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UCHWADA Nr XXV/205/09 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod 
budowę ukEadu komunikacyjnego wzdEur rzeki Mogilnicy Eączącego ulicę PoznaGską z czę[cią ulicy Parko-

wej poEoronej przy Parku Miejskim w Opalenicy

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, Nr 167, poz. 1759, 
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, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu 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, z 2007 
r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz 1413) Rada Miejska w Opalenicy uchwala, co 
następuje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne

§1.1. Zgodnie z uchwaEą Nr XX/172/2008 Rady 
Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmują-

cego teren przeznaczony pod budowę ukEadu komu-

nikacyjnego wzdEur rzeki Mogilnicy Eączącego ulicę 
PoznaGską z czę[cią ulicy Parkowej poEoronej przy 
Parku Miejskim w Opalenicy oraz po stwierdzeniu 
zgodno[ci ponirszych ustaleG ze Studium uwarun-

kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Opalenica, zatwierdzonym uchwaEą Nr 
XXX/253/02 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 10 

papdziernika 2002 r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Opalenica, uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący 
teren przeznaczony pod budowę ukEadu komunika-

cyjnego wzdEur rzeki Mogilnicy Eączącego ulicę Po-

znaGską z czę[cią ulicy Parkowej poEoronej przy Par-
ku Miejskim w Opalenicy, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje dziaEki o nr ewid. 992/1, 992/3, 
993/1, 993/2, 994/1, 994/2, 995/1, 995/2, 
996, 99/1, 997/2, 1004/1, 1004/2, 1005, 1010, 
1011/1, 1011/2, 1012, 1013/5, 1013/7, 1020, 
1077/4, 1242/1, 1242/2, 1078, 1277, 1244, 
208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 2102, 

210/3, 211/1, 211/2, 211/3, 212/1, 212/2, 212/3, 
213/1, 213/2, 213/3, 214/1, 214/2, 214/3, 215/1, 
215/2, 215/3, 216/1, 216/2, 216/3, 217/1, 217/2, 
218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 219/1, 219/2, 219/3 
poEorone w Opalenicy zgodnie z rysunkiem planu.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu pt. ｧMiejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego obejmujący teren 
przeznaczony pod budowę ukEadu komunika-

cyjnego wzdEur rzeki Mogilnicy Eączącego ulicę 
PoznaGską z czę[cią ulicy Parkowej poEoronej 
przy Parku Miejskim w Opalenicy.ｦ opracowa-

ny w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 
do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 
do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

rą do zadaG wEasnych gminy, oraz o zasadach 
ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 do 
niniejszej uchwaEy.

4. Przedstawione na rysunku planu ustalenia pla-

nu są obowiązujące. 

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznacze-

niu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
2) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzu-

ty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ nalery przez to 

rozumieć linie ograniczające obszar, na którym do-

puszcza się wznoszenie obiektów kubaturowych; 
4) wysoko[ć zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć maksymalną wysoko[ć budynku lub jego 
czę[ci stanowiącą pionowy wymiar budynku, 
liczoną od poziomu terenu przy najnirej poEoro-

nym wej[ciu do budynku do najwyrszej kaleni-
cy dachu lub najwyrej poEoronej powierzchni 
przekrycia dachowego;

5) liczba kondygnacji budynków ｠ nalery rozumieć 
jako liczbę kondygnacji nadziemnych.

§3. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 
mowa w §1 ust. 2, na tereny okre[lone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbo-

lami: 1R, 2R, 3US, 4IK, 5IK, 6KK, 7IK, 8IK, 9ZP, 
10ZP, 11ZP, 12ZP, 13KD, 14KD, 15KD, 16KD, 
17KD.
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§4. Na rysunku planu oznaczono następujące 
przeznaczenie terenów:

1) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem ZP;
2) tereny usEug sportu i rekreacji, oznaczone na 

rysunku planu symbolem US;
3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 

symbolem R;
4) pas izolacyjny w sąsiedztwie linii kolejowej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem IK;
5) tereny infrastruktury kolejowej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KK;
6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KD.

