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UCHWADA Nr XXX/218/09 RADY GMINY KISZKOWO 

z dnia 30 wrze[nia 2009 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
w Karczewku - dziaEki nr ewid. 28, 29, 30/2 

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 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala 
co następuje: 

§1.1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwarun-

kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kiszkowo - uchwaEa Rady Gminy Kiszkowo nr 
XXVII/180/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r., uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tere-

nów zabudowy mieszkaniowej w Karczewku ｠ dziaEki nr 
ewid. 28, 29, 30/2. 

2. Granice obszaru objętego planem zostaEy naniesio-

ne na rysunku planu. 

3. Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej uchwa-
Ey oraz integralnych czę[ci: 

1) rysunku planu ｠ w skali 1:1000 ｠ zaEącznik nr 
1; 

2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyEorone-

go do publicznego wglądu ｠ zaEącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie zadaG z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania nalerących 
do zadaG wEasnych gminy ｠ zaEącznik nr 3. 

ROZDZIAD I 
Przepisy ogólne 

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwaEy 
jest mowa o: 

1) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym; 

2) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy; 
3) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Gminy Kiszkowo; 
4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na obszarze w obrębie linii rozgrani-
czających, okre[lone symbolem; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe; 

6) przedsięwzięciach mogących zawsze znaczą-

co oddziaEywać na [rodowisko oraz przedsię-

wzięciach mogących potencjalnie znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko ｠ nalery przez to 
rozumieć przedsięwzięcia okre[lone w ustawie 
z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale 
spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o 
ocenach oddziaEywania na [rodowisko ｠ Dz.U. 
Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r.; 

7) dopuszczalnych poziomach haEasu ｠ nalery 
przez to rozumieć dopuszczalne poziomy ha-

Easu okre[lone w Rozporządzeniu Ministra 
Ochrony Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu 
w [rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) dla 
okre[lonych rodzajów terenów; 

8) kwartale ｠ nalery przez to rozumieć nalery 
przez to rozumieć jednostkę strukturalną obej-
mującą zespóE dziaEek ograniczony przestrze-

nią ulic, oznaczony oddzielnym numerem - w 
ksztaEcie kwadratu, prostokąta lub wieloboku; 

9) froncie dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z 
której odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie 
na dziaEkę; 

10) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć obowiązującą odlegEo[ć dominują-

cej [ciany budynku od granicy dziaEki. qaden 
z elementów elewacji nie more przekroczyć 
obowiązującej linii zabudowy o więcej nir: 
okapy i gzymsy ｠ 0,8 m, czę[ci budynku, 
takie jak balkony, galerie, tarasy, loggie, wy-

kusze, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy 
｠ 1,3 m; na obowiązującej linii zabudowy na-

lery sytuować min. 70% dEugo[ci rzutu od-

powiedniej elewacji budynku; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć linię, oddzielającą prze-

strzeG w jakiej mogą się znajdować budynki 
od przestrzeni, na której nie ma morliwo[ci 
zabudowy. qaden z elementów elewacji nie 
more przekroczyć nieprzekraczalnej linii za-

budowy o więcej nir: okapy i gzymsy ｠ 0,5 
m; balkony, galerie, loggie, wykusze, schody 
zewnętrzne, pochylnie, rampy ｠ 1,3 m; we-

randy, tarasy – 3 m.; 

12) przestrzeni publicznej ｠ nalery przez to rozu-

mieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych 
w ksztaEcie wydzielonym liniami rozgranicza-

jącymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i 
dostępna publicznie przestrzenną caEo[ć; 
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13) korytarzu ekologicznym ｠ nalery przez to 
rozumieć obszar umorliwiający migrację ro-

[lin, zwierząt lub grzybów (ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 
Nr 92 poz. 880 z 2004 r.); 

14) zieleni ekologicznej ｠ nalery przez to rozumieć 
drzewa i krzewy w obrębie korytarza ekolo-

gicznego, 

15) reklamie - nalery przez to wszelkie no[niki in-

formacji wizualnej (no[niki na[cienne, wolno-

stojące, tablice reklamowe, pylony i tp.) wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-

niami, nie będące szyldami, tablicami infor-
macyjnymi czy znakami w rozumieniu przepi-

sów o znakach i sygnaEach drogowych; 
16) reklamie wielkoformatowej - nalery przez to 

rozumieć reklamę o powierzchni powyrej 12 
m2

17) tablicach informacyjnych - nalery przez to ro-

zumieć elementy systemu informacji, w tym: 
tablice informujące o nazwie ulicy, numerze 
domu, tablice informujące turystów, oraz 
tablice z ogEoszeniami; 

