	 miejscowo[ci	 Jelonek	
dla	dziaEki	o	nr	ew.	263,	zwany	dalej	ｧplanemｦ,	po	
stwierdzeniu	 jego	zgodno[ci	z	ustaleniami	studium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	Suchy	Las,	uchwalonego	uchwa-
Eą	Rady	Gminy	Suchy	Las	nr	LXV/349/98	z	dnia	18	
czerwca	1998	r.	ze	zmianami.

2.	ZaEączniki	do	uchwaEy	stanowią:
-	czę[ć	graficzna,	zwana	dalej	ｧrysunkiem	pla-

nuｦ	-	zaEącznik	nr	1
-	rozstrzygnięcie	Rady	Gminy	o	sposobie	rozpa-

trzenia	 uwag	 wniesionych	 do	 projektu	 planu	
-	zaEącznik	nr	2,

-	 rozstrzygnięcie	Rady	Gminy	o	 sposobie	 reali-
zacji,	zapisanych	w	planie	inwestycji	z	zakre-
su	infrastruktury	technicznej,	które	nalerą	do	
zadaG	wEasnych	 gminy	 oraz	 zasadach	 ich	 fi-
nansowania,	zgodnie	z	przepisami	o	finansach	
publicznych	-	zaEącznik	nr	3.

3.	Granice	obszaru	objętego	planem	okre[lono	na	
rysunku	planu.

§2.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	 dominancie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 prze-

strzenny,	 wysoko[ciowy	 akcent	 będący	
dzwonnicą	 ko[cielną,	 stanowiący	 czę[ć	 bu-

dynku	ko[cioEa	lub	odrębny	obiekt	budowlany;
2)	dziaEce	｠	nalery	przez	to	rozumieć	dziaEkę	bu-

dowlaną	w	rozumieniu	ustawy	o	planowaniu	i	
zagospodarowaniu	przestrzennym;

3)	no[nikach	reklamowych	｠	rozumie	się	urządze-
nia	reklamowe	wraz	z	elementami	konstrukcyj-
nymi	i	zamocowaniami;

4)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	rozumie	się	
przez	 to	 linię	 wyznaczającą	 minimalną	 odle-
gEo[ć,	 w	 jakiej	 morna	 sytuować	 budynek	 od	
linii	rozgraniczającej	drogi;

5)	obiektach	infrastruktury	technicznej	｠	rozumie	
się	przez	to	budowle	i	sieci	wodociągowe,	ka-
nalizacyjne,	gazowe,	telekomunikacyjne,	ciepl-
ne	oraz	elektroenergetyczne;

6)	 powierzchni	 zabudowy	 ｠	 nalery	 przez	 to	 ro-
zumieć	sumę	powierzchni	terenu	wyznaczoną	
przez	 zewnętrzne	 obrysy	 [cian	 budynków	 w	
stanie	wykoGczonym.

ROZDZIAD	II
Przepisy szczegóEowe
Przeznaczenie terenu

§3.1.	Ustala	się	przeznaczenie	terenu	-	teren	usEug	
kultu	religijnego,	oznaczony	symbolem	Uk.

2.	 Symbol	 graficzny	 przeznaczenia	 terenu,	 prze-
bieg	 linii	 rozgraniczających	 tereny	 o	 rórnym	 prze-
znaczeniu	lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania	
okre[la	rysunek	planu.

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego

§4.1.	Ustala	się	nakaz	lokalizacji	zabudowy	w	ob-
szarze	ograniczonym	przez	ustaloną	nieprzekraczal-
ną	linię	zabudowy.

2.	Ustala	się	zakaz	stosowania	ogrodzeG	peEnych	
oraz	z	prefabrykatów	betonowych.

3.	 Ustala	 się	 zakaz	 lokalizacji	 stacji	 bazowych	 i	
przekapnikowych	telefonii	komórkowej.

4.	 Ustala	 się	 zakaz	 sytuowania	 no[ników	 rekla-
mowych.

5.	 Ustala	 się	 dopuszczenie	 lokalizowania	 tablic	
informacyjnych	 na	 potrzeby	 związane	 z	 przezna-
czeniem	 terenu	 o	 maksymalnej	 jednostkowej	 po-
wierzchni	6	m2.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego

§5.1.	 Ustala	 się	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	
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kwalifikowanych,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 prze-
pisami,	 jako	przedsięwzięć	mogących	zawsze	zna-
cząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 i	 przedsięwzięć	
mogących	 potencjalnie	 znacząco	 oddziaEywać	 na	
[rodowisko,	 z	 wyjątkiem	 przedsięwzięć	 celu	 pu-
blicznego.