§5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-

wania Eadu przestrzennego:
1) zezwala się na budowę, przebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę, odbudowę, rozbiórkę i re-

mont zabudowy z uwzględnieniem ustaleG za-

wartych w Rozdziale;
2) ustala się lokalizowanie zabudowy zgodnie z 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okre[lo-

nymi na rysunku planu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą loka-

lizacji urządzeG i sieci infrastruktury technicznej; 
4) przy lokalizowaniu budynków budowli nalery 

zachować bezpieczne odlegEo[ci od urządzeG i 
sieci infrastruktury technicznej okre[lone przez 
gestora sieci;

5) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych z wyjątkiem obiektów zaplecza 
budów na czas ich realizacji. 

§6. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się dziaEalno[ci i lokalizacji obiektów 
o negatywnym wpEywie na jako[ć wód po-

wierzchniowych i gruntowych;
2) zbędne masy ziemne powstające w czasie re-

alizacji inwestycji nalery przetransportować w 
miejsce wskazane przez Burmistrza Opalenicy 
lub wykorzystać do nowego uksztaEtowania te-

renu w granicach wEasnej dziaEki;
3) w nowolokalizowanych lub modernizowanych bu-

dynkach nalery do celów grzewczych lub grzew-

czo ｠ technologicznych stosować paliwa pEynne, 
gazowe i staEe, z wyEączeniem paliw węglowych 
lub wykorzystywać alternatywne pródEa energii;

4) zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym prze-

pisami w sprawie dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku, do poszczególnych ro-

dzajów terenów:
a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-

mieszkania zbiorowego nalery zaliczyć tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1R 

｠ teren dziaEki nr ewid. 217/1, 
b) przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypo-

czynkowe, nalery zaliczyć tereny oznaczone 
na rysunku planu symbolem US;

5) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu ob-

jętego niniejszym planem nalery uwzględnić 
przepisy odrębne wynikające z poEorenia tere-

nu w obrębie obszarów wysokiej ochrony wód 
podziemnych OWO.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: dla ochrony archeologiczne-

go dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek 
uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac archeo-

logicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budo-

wę.

§8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu: okre[lono w Rozdziale II.

§9. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków scalania i podziaEu nieruchomo[ci: 

1) dokonywanie podziaEów nieruchomo[ci, unie-

morliwiające racjonalne zagospodarowanie 
terenu przez wEa[cicieli nieruchomo[ci, po-

Eoronych w jednym funkcjonalnym obszarze 
wymaga przeprowadzenia postępowania sca-

leniowego i wymiany gruntów, przewidzianego 
przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 
oraz dziaEek przeznaczonych do lokalizacji urzą-

dzeG i obiektów infrastruktury technicznej sto-

sownie do potrzeb;
3) na obszarze objętym planem dopuszcza się po-

dziaEy nieruchomo[ci na zasadach okre[lonych 
w Rozdziale II.

§10. Ustalenia dotyczące szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich urytkowaniu:

1) ustala się zakaz lokalizacji stacji telefonii ko-

mórkowej;
2) ustala się zakaz lokalizacji siEowni wiatrowych.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej:
1) ustala się realizację nowych dróg publicznych;
2) ustala się następujące wskapniki wyposarenia 

w miejsca postojowe terenu objętego planem, 
w tym miejsca w gararach: dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej min. 1,5 miejsca 
postojowego na 1 lokal mieszkalny; 

3) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudo-

wę, rozbiórkę i remonty urządzeG i sieci infra-

struktury technicznej z zachowaniem obowią-

zujących przepisów technicznych i regulacji 
prawnych;

4) zaopatrzenie budynków w wodę z istniejącej i 
projektowanej sieci wodociągowej na warun-

kach okre[lonych przez gestora sieci;
5) odprowadzenie [cieków do istniejącej i projekto-

wanej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach 
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okre[lonych przez gestora sieci, dopuszcza się 
stosowanie zbiorników bezodpEywowych, z za-

pewnieniem usuwania i oczyszczania [cieków 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu zre-

alizowania kanalizacji sanitarnej;
6) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 

[cieków bytowych i przemysEowych do grun-

tu;
7) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

do gruntu bez naruszania interesu osób trze-

cich, z morliwo[cią odprowadzenia wód do ist-
niejącej i projektowanej sieci kanalizacji desz-
czowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 
i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