18) szyldach - nalery przez to rozumieć oznaczenia 
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów 
gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wyko-

nywania dziaEalno[ci, nie będące reklamą; 
19) Eączniku ｠ nalery przez to rozumieć budynek 

Eączący dwa budynki, którego funkcja ograni-
cza się do komunikacji wewnętrznej; 

20) boiskach do gier maEych nalery przez to ro-

zumieć boiska o niewielkich rozmiarach takie 
jak: boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, 
7-osobową piEkę ręczną, tenis ziemny, bad-

minton, kręgle, krokiet, mini golf, urządzenia 
do ćwiczeG gimnastycznych, [cierki zdrowia 
itp.; 

21) dachu dwuspadowym - nalery przez to ro-

zumieć dach posiadający dwie podstawowe 
poEacie dachowe o przeciwlegEych spadkach 
Eączące się wzdEur kalenicy, z dopuszczeniem 
uzupeEnienia mniejszymi poEaciami wynikają-

cymi z ksztaEtu rzutu budynku lub wynikają-

cymi z zastosowania takich elementów jak lu-

karny, ganki, ryzality, werandy, naczóEki itp.; 
22) dachu wielospadowym - nalery przez to ro-

zumieć dach posiadający co najmniej trzy 
podstawowe poEacie dachowe o podobnych 
spadkach, Eączące się w jednym punkcie lub 
wzdEur kalenic. W przypadku rozczEonkowa-

nego rzutu budynku lub zastosowania takich 
elementów jak lukarny, ganki, ryzality, we-

randy, itp. podstawowe poEacie mogą być 
uzupeEniane mniejszymi poEaciami o podob-

nych spadkach; 
23) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 

dach o nachyleniu 18o lub większym albo o 
nachyleniu w [ci[le okre[lonym przedziale - 
powyrej 18o

§3. Następujące oznaczenia graficzne stanowią obo-

wiązujące ustalenia planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe do-

tyczące przeznaczenia terenów; 
3) obowiązująca linia zabudowy 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) sposób ustawienia kalenic dachowych budyn-

ków mieszkalnych; 
6) istniejące i projektowane nasadzenia drzew i 

krzewów; 

7) projektowana aleja; 
8) pas terenu wzdEur linii elektroenergetycznej, na 

którym obowiązują ograniczenia w urytkowa-

niu 

ROZDZIAD II 
Przepisy szczegóEowe 

§4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 
10) ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MN - 4MN, na których przezna-

czeniem podstawowym jest funkcja miesz-
kaniowa ｠ na kardej dziaEce jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny oraz jeden budy-

nek gospodarczy lub garar. Przeznaczenie 
dopuszczalne mogą stanowić urządzenia o 
niewielkich gabarytach związane z funkcjo-

nowaniem lokalnych systemów infrastruk-

tury technicznej lub telekomunikacyjnej - nie 
konkurujące wielko[cią i wysoko[cią z obiek-

tami przeznaczenia podstawowego; 

11) ustala się teren sportu i rekreacji oraz usEug, 
oznaczony na rysunku planu symbolem US/U. 
Na terenie US/U przeznaczenie podstawowe 
more obejmować budynki, budowle i obiek-

ty maEej architektury związane ze sportem i 
rekreacją. Jako przeznaczenie dopuszczalne 
ustala się zieleG urządzoną, usEugi związane z 
obsEugą osób uprawiających sport lub korzy-

stających z rekreacji a takre usEugi handlu lub 
gastronomii dla mieszkaGców osiedla; 

12) ustala się teren zieleni ekologicznej, oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem ZE; 

13) ustala się teren zieleni ekologicznej, wchodzą-

cy w skEad wEasno[ci dziaEek - terenu zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN, ozna-

czony na rysunku planu symbolem ZE/M; 

14) ustala się tereny infrastruktury technicznej 
elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1E, 2E; 

15) ustala się tereny dróg dojazdowych wewnętrz-
nych, oznaczone na rysunku planu symbola-

mi 1KDW - 4KDW; 

16) ustala się tereny dróg pieszojezdnych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami 1KDX, 

2KDX; 

17) ustala się teren drogi pieszej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KX; 
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18) ustala się tereny poszerzeG istniejących dróg 
gminnych, oznaczone na rysunku planu sym-

bolami 1kd, 2kd. 

