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UCHWA£A Nr XXIV/241/09 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami), w zwi¹zku z uchwa³ami Nr XII/124/07 Rady Miej-
skiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew oraz XV/160/08 Rady Miej-
skiej w Kleczewie z dnia 11 marca 2008 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew, uchwala siê, co
nastêpuje:

DZIA£ I

PRZEPISY OGÓLNE

Rozdzia³ I

Zakres obowi¹zywania planu

§1. 1. Uchwala siê zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego:

a) Gminy i Miasta Kleczew uchwalonego Uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Kleczewie Nr XXX/303/2001 z dnia 8 listopada
2001 r. , opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego Nr 144, poz. 2948 z dnia 26
listopada 2001 r.

b) Terenów rekreacyjnych w miejscowo�ciach Adamowo �
Trêby, uchwalonego Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Kleczewie
Nr VI/42/07 z dnia 23 marca 2007 r. , opublikowan¹ w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr
68, poz. 1787, z dnia 10 maja 2007 r.

2. Obszar zmiany planów miejscowych obejmuje dzia³ki
szczegó³owo okre�lone w za³¹cznikach od nr 1 do 13 do
niniejszej uchwa³y.

§2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ki nr: 779/8, 778/23,
774/40, obrêb geodezyjny Kleczew skala 1:500� stanowi
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ki nr: 506/2, 506/4,
obrêb geodezyjny Kleczew skala 1:500� stanowi za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y.

3. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ka nr 134/1, obrêb
geodezyjny Z³otków skala 1:1000� stanowi za³¹cznik nr 3
do niniejszej uchwa³y.

4. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ka nr 98/17, obrêb
geodezyjny Budzis³aw Ko�cielny skala 1:500� stanowi za-
³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

5. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ka nr 71/4, obrêb
geodezyjny Kamionka skala 1:500� stanowi za³¹cznik nr 5
do niniejszej uchwa³y.

6. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ki nr: 179/3, 181/7,
218/6, 218/7, 219/7, 219/11, obrêb geodezyjny Roztoka
skala 1:1000� stanowi za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y.

7. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ki nr: 312/1, 340/1
obrêb geodezyjny S³awoszewek skala 1:1000� stanowi
za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y.

8. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ka nr 311/18, obrêb
geodezyjny S³awoszewek skala 1:1000� stanowi za³¹cznik
nr 8 do niniejszej uchwa³y.

9. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ka nr 68, obrêb
geodezyjny S³awoszewek skala 1:500� stanowi za³¹cznik nr
9 do niniejszej uchwa³y.

10. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ki nr: 178/4, obrêb
geodezyjny S³awoszewek skala 1:1000� stanowi za³¹cznik
nr 10 do niniejszej uchwa³y.
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11. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ka nr 224/4, obrêb
geodezyjny Trêby Nowe skala 1:500� stanowi za³¹cznik nr
11 do niniejszej uchwa³y.

12. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ka nr 32/17, obrêb
geodezyjny Trêby skala 1:1000� stanowi za³¹cznik nr 12 do
niniejszej uchwa³y.

13. Rysunek planu pt. �Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew, dzia³ki nr: 10/82, 10/76,
12 Grabce obrêb geodezyjny Trêby skala 1:1000� stanowi
za³¹cznik nr 13 do niniejszej uchwa³y.

14. Uwagi zg³oszone do projektu zmiany w trybie art. 17 pkt
11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, stanowi¹ za³¹cznik nr 14 do niniejszej uchwa³y.

15. Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasady ich finansowania, stanowi za³¹cznik nr
15 do niniejszej uchwa³y.

16. Stwierdzenie zgodno�ci ze Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Mia-
sta Kleczew, stanowi za³¹cznik nr 16 do niniejszej uchwa³y.

§3. Przedmiotem planu jest okre�lenie:

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania;

2. zasad i ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;

3. zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5. wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych;

6. parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabary-
tów obiektów i wska�ników intensywno�ci zabudowy;

7. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;

8. szczegó³owych zasad podzia³u nieruchomo�ci;

9. szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej;

11. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

12. stawek procentowych, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany
planu s¹ ustaleniami planu:

1. granica obszaru objêtego planem, na którym obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszej uchwa³y;

2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu �ci�le
okre�lone;

3. symbole cyfrowe i literowe okre�laj¹ce przeznaczenie te-
renów i wi¹¿¹ce ustalenia niniejszej uchwa³y z rysunkiem
planu;

4. nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

5. strefy oddzia³ywania napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia.

Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.

§5. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1. planie � zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y;

2. terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem i nu-
merem;

3. numerze terenu � nale¿y przez to rozumieæ cyfrowe ozna-
czenie terenu wydzielonego spo�ród terenów o tym sa-
mym przeznaczeniu, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia
ogólne dla terenu o tym samym symbolu literowym
przeznaczenia i dodatkowe ustalenia szczegó³owe;

4. symbolu przeznaczenia � nale¿y przez to rozumieæ literowe
oznaczenie poszczególnych terenów, okre�laj¹ce ich prze-
znaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i
uzupe³niaj¹ce;

5. przeznaczeniu podstawowym, dominuj¹cym � nale¿y przez
to rozumieæ g³ówny sposób zagospodarowania terenu;

6. przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym, dopuszczalnym � nale¿y
przez to rozumieæ mo¿liwy sposób zagospodarowania
terenu po spe³nieniu wymagañ okre�lonych w planie,
stanowi¹cy uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego;

7. dzia³ce budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ nierucho-
mo�æ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielko�æ, cechy
geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz wyposa¿e-
nie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej spe³niaj¹ wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj¹ce z odrêb-
nych przepisów i aktów prawa miejscowego;

8. froncie dzia³ki � nale¿y przez to rozumieæ granicê dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której nastêpuje
wjazd i wej�cie na dzia³kê;

9. kalenicy dachu � nale¿y przez to rozumieæ najwy¿sz¹ i
najd³u¿sz¹, poziom¹ krawêd� za³amania po³aci dachu spa-
dowego;

10. liczbie kondygnacji � nale¿y przez to rozumieæ liczbê
kondygnacji nadziemnych budynku;

11. klasie drogi � rozumie siê przez to przyporz¹dkowanie
drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynika-
j¹cych z cech funkcjonalnych;
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12. powierzchni terenu biologicznie czynnej � nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w rozu-
mieniu Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie;

13. nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza któr¹ nie
wolno wprowadzaæ nowej zabudowy;

14. obowi¹zuj¹cej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, na której nale¿y zlo-
kalizowaæ frontow¹ elewacjê budynku z zachowaniem
styczno�ci minimum w 70% linii elewacji frontowej;

15. wska�niku intensywno�ci zabudowy � nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na da-
nej dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej tej dzia³-
ki;

16. wysoko�ci zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ maksy-
maln¹ odleg³o�æ w rzucie prostopad³ym pomiêdzy najwy¿-
szym punktem dachu budynku, a najni¿szym punktem
gruntu rodzimego;

17. obiekcie obs³ugi technicznej � nale¿y przez to rozumieæ
podziemn¹ infrastrukturê techniczn¹, która s³u¿y odprowa-
dzaniu �cieków, dostarczaniu wody, ciep³a, energii elek-
trycznej, gazu, a tak¿e stacje transformatorowe, obiekty
przepompowni �cieków, urz¹dzenia melioracji, zorganizo-
wane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunal-
nych;

18. urz¹dzeniu pomocniczym � nale¿y przez to rozumieæ wy-
posa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a tak¿e
oznakowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego, ekra-
ny akustyczne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej i
obrony cywilnej, urz¹dzenia s³u¿¹ce informacji o terenie,
a tak¿e ogólnodostêpne stacje telefoniczne;

19. budowli s³u¿¹cej reklamie � nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹cy trwale zwi¹zany z gruntem obiekt reklamo-
wy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane;

20. urz¹dzeniu s³u¿¹cym reklamie � nale¿y przez to rozumieæ
obiekt nie zwi¹zany trwale z gruntem, s³u¿¹cy reklamie;

21. us³ugach nieuci¹¿liwych, produkcji nieuci¹¿liwej � nale¿y
przez to rozumieæ us³ugi i dzia³alno�æ produkcyjn¹, które
nie nale¿¹ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
�rodowiska, nie oddzia³uj¹ negatywnie na obszary Natura
2000 oraz na obszary chronionego krajobrazu, nie powo-
duj¹ ponadnormatywnego ha³asu, wibracji, promieniowa-
nia, zanieczyszczenia powietrza i gleb, wód powierzchnio-
wych i podziemnych, ustalonych przepisami szczególnymi
dla okre�lonego dominuj¹cego przeznaczenia terenu;