9) nalery zachować zgodne z przepisami odrębny-

mi i Polskimi Normami odlegEo[ci projektowa-

nych obiektów od infrastruktury podziemnej i 
nadziemnej;

10) kolizje i skrzyrowania z istniejącym uzbro-

jeniem podziemnym i nadziemnym nalery za-

projektować i zrealizować po uzgodnieniu z 
gestorem sieci, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

11) w przypadku konieczno[ci realizacji dodatko-

wych stacji transformatorowych oraz innych 
sieci infrastruktury technicznej nakazuje się 
wEa[cicielowi nieruchomo[ci udostępnienie 
pasa terenu wzdEur drogi do ich lokalizacji;

12) ustala się następujące warunki postępowania 
z odpadami:

a) odpady komunalne winny być segregowane i 
zagospodarowane zgodnie z planem gospodar-

ki odpadami dla gminy Opalenica oraz przepi-

sami odrębnymi, 
b) odpady niebezpieczne winny być gromadzone 

w hermetycznych pojemnikach, transportowa-

ne do miejsc odzysku bądp unieszkodliwiania 
oraz usuwane przez wyspecjalizowane firmy 

zgodnie z odrębnymi przepisami;
13) w zakresie urządzeG melioracyjnych: ustala się 

obowiązek zachowania systemu melioracyjne-

go, a w przypadku konieczno[ci jego narusze-

nia nalery zastosować rozwiązanie zastępcze 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania urządzania i 
urytkowania terenów:

1) tereny, dla których plan ustala inne przeznacze-

nie nir funkcjonujące przed dniem wej[cia w 
rycie tego planu, mogą być wykorzystywane 
w sposób dotychczasowy do czasu ich zago-

spodarowania zgodnie z planem;
2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do-

puszcza się gromadzenie [cieków w szczelnych 
zbiornikach bezodpEywowych z zapewnieniem 
ich regularnego wywozu przez koncesjonowa-

nego przewopnika do oczyszczalni [cieków.

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 1R, 2R:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny rolnicze;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: 

a) zezwala się na podziaE zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przezna-

czonych do lokalizacji dróg oraz urządzeG i 
sieci infrastruktury technicznej stosownie do 
potrzeb;

2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zakazuje się wszelkiej zabudowy kubaturowej 
i innego urytkowani nir rolne, z zastrzereniem 
lit.c, d 

b) zakazuje się zmiany sposobu urytkowania 
budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo 
｠ gararowego lub czę[ci tych budynków na 
cele usEugowe lub produkcyjne,

c) zezwala się na budowę, rozbudowę, przebu-

dowę, odbudowę i remont istniejącej na tere-

nie dziaEki nr ewid. 217/1 zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi 
budynkami gospodarczo-gararowymi na wa-

runkach okre[lonych w lit.e, lit.k, dopuszcza 
się budowę jednego budynku towarzyszące-

go ｠ gararowego, gararowo-gospodarczego, 
gospodarczego, o wysoko[ci do 6,5 m, kącie 
nachylenia poEaci dachowych maks. 20o-45o, 
dopuszcza się dachy pochyEe,

d) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, 
dróg publicznych, urządzeG i sieci infrastruktu-

ry technicznej,
e) powierzchnia zabudowy na terenie dziaEki nr 

ewid. 217/1 - maks. 20% powierzchni dziaEki, 
w tym powierzchnia zabudowy budynku gara-

rowego, gospodarczego, gararowo-gospodar-
czego nie więcej nir 80,0 m2,

f) powierzchnia biologicznie czynna na terenie 
dziaEki nr ewid. 217/1 - min. 60% powierzchni 
dziaEki,

g) wysoko[ć budynku mieszkalnego: nie wyrsza 
nir istniejąca, 

h) geometria dachu budynku mieszkalnego: 
dach dwuspadowy o poEaciach symetrycznie 
zbiegających się w kalenicy,

i) nachylenie gEównych poEaci dachowych bu-

dynku mieszkalnego: 35o-45o, 
j) pokrycie dachu budynku mieszkalnego: da-

chówka lub materiaE dachówkopodobny w 
odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub 
grafitowym,

k) zakazuje się budowy od strony drogi ogrodzeG 
peEnych oraz z prefabrykowanych elementów 
betonowych, ogrodzenia nalery realizować 
jako arurowe w min. 50% lub jako rywopEo-

ty;
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3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a) dojazd z drogi gminnej bezpo[rednio graniczą-

cej z terenem, znajdującej się poza granicami 
planu, 

b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej 
｠ zgodnie z ustaleniami §11;

4) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 0%.