2.	Ustala	się	obowiązek	uwzględnienia	ograniczeG	
w	zagospodarowaniu	wynikających	z	poEorenia	te-
renu	objętego	planem	w	strefie	ochrony	po[redniej	
wewnętrznej	i	zewnętrznej	ujęcia	wody	podziemnej	
w	ZEotnikach	oraz	w	obszarze	zasobowym	tego	uję-
cia	wody.

3.	Ustala	się	nakaz	wykorzystania	nadmiaru	mas	
ziemnych	podczas	prac	budowlanych	w	obrębie	nie-
ruchomo[ci	 lub	usuwania	 jej	 zgodnie	 z	 przepisami	
odrębnymi.

4.	Ustala	się	obowiązek	zachowania	na	granicy	z	
zabudową	mieszkaniową	jednorodzinną	dopuszczal-
nych	poziomów	haEasu,	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi.

5.	Ustala	się	nakaz	magazynowania	odpadów	oraz	
ich	 zagospodarowanie	 zgodnie	 z	 gminnym	planem	
gospodarki	odpadami	i	przepisami	odrębnymi.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6.1.	Ustala	się	obowiązek	uzgadniania	z	wEa[ci-
wym	 organem	 ochrony	 zabytków	 prac	 ziemnych	
związanych	z	zabudowaniem	i	zagospodarowaniem	
terenu.

2.	Inwestor	przed	uzyskaniem	pozwolenia	na	bu-
dowę	winien	ustalić	z	wEa[ciwym	organem	ochrony	
zabytków	 zakres	 prowadzenia	 ewentualnych	 prac	
archeologicznych.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§7.	Nie	ustala	się	wymagaG	wynikających	z	po-
trzeb	ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu

§8.1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	Uk	usta-
la	 się	 lokalizację	 ko[cioEa,	 dominanty	 dzwonnicy,	
budynku	parafialnego	z	lokalami	mieszkalnymi,	bu-
dynku	 gospodarczo-gararowego,	 miejsc	 postojo-
wych,	obiektów	maEej	architektury.

2.	Ustala	się	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	od	
dróg	zgodnie	z	rysunkiem	planu.

3.	Ustala	się	powierzchnię	zabudowy	nie	większą	
nir	30%	powierzchni	dziaEki.

4.	Ustala	 się	 powierzchnię	 biologicznie	 czynną	 -	
co	najmniej	30%	powierzchni	dziaEki.

5.	Ustala	się	wysoko[ci	zabudowy:
1)	budynku	ko[cioEa	do	15,0	m	do	kalenicy,
2)	dominanty	do	25,0	m	do	najwyrszego	punktu;
3)	 budynku	 gospodarczo-gararowego	 nie	 więcej	

nir	6,0	m;
4)	budynku	parafialnego	do	9,0	m;
6.	Ustala	się	dopuszczenie	kondygnacji	podziem-

nej;
7.	Ustala	się	dowolną	geometrię	dachu;
8.	Ustala	się	dopuszczenie	niwelacji	terenu	w	za-

kresie	1,0	m	względem	istniejącego	poziomu	tere-
nu.

9.	Ustala	 się	minimalną	powierzchnię	dziaEki	 bu-
dowlanej	w	wielko[ci	4.500	m2.

10.	Zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane	nie	do-
tyczą	 wydzieleG	 geodezyjnych	 dla	 sieci	 technicz-
nych	i	urządzeG	infrastruktury	technicznej.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, na podstawie 

przepisów odrębnych

§9.	Nie	okre[la	się	 terenów	 lub	obiektów	podle-
gających	ochronie	na	podstawie	przepisów	odręb-
nych.