§5. Wprowadza się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego: 

1) projektowana zabudowa winna nawiązywać 
do tradycyjnych wzorców architektonicznych, 
stosowanych na terenach wiejskich poprzez 
ograniczenie wysoko[ci zabudowy ｠ budynki 
parterowe ze stromymi dachami oraz podda-

szem urytkowym lub nieurytkowym; 
2) na terenie US/U wymiary boisk nalery ograni-

czyć ｠ dopuszcza się wyEącznie boiska do gier 
maEych. Teren powierzchni biologicznie czyn-

nej nalery zagospodarować zielenią przy wyko-

rzystaniu naturalnego uksztaEtowania terenu i z 
dostosowaniem do lokalnych warunków grun-

towo-wodnych; 
3) zakazuje się lokalizowania tymczasowych 

obiektów budowlanych; 
4) na terenach 1MN - 4MN oraz US/U szczególnej 

dbaEo[ci wymaga zagospodarowanie zielenią 
obrzery dziaEek ｠ pomiędzy drogami a zabu-

dową; 
5) obiekty maEej architektury, detale architekto-

niczne i nawierzchnie powinny odznaczać się 
wysokimi walorami estetycznym; 

6) do czasu skablowania istniejącej linii elektro-

energetycznej 15kV dopuszcza się adaptowa-

nie sEupów i samej linii w obrębie terenów 1MN 
i 2MN pod warunkiem zachowania ustaleG za-

mieszczonych w §12 pkt 2 i 3. 

§6. Ustala się następujące zasady ochrony [rodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) na obszarze opracowania planu obowiązują 
ustalenia, wynikające z poEorenia na terenie 
otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielon-

ka oraz ustalenia wynikające z poEorenia w ob-

rębie Ptasiej Ostoi Natura 2000 PLB 300008 
Dolina MaEej WeEny pod Kiszkowem, zamiesz-
czone w §10; 

2) na obszarze objętym planem przeznaczenie 
podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne 

nie mogą nalereć do przedsięwzięć, mogących 
zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
bądp do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko. Wymóg 
ten nie dotyczy terenów dróg i infrastruktury 
technicznej. Wszelkie oddziaEywania związa-

ne z planowanym przeznaczeniem terenu nie 

mogą powodować przekroczenia standardów 
jako[ci [rodowiska, okre[lonych przepisami 
odrębnymi, poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuE prawny; 

3) w zakresie ochrony przed haEasem wskazuje 
się, ir tereny oznaczone na rysunku planu sym-

bolami 1MN ｠ 4MN nalerą do kategorii tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

a teren sportu i rekreacji oraz usEug, oznaczony 
na rysunku planu symbolem US/U nalery do 
kategorii dla terenów przeznaczonych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. Zakazuje się prze-

kraczania dopuszczalnych poziomów haEasu, 
okre[lonych dla wymienionych kategorii, zgod-

nie z Rozporządzeniu Ministra Ochrony Zrodo-

wiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowi-
sku (Dz.U. Nr 120, poz. 826); 

4) zakazuje się przeksztaEceG powierzchni ziemi, 
zakEócających naturalną rzepbę terenu; 

5) na terenie zieleni ekologicznej, oznaczonym 
na rysunku planu symbolem ZE oraz na tere-

nie zieleni ekologicznej wchodzącym w skEad 
wEasno[ci dziaEek, oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem ZE/M, nalery utrzymać dotych-

czasowy charakter zieleni - drzewa i krzewy 
dziko rosnące, peEniącej rolę korytarza ekolo-

gicznego. Ponadto nalery zachować istniejące 
zadrzewienia wzdEur granic dziaEki o nr ewid. 
30/3; 

6) nawierzchnie dróg dojazdowych wewnętrz-
nych, dróg pieszo jezdnych, drogi pieszej oraz 
boisk i [cierek realizowanych na terenie US/U 
zrealizować jako przepuszczalne z drobnowy-

miarowych elementów; 
7) wzdEur projektowanej drogi 4KDW nalery po-

sadzić drzewa w formie alei, a wzdEur projek-

towanej drogi 3KDW wprowadzić zadrzewienia 
uzupeEniające - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) wzdEur zaznaczonych na rysunku planu granic 
dziaEek zrealizować nasadzenia drzew i krze-

wów, speEniające funkcję uzupeEniających ko-

rytarzy ekologicznych a równocze[nie funkcję 
izolacyjną ｠ przysEaniającą; 