§14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem: 3US:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny usEug sportu i 

rekreacji;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 

inny podziaE nieruchomo[ci w tym wydzielenie 
dziaEek przeznaczonych do lokalizacji urządzeG 
i sieci infrastruktury technicznej stosownie do 
potrzeb;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zakazuje się zabudowy kubaturowej, z za-

strzereniem lit.b, 
b) dopuszcza się lokalizację niekubaturowych 

urządzeG i obiektów sportu i rekreacji, dróg 
wewnętrznych, dróg publicznych, dróg pie-

szych, pieszo ｠ rowerowych, urządzeG i sieci 
infrastruktury technicznej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna: min. 80% 
powierzchni terenu; 

2) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a) dojazd do terenu z drogi 13KD, 14KD, 
b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej 

｠ zgodnie z ustaleniami §11;
3) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 

wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 0%.

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem: 4IK, 5IK, 7IK, 8IK:
1) przeznaczenie terenu ｠ pas izolacyjny w są-

siedztwie linii kolejowej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ dopuszcza się 

inny podziaE nieruchomo[ci, w tym wydzielenie 
dziaEki geodezyjnej, zgodnie z liniami rozgrani-
czającymi;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) ustala się zakaz lokalizacji i realizacji budyn-

ków i budowli z zastrzereniem lit.b,
b) dopuszcza się lokalizację i realizację budyn-

ków i budowli przeznaczonych do prowadze-

nia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejo-

wej oraz do obsEugi przewozu osób i rzeczy,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 30% po-

wierzchni terenu, 
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 50% 

powierzchni terenu, 
e) ustala się obowiązek stosowania przegród 

budowlanych o zwiększonej izolacyjno[ci aku-

stycznej w tych czę[ciach budynków, w któ-

rych zlokalizowane będą pomieszczenia prze-

widziane na staEy pobyt ludzi;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a) dojazd do terenu 4IK z drogi 13KD, 14KD,
b) dojazd do terenu 7IK z drogi 15KD przez teren 

9ZP, 
c) dojazd do terenu 8IK z drogi 15KD przez teren 

10ZP, z ulicy Parkowej, znajdującej się poza 
granicami obszaru objętego niniejszym pla-

nem,
d) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej 

｠ zgodnie z ustaleniami §11;
5) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 

wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 0%.

§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem: 6KK:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

kolejowej; 
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ dopuszcza się 

inny podziaE nieruchomo[ci, w tym wydzielenie 
dziaEki geodezyjnej, zgodnie z liniami rozgrani-
czającymi;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) ustala się zakaz lokalizacji i realizacji budyn-

ków i budowli z zastrzereniem lit.b,
b) dopuszcza się lokalizację i realizację budowli 

przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejo-

wego i utrzymania linii kolejowej oraz do ob-

sEugi przewozu osób i rzeczy,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 30% po-

wierzchni terenu, 
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 10% 

powierzchni terenu, 
2) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a) dojazd z drogi gminnej bezpo[rednio graniczą-

cej z terenem, znajdującej się poza granicami 
planu, 

b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej 
｠ zgodnie z ustaleniami §11;

3) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 0%.

§17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem: 9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-

nej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 

inny podziaE nieruchomo[ci, w tym wydzielenie 
dziaEek zgodnie z liniami rozgraniczającymi;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 85% 
powierzchni terenu,

b) dopuszcza się lokalizację niekubaturowych 
urządzeG i obiektów sportu i rekreacji, dróg 
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wewnętrznych, dróg publicznych, dróg pie-

szych, pieszo ｠ rowerowych, urządzeG i sieci 
infrastruktury technicznej;

2) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a) dojazd do terenu 9ZP ｠ z drogi 15KD,
b) dojazd do terenu 10ZP ｠ z drogi 15KD, z ulicy 

Parkowej, znajdującej się poza granicami ob-

szaru objętego niniejszym planem,
c) dojazd do terenu 11ZP, 12ZP ｠ z drogi 

17KD, 
d) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej 

｠ zgodnie z ustaleniami §11;
3) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 

wzrostu warto[ci nieruchomo[ci ｠ 0%.