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci

§10.	 Nie	 okre[la	 się	 terenów,	 które	 wymagają	
wszczęcia	 procedury	 scalania	 i	 podziaEu	 nierucho-
mo[ci	w	rozumieniu	przepisów	odrębnych.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu

§11.1.	 Ustala	 się	 dla	 strefy	 ochrony	 po[redniej	
ujęcia	wody	podziemnej	w	ZEotnikach	 zachowanie	
obowiązujących	zakazów	i	nakazów	ustanowionych	
przepisami	odrębnymi.

2.	Wykonanie	zabudowy	na	terenie	objętym	pla-
nem	 nie	 more	 pogorszyć	 istniejących	 stosunków	
wodnych	na	dziaEkach	sąsiednich.

3.	Ustala	się	zachowanie	przepEywu	rowu	melio-
racyjnego	oraz	zachowanie	pasa	wolnego	od	zabu-
dowy	o	szeroko[ci	1,5m	od	górnej	krawędzi	skarpy	
po	obu	stronach	rowu,	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi.

4.	Ustala	się	dopuszczenie	budowy	kEadek	na	ro-
wie	melioracyjnym.

5.	Ustala	się	dopuszczenie	zmiany	przebiegu	rowu	
melioracyjnego	oraz	dopuszczenie	przekrycia	otwar-
tego	rowu	melioracyjnego	w	rurociąg	w	uzgodnieniu	
z	zarządcą	rowu.

6.	W	przypadku	kolizji	 sytuowanych	obiektów	z	
urządzeniami	 drenarskimi,	 nalery	 je	 przebudować	
na	warunkach	i	w	uzgodnieniu	z	zarządcą	sieci.

7.	Ustala	się	uwzględnienie	w	zagospodarowaniu	
ograniczeG	technicznych	wynikających	z	przebiegu	
istniejących	 i	 projektowanych	 sieci	 infrastruktury	
technicznej.

8.	 Ustala	 się	 zachowanie	 strefy	 oddziaEywania	
od	 linii	 elektroenergetycznej	 [redniego	napięcia	do	
czasu	jej	skablowania,	zgodnie	z	rysunkiem	planu	｠	
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gdzie	wprowadza	się	zakaz	lokalizowania	zabudowy	
z	pomieszczeniami	przeznaczonymi	na	 staEy	pobyt	
ludzi.

9.	 Ustala	 się	 zachowanie	 ograniczeG	 wynikają-
cych	z	poEorenia	czę[ci	terenu	objętego	planem	w	
pasie	ochronnym	linii	radiowej	PoznaG	｠	Szczecin.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§12.1.	Ustala	się	obsEugę	komunikacyjną	z	ulicy	
ZEotnickiej,	 znajdującej	 się	poza	granicami	obszaru	
objętego	planem.

2.	 Nalery	 zapewnić	 na	 terenie	 Uk	 minimum	 15	
miejsc	postojowych	na	100	osób	uczestniczących	
w	zgromadzeniu.

3.	Sieci	 infrastruktury	 technicznej	nalery	prowa-
dzić	 jako	 sieci	 podziemne,	 zachowując	 odlegEo[ci	
pomiędzy	przewodami	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi.

4.	 W	 zakresie	 zaopatrzenia	 w	 wodę	 ustala	 się	
podEączenie	 do	 istniejącej	 sieci	 wodociągowej	 na	
zasadach	okre[lonych	przez	gestora	sieci.

5.	W	zakresie	sieci	kanalizacyjnej	ustala	się:
1)	odprowadzanie	[cieków	bytowych	:

a)	do	sieci	kanalizacji	sanitarnej,
b)	 zakaz	 stosowania	 indywidualnych	 oczysz-

czalni	[cieków;
2)	zagospodarowanie	wód	opadowych	i	roztopo-

wych:
a)	z	poEaci	dachowych	bezpo[rednio	na	terenie	

dziaEki,
b)	 z	 powierzchni	 utwardzonych	 poprzez	 urzą-

dzenia	podczyszczające	do	rowu	melioracyjne-
go	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,

c)	 ustala	 się	 dopuszczenie	 lokalizacji	 zbiornika	
retencyjno-odparowującego	 dla	 wód	 opado-
wych	na	terenie	nieruchomo[ci,

d)	 dopuszcza	 się	 odprowadzanie	 wód	 opado-
wych	 i	 roztopowych	 do	 kanalizacji	 deszczo-
wej.