22. us³ugach uci¹¿liwych, produkcji uci¹¿liwej � nale¿y przez
to rozumieæ us³ugi i dzia³alno�æ produkcyjn¹ zaliczane do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony �rodowiska,
powoduj¹ce ponadnormatywny ha³as, wibracje, promie-

niowanie, zanieczyszczenie powietrza i gleb, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, przekraczaj¹ce normy
wyznaczone przepisami szczególnymi dla okre�lonego w
planie przeznaczenia dominuj¹cego;

23. odpadach niebezpiecznych � nale¿y przez to rozumieæ
odpady wyszczególnione w za³¹czniku do ustawy o odpa-
dach;

24. obszarze górniczym � nale¿y przez to rozumieæ przestrzeñ,
w granicach której przedsiêbiorca jest uprawniony do
wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górni-
czych zwi¹zanych z wykonywaniem koncesji;

25. terenie górniczym � nale¿y przez to rozumieæ przestrzeñ
objêt¹ przewidywanymi szkodliwymi wp³ywami robót
górniczych zak³adu górniczego;

26. wyrobisku górniczym � nale¿y przez to rozumieæ prze-
strzeñ w nieruchomo�ci gruntowej lub górotworze po-
wsta³¹ w wyniku robót górniczych.

DZIA£ II

USTALENIA OGÓLNE

Rozdzia³ II

Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów objêtych
ustaleniami planu

§6. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹, ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenia poszczególnych terenów, przypo-
rz¹dkowuj¹c im wskazane obok symbole przeznaczenia:

MN/U � tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ug nieuci¹¿liwych,

U/MN � tereny zabudowy us³ugowej, z dopuszczeniem zabu-
dowy mieszkaniowej,

USm � tereny rekreacyjne, zabudowa letniskowa,

Uk � teren zabudowy us³ugowej � us³ugi kultury,

U/P � tereny us³ug i obiektów produkcyjnych, sk³adów i
magazynów,

U � tereny us³ug,

P � tereny dzia³alno�ci produkcyjnej, us³ugowej i magazyno-
wej,

P1 � tereny dzia³alno�ci produkcyjnej, us³ugowej i magazyno-
wej ze stref¹ bezpieczeñstwa ruroci¹gów naftowych,

R � tereny rolnicze bez prawa zabudowy,

R1 � tereny rolnicze z przebiegiem ruroci¹gów naftowych lub
ze stref¹ bezpieczeñstwa ruroci¹gów naftowych,

Ra � tereny rolnicze z dopuszczeniem dzia³alno�ci agrotury-
stycznej,

PKDs � tereny dzia³alno�ci produkcyjnej, us³ugowej i magazy-
nowej - parkingi,



— 6505 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77 Poz. 1062

PKDs1 � tereny dzia³alno�ci produkcyjnej, us³ugowej i maga-
zynowej - parkingi ze stref¹ bezpieczeñstwa ruroci¹gów
naftowych,

KDP � tereny dróg publicznych - powiatowych,

KDG � tereny dróg publicznych - gminnych,

KDW � tereny dróg wewnêtrznych,

KDx � ci¹g pieszy,

KDS � tereny parkingów,

WS � tereny wód powierzchniowych,

E � tereny elektroenergetyki,

MR � tereny zabudowy zagrodowej.

Rozdzia³ III

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego

§7. 1. Ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do
drogi publicznej. Za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê
tak¿e ukszta³towanie dzia³ki budowlanej, które umo¿liwia pra-
wid³owy wjazd na dzia³kê budowlan¹ z terenu drogi we-
wnêtrznej lub zjazdu prywatnego.

2. Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów wysokich i wyso-
ko�ciowych w rozumieniu Prawa Budowlanego za wyj¹tkiem
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach
oznaczonych symbolami przeznaczenia U/P.

3. Now¹ zabudowê nale¿y lokalizowaæ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okre�lo-
nymi w rysunku planu.

4. Forma budowanych lub przebudowywanych budyn-
ków musi byæ zharmonizowana z obiektami istniej¹cymi na
terenie objêtym planem i odpowiadaæ funkcji obiektów.

5. Budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce reklamie mo¿na lokali-
zowaæ na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia MN/
U, U/MN, U, MR.