§18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem: 13KD, 14KD, 15KD, 16KD, 
17KD:

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych;
2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) ustala się szeroko[ć dróg publicznych w li-

niach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 
planu,

b) zezwala się na prowadzenie sieci uzbrojenia 
technicznego w przestrzeni dróg, z zastrzere-

niem lit. c,
c) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 307 

｠ teren 16KD dopuszcza się lokalizację infra-

struktury technicznej jedynie na odcinkach o 
przekroju ulicznym lecz poza jezdnią; w obrębie 
jezdni dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
technicznej celem przej[cia poprzecznego, a w 
pasie drogowym celem wykonania przyEącza 
do istniejących urządzeG, 

d) parametry zagospodarowania dróg nalery 
okre[lić w opracowaniach branrowych, zgod-

nie z przepisami odrębnymi,
e) w przestrzeniach dróg dopuszcza się lokalizo-

wanie sEupów ogEoszeniowych, za wyjątkiem 
drogi wojewódzkiej nr 307,

f) w przestrzeniach dróg dopuszcza się lokalizo-

wanie miejsc postojowych, za wyjątkiem dro-

gi wojewódzkiej 307 ｠ teren 16KD dla której 
ustala się zakaz lokalizacji parkingów w pasie 
drogowym, 

g) lokalizacja zjazdów na warunkach okre[lo-

nych przepisami odrębnymi z zastrzereniem 
ppkt h), 

h) zakazuje się budowy nowych, bezpo[rednich 
zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 307;

3) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 0%.

ROZDZIAD III
Ustalenia koGcowe

§18. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Opalenicy.

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

jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Krzysztof Czaruszka
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6

UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obejmującego teren przeznaczony pod budowę ukEadu komunikacyjnego wzdEur rzeki Mogilni-
cy Eączącego ulicę PoznaGską z czę[cią ulicy Parkowej poEoronej przy Parku Miejskim w Opalenicy

ZaEącznik Nr 2 
do UchwaEy Nr XXV/205/09
Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 26 czerwca 2009 r.

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, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220,poz 1413) Rada Miejska w 
Opalenicy rozstrzyga co następuje:

§1.1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego obej-

mującego teren przeznaczony pod budowę ukEadu 
komunikacyjnego wzdEur rzeki Mogilnicy Eączącego 
ulicę PoznaGską z czę[cią ulicy Parkowej poEoronej 
przy Parku Miejskim w Opalenicy.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu ww. planu jest bezprzed-

miotowe. 
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym te-

ren przeznaczony pod budowę ukEadu komunikacyjnego wzdEur rzeki Mogilnicy Eączącego ulicę PoznaGską 
z czę[cią ulicy Parkowej poEoronej przy Parku Miejskim w Opalenicy inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, infrastruktury drogowej, które nalerą do zadaG wEasnych oraz o zasadach ich finansowania

ZaEącznik Nr 3 
do UchwaEy Nr XXV/205/09
Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 26 czerwca 2009 r.

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, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220,poz 1413) Rada Miejska w 
Opalenicy rozstrzyga co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejsco-

wym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, 
przewidzianych w planie miejscowym oraz zwią-

zanych z nimi wykupami terenów prowadzić będą 
wEa[ciwe jednostki miejskie, wEa[ciwi zarządcy dróg 
oraz wEa[ciciele nieruchomo[ci.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
przewidziane w planie miejscowym realizowane 

będą przez wEa[ciwe jednostki miejskie w kompe-

tencji których lery rozwój sieci: wodociągowej, ka-

nalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego 
oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-

zowane będą zgodnie z ustaleniami planu miejsco-

wego, a takre zgodnie z planem gospodarki odpada-

mi oraz na podstawie przepisów odrębnych.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej i drogowej, okre[lonych w planie 
miejscowym, odbywać się będzie poprzez:

1. Wydatki z budretu gminy.
2. WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.

3. UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci. 