9) masy ziemne powstaEe w wyniku fundamen-

towania nalery gromadzić w wyznaczonym 
miejscu i zagospodarować w obrębie dziaEki, 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

10) zakazuje się odprowadzać nieczysto[ci pEyn-

ne do gruntu lub do istniejącego cieku oraz 
oczek wodnych, istniejących w obrębie tere-

nu ZE; 

11) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych obowiązują ustalenia §13 ust. 3; 

12) w zakresie odprowadzenia [cieków bytowych 
obowiązują ustalenia §13 ust. 4; 

13) odpady nalery gromadzić w granicach posesji 
w sposób selektywny i przekazywać do od-

zysku lub unieszkodliwienia zgodnie z prze-

pisami odrębnymi oraz zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami; 

14) energię dla celów grzewczych nalery wytwa-

rzać na bazie paliw, charakteryzujących się 
niskimi wskapnikami emisyjno[ci, takich jak 
energia elektryczna, gaz, olej opaEowy, ener-
gia odnawialna itp. Zakazuje się stosowania 
węgla w projektowanych budynkach; 

15) przy pracach ziemnych nalery uwzględnić 
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przebudowę urządzeG melioracyjnych. Prze-

budowa urządzeG melioracyjnych wymaga 
szczegóEowego uzgodnienia ｠ oraz pozwole-

nia wodno-prawnego. 

§7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej: 

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, podczas prac ziemnych przy reali-
zacji inwestycji związanych z zabudowaniem 
i zagospodarowaniem przedmiotowego tere-

nu, ustala się obowiązek prowadzenia badaG 
archeologicznych. Inwestor winien uzyskać 
pozwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowę; 

2) nie okre[la się zasad ochrony dóbr kultury 
wspóEczesnej z uwagi na nie występowanie ta-

kich obiektów na obszarze objętym planem. 

§8. Ustala się następujące wymagania wynikające z 
potrzeby ksztaEtowania przestrzeni publicznych: 

1) zakazuje się stosowania wszelkich reklam, w 
tym wielkoformatowych. 

2) szyldy i tablice informacyjne nalery objąć jed-

nolitymi standardami grafiki, liternictwa, kolo-

rystyki; 

3) ogrodzenia - wyEącznie arurowe. SEupki z cegEy, 
drewna lub kamienia naturalnego, wypeEnienie 
w formie elementów drewnianych lub metalo-

wych. Zakazuje się stosowania ogrodzeG wy-

konanych z prefabrykatów betonowych. 

§9. Ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu: 

1) obowiązującą linię zabudowy na terenie US/U 
w odlegEo[ci 4 m od linii rozgraniczających dro-

gę gminną 1KD, po uwzględnieniu poszerzenia 
tej drogi, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegEo[ci: 
a) 6 m od linii rozgraniczających drogi dojazdo-

we wewnętrzne 1KDW, 2KDW, 4KDW, drogi 
pieszojezdne 1KDX, 2KDX oraz drogę pieszą 
KX, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) 10 m od linii rozgraniczających istniejące poza 
obszarem objętym planem drogi gminne 1KD, 
2KD po uwzględnieniu poszerzeG tych dróg, 
oraz od drogi dojazdowej wewnętrznej 3KDW, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

c) 5 m od granic terenów ZE i ZE/M, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4) powierzchnia zabudowy na terenach 1MN - 
4MN nie more przekraczać 20% powierzchni 
dziaEki a na terenie US/U nie more przekroczyć 
12% powierzchni terenu; 

5) powierzchnia biologicznie czynna na terenach 
1MN - 4MN powinna wynosić co najmniej 60% 
powierzchni dziaEki a na terenie US/U powinna 
wynosić co najmniej 70% powierzchni terenu; 

6) parametry projektowanych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych: 