6. Zakaz lokalizacji budowli s³u¿¹cych reklamie i reklam
w obszarze dróg publicznych.

7. Na wszystkich terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹-
dzeñ komunalnej infrastruktury technicznej.

8. Dla naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury nie wymaga
siê zachowania ustalonych planem linii zabudowy.

9. Do zazielenienia dzia³ki powinny byæ u¿yte gatunki
naturalnie wystêpuj¹ce w krajobrazie.

10. Na terenach oznaczonych symbolami MN/U, U/MN,
dopuszcza siê podpiwniczenie budynków.

11. W ustaleniach planu wyznaczono nastêpuj¹ce rodzaje
terenów podlegaj¹cych ochronie przed ha³asem oznaczone
symbolami, jak ni¿ej:

- MN/U � tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ug nieuci¹¿liwych,

- U/MN � tereny zabudowy us³ugowej, z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej,

- Usm � tereny rekreacyjne, zabudowa letniskowa.

Rozdzia³ IV

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

§8. 1. Teren objêty planem czê�ciowo po³o¿ony jest w
granicach:

a) Powidzko � Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu,

b) Powidzkiego Parku Krajobrazowego - nale¿y uwzglêdniæ
uwagi wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr 231/06 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie
Powidzkiego Parku Krajobrazowego, w szczególno�ci:

- nie wolno w sposób trwa³y naruszaæ istniej¹cej rze�by
terenu w trakcie prowadzonych prac zwi¹zanych z
zagospodarowaniem dzia³ki,

- budynek, który zostanie wybudowany musi swoj¹ form¹
architektoniczn¹ harmonizowaæ z otaczaj¹cym krajo-
brazem,

- nie nale¿y wprowadzaæ zmian w stosunkach wodnych
niekorzystnych dla �rodowiska,

- nale¿y ze szczególna trosk¹ zadbaæ o �rodowisko w
sprawach odprowadzania �cieków (zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi w tym zakresie przepisami),

- powierzchnia dzia³ek rekreacyjnych � nie mniejsza ni¿
2000 m2.

c) Potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk �
Natura 2000 �Pojezierze Gnie�nieñskie�

2. Zasiêg obszaru i terenu górniczego okre�laj¹ Koncesje
na eksploatacjê wêgla brunatnego wydane przez Ministra
Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa:

b) dla odkrywki Kazimierz Pó³noc � z³o¿a �P¹tnów III� Nr Bkk/
M�-1986/93 z dnia 29 grudnia 1993 r. oraz zmiana Koncesji
� Decyzja Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Le�nictwa Nr Gk/wk/PK/2261/98 z dnia 8 czerwca
1998 r.

c) dla odkrywek Jó�win IIA i Jó�win IIB � z³o¿a �P¹tnów IV�
Nr Bkk/M�-1335/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. oraz zmiana
Koncesji � Decyzja Ministra Ochrony �rodowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Le�nictwa Nr GK/wk/PK/2263/98 z dnia
8 czerwca 1998 r.

3. Powierzchnie niezabudowane i nie utwardzone powin-
ny byæ pokryte zieleni¹ lub uprawami, stanowi¹c powierzch-
nie biologicznie czynne.

4. Nale¿y zachowaæ w maksymalnym stopniu istniej¹c¹
zieleñ.

5. Ustala siê zakaz prowadzenia prac trwale naruszaj¹-
cych stosunki gruntowo - wodne na obszarach objêtych
planem.
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§9. Posiadaj¹cy do dzia³ki budowlanej tytu³ prawny, powi-
nien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaæ siê od
dzia³añ, które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomo�ci s¹-
siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze spo³eczno �
gospodarczego przeznaczenia nieruchomo�ci i stosunków
miejscowych.

§10. Planowane inwestycje nie mog¹ powodowaæ prze-
kroczeñ standardów jako�ci �rodowiska, m.in. dopuszczalne-
go poziomu ha³asu, okre�lonego w przepisach szczegó³o-
wych, na terenach opracowania, jak i le¿¹cych poza ich
granicami, a objêtych ochron¹ akustyczn¹. W przypadku nie-
spe³nienia powy¿szych wymagañ nale¿y okre�liæ rozwi¹zania
techniczne, technologiczne i organizacyjne zmniejszaj¹ce
emisjê ha³asu. W przypadku braku mo¿liwo�ci zapewnienia
dopuszczalnego poziomu ha³asu w �rodowisku, nale¿y zapew-
niæ odpowiedni klimat akustyczny w pomieszczeniach wyma-
gaj¹cych komfortu akustycznego, zgodnie z Polskimi Norma-
mi, poprzez stosowanie przegród budowlanych o odpowied-
niej izolacyjno�ci akustycznej.