6.	W	zakresie	zaopatrzenia	w	ciepEo	ustala	się:
1)	stosowanie	paliw	pEynnych,	gazowych	i	staEych	

z	wyEączeniem	paliw	węglowych;
2)	 dopuszczenie	 stosowania	 energii	 elektrycznej	

oraz	odnawialnych	pródeE	energii.

7.	 W	 zakresie	 zasilania	 w	 energię	 elektryczną	
ustala	się:

1)	zasilanie	z	istniejącej	i	projektowanej	sieci	elek-
troenergetycznej;

2)	 dopuszczenie	 skablowania	 wszystkich	 nad-
ziemnych	linii	elektroenergetycznych;

3)	dopuszczenie	 lokalizacji	 stacji	 transformatoro-
wej	 wbudowanej	 w	 budynek	 dla	 potrzeb	 no-
wych	obiektów	na	terenie.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów

§13.	Nie	ustala	się	sposobów	i	terminów	tymcza-
sowego	zagospodarowania,	urządzenia	i	urytkowa-
nia	terenów.

Stawki procentowe

§14.	Ustala	się	stawkę	sEurącą	naliczeniu	jednora-
zowych	opEat,	o	jakich	mowa	w	art.	36	ust.	4	usta-
wy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 przestrzen-
nym,	w	wysoko[ci	15%.

ROZDZIAD	III
Przepisy koGcowe

§15.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy	Suchy	Las.

§16.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Gminy	Suchy	Las
(-) JarosEaw Ankiewicz



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	203 ｠	20758	｠ Poz.	3484



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	203 ｠	20759	｠ Poz.	3484

ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	Nr	XL/357/2009

Rady	Gminy	Suchy	Las
z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
w	miejscowo[ci	Jelonek	dla	dziaEki	o	nr	ewid.	263

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	DO	PROJEKTU	PLANU

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	Nr	XL/357/2009

Rady	Gminy	Suchy	Las
z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
w	miejscowo[ci	Jelonek	dla	dziaEki	o	nr	ewid.	263

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	PLANIE	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRA-
STRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	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	i	Nr	141,	poz.	1492,	z	2005r.	
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	oraz	z	2008	r.	Nr	123,	poz.	803,	Nr	199,	
poz.	1227,	Nr	201,	poz.	1237,	Nr	220	poz.	1413)	
Rada	Gminy	Suchy	Las

nie	rozstrzyga

w	sprawie	rozpatrzenia	uwag	do	projektu	miejsco-
wego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 w	
miejscowo[ci	Jelonek	dla	dziaEki	o	nr	ewid.	263,	ze	
względu	na	brak	uwag	do	projektu	tego	planu.

Na	podstawie	art.	7	ust.	1	pkt	2,	3	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	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.	1547,	 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)	i	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	
2004r.	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,	Nr	220,	poz.	1413)	Rada	
Gminy	Suchy	Las	uchwala,	co	następuje:

1.	Sposób	 realizacji,	 zapisanych	w	planie,	 inwe-
stycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	na-
lerą	do	zadaG	wEasnych	gminy:

1)	zakres	inwestycji:
-	budowa	przylegEej	drogi	publicznej	(ul.	ZEotnic-

kiej	na	odcinku	od	ul.	Obornickiej	do	obszaru	
objętego	planem)	ok.	1000	m2;

2)	 realizacja	 inwestycji	 wymienionej	 w	 pkt	 1	 ｠	
zgodnie	z	wieloletnimi	planami	inwestycyjnymi	Gmi-
ny	Suchy	Las.

2.	Zasady	finansowania,	zapisanych	w	planie,	in-
westycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	
nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	zgodnie	z	przepi-
sami	o	finansach	publicznych:

Prognozowane	pródEa	finansowania	przez	gminę:
-	dochody	wEasne,
-	dotacje,
-	poryczki	preferencyjne,
-	fundusze	Unii	Europejskiej,
-	udziaE	inwestorów	w	finansowaniu.