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze uryt-
kowe lub nieurytkowe o Eącznej wysoko[ci nie 
przekraczającej od poziomu terenu do kalenicy 
dachu 10 m z dopuszczeniem podpiwniczenia. 
Dopuszcza się wyrsze elementy techniczne, 
np. kominy, nie przekraczające wysoko[ci 12 
m n.p.t.; 

b) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe 
o nachyleniu 30o ｠ 45o. NajdEursze kalenice 
dachów powinny ustawione zgodnie z rysun-

kiem planu. Dopuszcza się, by czę[ci budynku 
od strony elewacji ogrodowej posiadaEy kale-

nice prostopadEe do kalenicy gEównej bryEy bu-

dynku. Dopuszcza się facjaty i okna dachowe, 
przykryte dachami o podobnym nachyleniu jak 
nachylenie gEównych poEaci dachowych z do-

puszczeniem nachylenia większego lub mniej-
szego w przedziale plus minus 10o; 

c) pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitu-

jące dachówkę lub inne tradycyjne materiaEy 
pokryciowe w gamie kolorów: brunatny, ce-

glasty do ciemnoczerwonego przy czym nale-

ry unikać jaskrawych odcieni tych barw. 
7) parametry projektowanych budynków usEugo-

wych na terenie US/U: 
a) dla budynków usEugowych, realizowanych na 

terenie US/U obowiązują takie same gabaryty 
jak okre[lone dla budynków mieszkalnych jed-

norodzinnych oraz takie same rodzaje dachów 
i pokrycia dachów ｠ p. pkt 6 lit a,b,c; 

b) szeroko[ć elewacji od strony drogi gminnej 
1KD jednego budynku usEugowego nie more 
być większa nir 25 m; w przypadku zrealizo-

wania więcej nir jednego budynku dopuszcza 
się poEączenie ich Eącznikiem. 

8) parametry i zasady sytuowania projektowanych 
budynków gospodarczych lub garary: 

a) budynki gospodarcze lub garare nalery loka-

lizować jako wolnostojące przy zachowaniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy i z dopusz-
czeniem lokalizowania w odlegEo[ci 1,5 m od 
granicy dziaEki. Dopuszcza się zlokalizowanie 
dodatkowego gararu w obrębie kubatury bu-

dynku mieszkalnego; 

b) maksymalna powierzchnia wolnostojących bu-

dynków gospodarczych lub garary ｠ 70 m2; 

c) maksymalna wysoko[ć budynku gospodar-
czego lub gararu nie more przekraczać 3,2 m 
od poziomu terenu do okapu dachu; 

d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe; 
e) nalery zastosować taki sam materiaE pokry-

ciowy dachu jak zastosowany w budynku 
mieszkalnym. 

§10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i 

obiektów podlegających ochronie, ustalone na podsta-
wie odrębnych przepisów: 

1. Obszar opracowania planu jest poEorony w obrębie 
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otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka: strefa 
funkcjonalno ｠ przestrzenna F2. Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Nr 4/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 
kwietnia 2005 r. w sprawie planu ochrony Parku Kra-

jobrazowego Puszcza Zielonka dla strefy F2 na terenie 
otuliny Parku nalery uwzględnić ustalenia zawarte w 
§7 wiersz nr 1, 30 i 37: 

Lp. Ustalenia Obszar działań ochronnych

1. Stosowanie do celów grzewczych paliw ekologicznych B2, C1, C2, D, E, F1, F2, G, H 

30. Nie zmienianie w sposób trwały konfiguracji terenu. F1, F2

37.

Na nowych terenach ujętych w studiach pod zabudowę 

utrzymywać średnią wielkość działek 2000 m2 oraz minimalną 

powierzchnię działek – 1200 m2

F2

2. Ze względu na poEorenie terenu objętego planem w 
obrębie Ptasiej Ostoi Natura 2000 PLB 300008 Dolina 
MaEej WeEny pod Kiszkowem ustalenia prognozy oddzia-
Eywania na [rodowisko muszą uwzględniać art. 33 usta-
wy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 
poz. 880 ze zm.). 