Realizacja nowych inwestycji musi respektowaæ ustalone
w planie parametry zabudowy oraz zasady zagospodarowania
terenów.

Wszelkie oddzia³ywanie zwi¹zane z planowanym przedsiê-
wziêciem nie mog¹ powodowaæ przekroczenia standardów
jako�ci �rodowiska, okre�lonych przepisami odrêbnymi, poza
terenem do którego inwestor posiada tytu³ prawny.

§11. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania z od-
padami:

a) wytwórcy odpadów zobowi¹zani s¹ do ich selektywnej
zbiórki, umo¿liwiaj¹cej pó�niejszy odzysk lub unieszkodli-
wienie, zgodnie z wymogami ochrony �rodowiska,

b) odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospoda-
rowane zgodnie z gminnym programem gospodarki odpa-
dami,

c) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte baterie i
akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycznych
pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia,

d) zakazuje siê sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów na
terenach objêtych formami ochrony przyrody,

e) ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia dzia³ek w miejsca do
gromadzenia odpadów, urz¹dzone zgodnie z istniej¹cym
w gminie programem gospodarki odpadami i przepisami
szczególnymi,

§12. Ochrona wód musi byæ realizowana przez maksymal-
ne ograniczenie zrzutów zanieczyszczeñ (szczególnie substan-
cji biogennych, organicznych i toksycznych) od gruntu i do
wód powierzchniowych.
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Rozdzia³ V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§13. 1. Na obszarze objêtym planem znajduj¹ siê �strefy
ochrony stanowisk archeologicznych�, bêd¹ce pod ochron¹
konserwatorsk¹.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, na obszarach wystêpowania stanowisk archeologicznych
oraz w strefie ich ochrony, podczas inwestycji zwi¹zanych z
robotami ziemnymi, wymagane jest prowadzenie prac arche-
ologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na bada-
nia archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków � Delegatura w Koninie przed uzyskaniem
pozwolenia na budowê.

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go ustala siê w obrêbie szerokop³aszczyznowego zadania
inwestycyjnego, obowi¹zek przeprowadzenia:

a) rozpoznawczych badañ powierzchniowo � sonda¿owych,

b) ratowniczych badañ wykopaliskowych wyprzedzaj¹cych
inwestycjê na wytypowanych stanowiskach archeologicz-
nych,

c) badañ archeologicznych na nowych obiektach archeolo-
gicznych,

d) sta³ego nadzoru archeologicznego podczas odhumusowa-
nia terenu.

Wszystkie prace archeologiczne musz¹ byæ uzgodnione
pozwoleniem WUOZ w Poznaniu � Delegatura w Koninie
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê lub przed rozpoczê-
ciem prac ziemnych.

Rozdzia³ VI

Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych

§14. 1. Zasady kszta³towania przestrzeni dróg publicz-
nych okre�lono w rozdziale 9 (§17 pkt 15) niniejszej uchwa³y.

2. Na obszarach dróg publicznych mog¹ byæ lokalizowa-
ne wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz zadrze-
wienia przydro¿ne.

Rozdzia³ VII

Ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podsta-
wie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz

zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych

§15. Odrêbne przepisy obowi¹zuj¹ na terenie:
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1. Powidzko � Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu,

2. Powidzkiego Parku Krajobrazowego,

3. Teren objêty opracowaniem w ca³o�ci znajduje siê w
granicach Terenu Górniczego,

4. Teren objêty opracowaniem w czê�ci znajduje siê w s¹-
siedztwie Obszaru Górniczego,

5. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny nara-
¿one na niebezpieczeñstwo powodzi.