§11. Wprowadza się następujące zasady podziaEu nie-
ruchomo[ci: 

1) dotychczasowy podziaE geodezyjny, w czę[ci 
zaznaczonej na rysunku planu jako linie podzia-

Eów wewnętrznych przewidziane do likwida-

cji, nalery zastąpić projektowanym podziaEem, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się korektę zaznaczonych na ry-

sunku planu projektowanych podziaEów ｠ linie 
podziaEów wewnętrznych adaptowane, linie 
podziaEów wewnętrznych, pod warunkiem, re 
nie zostanie zmieniona liczba dziaEek w kwar-
tale, [rednia wielko[ć dziaEki w obrębie jedne-

go kwartaEu nie będzie mniejsza nir 2000 m2, 

a minimalna powierzchnia dziaEki nie będzie 
mniejsza nir 1200 m2; 

3) teren zieleni ekologicznej, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem ZE/M, nalery poEączyć 
wEasno[ciowo z terenami dziaEek w obrębie te-

renu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1MN,; 

4) dopuszcza się Eączenie projektowanych dziaEek, 
maksymalnie dwóch; 

5) zakazuje się wtórnych podziaEów projektowa-

nych dziaEek; 
6) nie przewiduje się scalania i podziaEu nierucho-

mo[ci, wymagających wszczęcia procedury w 
rozumieniu przepisów odrębnych. 

§12. W zakresie szczególnych warunków zagospo-

darowania terenu oraz ograniczeG w ich urytkowaniu 
ustala się: 

1) przeprowadzenie rozpoznania w sprawie ustale-

nia geotechnicznych warunków posadowienia 
budynków na terenach budzących obawy, co 
do występowania gruntów z wysokim pozio-

mem wody gruntowej na terenach: 1MN, US/U 
- w zalerno[ci od potrzeb, zgodnie z przepisa-

mi szczególnymi; 

2) zakaz sytuowania budynków mieszkalnych i 

usEugowych w odlegEo[ciach po 7,5 m od osi 
istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kV w 
kardą stronę oraz ograniczenie polegające na 
zakazie sadzenia ro[linno[ci wysokiej w od-

legEo[ciach po 7,5 m od osi istniejącej linii 
elektroenergetycznej 15 kV w kardą stronę. 
Wymieniony zakaz i ograniczenie nie będą obo-

wiązywać w przypadku likwidacji, przeEorenia 
lub skablowania linii; 

3) budowa nowych budynków gospodarczych 
wymaga zachowania bezpiecznych, okre[lo-

nych w odpowiednich przepisach i normach, 
odlegEo[ci tych obiektów od przewodów robo-

czych linii 15 kV. 

§13. Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 
1. Komunikacja 

1) obsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-

nem stanowią: 
a) istniejące poza obszarem objętym planem 

drogi gminne 1KD i 2KD, posiadające poEącze-

nie z drogą powiatową 2393P. Drogę 1KD na-

lery poszerzyć o pas terenu o szeroko[ci 2 m 
– 3 m, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1kd. Drogę 2KD nalery poszerzyć na odcinku 
objętym planem o pas terenu, oznaczony sym-

bolem 2kd o szeroko[ci 1 m - 2 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

b) projektowane drogi dojazdowe wewnętrz-
ne, oznaczone na rysunku planu symbola-

mi 1KDW – 4KDW oraz drogi pieszo jezdne 

1KDX, 2KDX, umorliwiające bezpo[rednie 
wjazdy na dziaEki; 

c) projektowana droga piesza KX, uEatwiająca 
komunikację pieszą z terenami zewnętrznymi. 

2) Dla projektowanych dróg ustala się następują-

ce parametry: 

a) drogi: 1KDW, 2KDW nalery zrealizować o 
szeroko[ci 10 m w liniach rozgraniczających. 
Drogę 2KDW nalery zrealizować w czę[ci po-

przez poszerzenie - w obie strony od osi, ist-

niejącej drogi gruntowej, zgodnie z rysunkiem 
planu. W obrębie pasa drogowego wydzielić 
jezdnię o szeroko[ci 5,5 m i obustronne chod-

niki; 
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b) drogę 3KDW nalery zrealizować o szeroko[ci 
10 m ｠ 15 m w liniach rozgraniczających, przy 
czym poszerzenie powyrej 10 m obejmuje ist-
niejący pas zadrzewieG na granicy z dziaEką o 
nr ewid. 27; 

c) drogę 4KDW nalery zrealizować o szeroko[ci 
15 m w liniach rozgraniczających. W obrębie 
pasa drogowego wydzielić w osi jezdnię o sze-

roko[ci 5,5 m, pasy trawników po obu stro-

nach jezdni o szeroko[ci co najmniej 3 m oraz 
obustronne chodniki. WzdEur pasów trawni-
ków posadzić w równych odstępach drzewa, 
tworzące aleję; 

d) drogi pieszojezdne 1KDX i 2KDX nalery zre-

alizować o szeroko[ci 7,5 m w liniach rozgra-

niczających i zakoGczyć kardą z nich posze-

rzeniem, umorliwiającym dojazd do dwóch 
dziaEek. W obrębie pasa drogowego zreali-
zować jezdnię jako jedną nawierzchnię z na-

wierzchnią chodnika; 
e) drogę pieszą KX nalery zrealizować o szero-

ko[ci 3 m w liniach rozgraniczających. 
3) na obszarze objętym planem nalery zabezpie-

czyć miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych w ilo[ci nie mniejszej nir 2 stanowiska 
dla kardej dziaEki. W przypadku zlokalizowania 
w budynku mieszkalnym lokalu urytkowego, 
nalery wyznaczyć dodatkowe miejsca postojo-

we w granicach dziaEki, w ilo[ci zapewniającej 
speEnienie potrzeb. W obrębie terenu US/U na-

lery wyznaczyć miejsca postojowe w wymia-

rze co najmniej 3 stanowiska na 10 zatrudnio-

nych lub urytkowników usEug. 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) istniejącą sieć wodociągową nalery adaptować 

z morliwo[cią jej przebudowy i wymiany. Uzu-

peEniającą sieć wodociągową realizować suk-

cesywnie; 

2) woda dla celów przeciwporarowych powinna 
być dostępna w ilo[ci zapewniającej jej wyma-

gane zapotrzebowanie dla celów przeciwpora-

rowych z urządzeG sEurących do jej dostarcza-

nia do celów sanitarnych i technologicznych. 
W przypadku braku warunków technicznych 
dopuszcza się inne równorzędne rozwiązanie. 

3. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić indy-
widualnie ｠ odprowadzenie powierzchniowe na tereny 
zielone wokóE zabudowaG, do doEów chEonnych lub do 
zbiorników retencyjnych. Wody opadowe i roztopowe 
odprowadzane do wód powierzchniowych muszą speE-
niać warunki, okre[lone w obowiązujących przepisach 
w zakresie ochrony [rodowiska. Przyjęte rozwiązania 
muszą gwarantować ochronę gruntów i wód podziem-

nych. 
4. Ustala się docelowo odprowadzenie [cieków byto-

wych do systemu kanalizacji sanitarnej. 
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej ustala się gro-

madzenie [cieków bytowych w atestowanych, szczel-
nych zbiornikach bezodpEywowych i systematyczny wy-

wóz nieczysto[ci przez koncesjonowanego przewopnika 

do oczyszczalni w Kiszkowie. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną na-
lery: 

1) projektowaną sieć elektroenergetyczną realizo-

wać sukcesywnie i prowadzić w liniach rozgra-

niczających dróg; 
2) stacje transformatorowe zlokalizować na tere-

nach infrastruktury technicznej elektroenerge-

tycznej, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1E, 2E. Dopuszcza się zmianę lokalizacji 
stacji transformatorowych na inne miejsce, po 
uzgodnieniu z zakEadem energetycznym i uzy-

skaniu odpowiedniej sEurebno[ci gruntowej; 
3) nalery przewidzieć docelowo skablowanie ist-

niejącej linii elektroenergetycznej 15 kV. Do 
czasu skablowania tej linii obowiązują ustale-

nia zapisane w §12 pkt 2 i 3; 

4) realizacja i finansowanie inwestycji elektroener-
getycznych oraz usuwanie kolizji projektowa-

nych obiektów z istniejącymi sieciami elektro-

energetycznymi, będącymi wEasno[cią ENEA 
S.A. na przedmiotowym terenie odbywać się 
będzie zgodnie z przepisami odrębnymi, odpo-

wiednio na podstawie: warunków przyEączenia 
albo usunięcia kolizji, które okre[li ENEA S.A. 
na wniosek zainteresowanych podmiotów; 

6. Energię dla celów grzewczych nalery wytwarzać 
zgodnie z zapisem w §6 pkt 14; 

7. W zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w Eącza te-
lefoniczne powinno się odbywać z sieci projektowanej w 
liniach rozgraniczających dróg. 

8. Dopuszcza się lokalizowanie na obszarze objętym 
planem urządzeG technicznych obsEugi obiektów budow-

lanych i obiektów pomocniczych sEurących zaopatrzeniu 
w wodę, energię elektryczną oraz związane z odprowa-
dzeniem [cieków lub innymi elementami uzbrojenia pod 
warunkiem uzyskania odpowiedniej sEurebno[ci grunto-

wej. 