Rozdzia³ VIII

Ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§16. Wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabudowy musi
umo¿liwiaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu, w szczegól-
no�ci dotyczy to:

- dostêpu do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami
planu,

- doj�æ i dojazdów,

- miejsc postojowych dla pojazdów,

- w³a�ciwego gromadzenia odpadów,

- przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

Rozdzia³ IX

Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej

§17. Na terenach objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury:

1. Budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci elektro-
energetycznej oraz posiadaæ przy³¹cza, umo¿liwiaj¹ce pobór
energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji i sposobu zagospodarowania dzia³ki;

2. Budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i
posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe, umo¿liwiaj¹ce pobór
wody zgodny z funkcj¹ oraz sposobem zagospodarowania
i zabudowy dzia³ki;

3. Ustalenia w zakresie gospodarki �ciekowej:

- Wszelkie budynki mieszkaniowe i us³ugowe musz¹ byæ
pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej, gdy wystêpuj¹ od-
powiednie warunki techniczne,

- Dopuszcza siê odprowadzanie �cieków do szczelnych
szamb do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej,

- Zakazuje siê odprowadzania nie oczyszczonych �cie-
ków do wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu,

- Budynki musz¹ posiadaæ przy³¹cza, umo¿liwiaj¹ce
odprowadzanie �cieków komunalnych, wód opado-
wych i roztopowych w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji oraz sposobu zagospodarowania i za-
budowy,

- Dopuszcza siê retencjonowanie wód opadowych i roz-
topowych na terenie w³asnym inwestora i wykorzysta-
nie ich do nawadniania terenów zieleni,

- Zakaz lokalizacji sk³adowisk odpadów i zak³adów uty-
lizacji.

4. Wszelkie budynki mieszkalne powinny posiadaæ zbiorcze
lub indywidualne �ród³a dostarczania ciep³a w stopniu
wystarczaj¹cym dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego
z funkcj¹;

5. Do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie takich
no�ników jak: energia elektryczna, paliwa gazowe, p³ynne
i sta³e z wy³¹czeniem wêgla w nowoprojektowanych bu-
dynkach oraz stosowanie alternatywnych �róde³ energii.

6. Dopuszcza siê urz¹dzenia towarzysz¹ce infrastrukturze
technicznej;

7. Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ technicznych uzbrojenia
jako towarzysz¹cych inwestycjom na terenach w³asnych
inwestorów, bez naruszania zasad zabudowy i zagospoda-
rowania terenów okre�lonych w planie;

8. Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych sieci uzbrojenia
technicznego koliduj¹cych z planowanym zainwestowa-
niem, na warunkach okre�lonych przez administratora
sieci;

9. Realizacja uk³adu komunikacyjnego powinna obejmowaæ
kompleksow¹ realizacjê uzbrojenia technicznego;

10. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ przyjmuje
siê nastêpuj¹ce ustalenia:

- Zezwala siê w trakcie realizacji planu na ca³ym obsza-
rze opracowania na lokalizacjê zadañ dla realizacji
inwestycji celu publicznego i wydzielanie terenu dla ich
potrzeb w rozumieniu ustawy o gospodarce nierucho-
mo�ciami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zasilanie w energiê elektryczn¹ odby-
waæ siê bêdzie z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej.
Na terenie gdzie wyst¹pi zwiêkszone zapotrzebowanie
w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹, a zasilanie
z istniej¹cej sieci nie bêdzie mo¿liwe, dopuszcza siê
budowê sieci zasilaj¹cych �redniego napiêcia oraz ni-
skiego napiêcia odpowiednio do zbilansowanych po-
trzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiê-
biorstwo energetyczne. Okre�lenie ostatecznej rozbu-
dowy sieci bêdzie mo¿liwe po okre�leniu zapotrzebo-
wania na moc. W przypadku konieczno�ci budowy
stacji transformatorowej przedsiêbiorstwo energetycz-
ne wska¿e miejsca pod ich budowê. Je¿eli przedsiê-
biorstwo energetyczne nie bêdzie mog³o pozyskaæ
wskazanego gruntu dla potrzeb budowy stacji transfor-
matorowej, nowe miejsce wska¿e Urz¹d Miasta i Gminy
w Kleczewie.
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- Dopuszcza siê przebudowê sieci elektroenergetycznych
z koliduj¹cym planowanym zagospodarowaniem tere-
nu. Sposób i warunki przebudowy sieci elektroenerge-
tycznej okre�li ENERGA � OPERATOR S.A. Oddzia³ w
Kaliszu. Koszty zwi¹zane z przebudow¹ poniesie jed-
nostka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne lub
przedmiot wchodz¹cy w kolizjê.