9. Inne elementy uzbrojenia ｠ na warunkach okre[lo-

nych w przepisach szczególnych. 

§14. Nie okre[la się sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i urytkowania terenów. 

ROZDZIAD III 
Przepisy koGcowe 

§15. Ustala się stawkę, sEurącą naliczaniu jednorazo-

wych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w 
wysoko[ci 10%. 

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi Gmi-
ny Kiszkowo. 

§17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z zaEącznikiem graficznym Nr 1 - rysunek planu, 
stanowiącym integralną czę[ć uchwaEy, podlegają pub-

likacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-

polskiego. 
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§18. UchwaEa w sprawie niniejszego planu wchodzi w 
rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEoszenia jej w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) inr. Kazimierz BaraGczak
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXX/218/2009

Rady Gminy kiszkowo

z dnia 30 wrze[nia 2009 r.
Rady Gminy Kiszkowo w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

w Karczewku, dziaEki nr ewid. 28, 29 i 30/2 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY GMINY KISZKOWO W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUB-

LICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W KARCZEWKU, DZIADKI NR EWID. 28, 29 I 30/2 WRAZ Z PROGNOZĄ OD-

DZIADYWANIA NA ZRODOWISKO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Kiszkowo rozstrzyga co następuje: 

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy Kiszkowo z 
dnia 07.09.2009 r. w sprawie braku uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wyEoronego do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaEywania na [rodowisko w dniach od 31.07.2009 
r. do 3.09.2009 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich roz-
patrzenia.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXX/218/2009

Rady Gminy kiszkowo

z dnia 30 wrze[nia 2009 r.
Rady Gminy Kiszkowo w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

w Karczewku, dziaEki nr ewid. 28, 29 i 30/2 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KISZKOWO 

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE ZADAF Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA W M.P.Z.P. TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W KARCZEWKU, 

DZIADKI NR EWID. 28, 29 I 30/2

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 
pkt 2 i 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 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717) i art. 111, 
ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-

sach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 
45, poz. 391 i Nr 65 poz. 594) Rada Gminy Kiszkowo 
rozstrzyga co następuje: 

I. Sposób realizacji: 
Zapisane w m.p.z.p. terenu zabudowy mieszkaniowej 

w Karczewku, dziaEki nr ewid. 28, 29 i 30/2 inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do za-
daG wEasnych gminy to: 

1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sa-

nitarnej. Przedsięwzięcia te będą realizowane 
przy partycypacji wEa[cicieli gruntów w opar-
ciu o stosowne przepisy i umowy. 

2) poszerzenia dróg gminnych oznaczonych sym-

bolami: 

1 KD - nr ewid. 25 na odcinku o dEugo[ci ok. 710 m o 
2,0 do 3,0 m zgodnie z rysunkiem planu. 2 KD - nr ewid. 

35 na odcinku o dEugo[ci ok. 125 m o 1,0 m do 2,0 m 
zgodnie z rysunkiem planu. 

Tereny oznaczone symbolami 1Kd i 2Kd przeznaczo-

ne pod poszerzenia dróg gminnych będą wydzielone z 
obszaru dziaEek nr ewid.: 28/1, 28/3, 28/5, 28/7, 28/9, 
28/11, 28/13, 28/15, 28/17, 28/19, 28/21 oraz z dzia-
Eek nr ewid. 28/2 i 29/1 i przekazane na rzecz gminy w 
oparciu o stosowne umowy. 

3) uchwalenie planu miejscowego nie wywoEa 
skutków związanych z wypEatą odszkodowaG 
na skutek zmniejszenia warto[ci nieruchomo[ci. 

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które do zadaG 
wEasnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach pub-

licznych. 
oródEa finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej i komunikacji wyszczególnione w punkcie 
I objęte realizacją z tytuEu sporządzenia niniejszego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego będą 
finansowane z budretu gminy, kredytów, funduszy unij-
nych, przy udziale inwestorów zewnętrznych w oparciu 
o ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pub-

licznych i przy uwzględnieniu horyzontu czasowego dla 
poszczególnych zadaG i sposobu ich realizacji. 

Wykaz inwestycji do zadaG wEasnych gminy jest ma-
teriaEem do formuEowania zadaG wieloletniego planu in-

westycyjnego gminy. 