- Wydzielony pas terenu ochronnego dla napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych:

- 0,4kV wynosi 3 m od rzutu poziomego skrajnego
przewodu linii,

- 15kV wynosi 5 m od rzutu poziomego skrajnego prze-
wodu linii,

- 110kV wynosi 15 m od rzutu poziomego skrajnego
przewodu linii.

- W pasie terenu ochronnego ustala siê zakaz lokalizacji
wszelkich budynków, budowli takich jak maszty oraz
zieleni wysokiej.

- Wszystkie istniej¹ce na obszarze urz¹dzenia elektro-
energetyczne nale¿y wkomponowaæ w projektowane
zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowu-
j¹c bezpieczne odleg³o�ci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami i przepisami.

- Dla usytuowania urz¹dzeñ elektroenergetycznych (w
tym stacji transformatorowych) nie jest wymagane
zachowanie linii zabudowy.

11. Ustalenia w zakresie ruroci¹gów naftowych:

- Nale¿y zachowaæ strefy bezpieczeñstwa o szeroko�ci
minimum 40 m, których �rodek stanowi¹ osie ruroci¹-
gów.

- Strefa bezpieczeñstwa ma byæ u¿ytkowana wed³ug
pierwotnego przeznaczenia tj. rolniczo. Strefa powinna
byæ wolna od wszelkiego rodzaju budowli, ogrodzeñ,
sk³adowisk itp. Nie nale¿y sadziæ drzew w odleg³o�ci
mniejszej ni¿ 5 m od ruroci¹gów naftowych i kabla
�wiat³owodowego.

- Tereny dzia³ek budowlanych powinny znajdowaæ siê
poza stref¹ bezpieczeñstwa ruroci¹gów naftowych.

12. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

- Zaopatrzenie w gaz ziemny grupy E (GZ-50) ustala siê
z sieci gazoci¹gów �redniego ci�nienia zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym Prawem Energetycznym, po ka¿dorazo-
wym uzgodnieniu z dostawc¹ gazu i bêdzie zale¿a³o od
szczegó³owych warunków technicznych i ekonomicz-
nych uzasadniaj¹cych rozbudowê sieci gazowej �red-
niego ci�nienia.

- Dopuszcza siê prowadzenie gazoci¹gów w pasach dro-
gowych.

- Dopuszcza siê mo¿liwo�æ stawiania stacji gazowych i
wydzielania terenu dla potrzeb ich budowy bez ko-
nieczno�ci opracowywania zmian planu.
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- Nale¿y zachowaæ strefy kontrolowane dla gazoci¹gów
uk³adanych w ziemi lub nad ziemi¹ zgodnie z Rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe.

13. Ci¹gi infrastruktury maj¹ byæ prowadzone na terenach
ogólnodostêpnych. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury w
pasach drogowych na warunkach okre�lonych przez za-
rz¹dcê drogi.

14. W przypadku konieczno�ci realizacji sieci uzbrojenia tech-
nicznego poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg, nale¿y je
prowadziæ równolegle do linii zabudowy lub granic dzia-
³ek.

15. Ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dla drogi wojewódzkiej nale¿y utrzymaæ istniej¹ce gra-
nice pasa drogowego oraz przyjmowaæ parametry tech-
niczne w³a�ciwe dla drogi klasy G zgodne z wymogami
Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie. Zwiêksza to wymogi dotycz¹ce zjazdów, poziomu
bezpieczeñstwa ruchu drogowego i innych parame-
trów zgodnie z cytowanym rozporz¹dzeniem. Regula-
cja granic pasa drogowego bêdzie nastêpowa³a zgod-
nie z potrzebami rozbudowy drogi.

- Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi nale¿y
lokalizowaæ poza zasiêgiem oddzia³ywania drogi (jak:
ha³as, drgania i wibracja, zanieczyszczenie powietrza),
okre�lonej w przepisach o ochronie i kszta³towaniu
�rodowiska lub w jej zasiêgu, pod warunkiem zastoso-
wania przez inwestorów �rodków technicznych wzno-
szonych obiektów zmniejszaj¹cych uci¹¿liwo�ci do
poziomu okre�lonego w tych przepisach oraz Polskich
Normach � zgodnie z ustaw¹ Prawo ochrony �rodowi-
ska oraz z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadaæ budynki i ich usytuowanie.

- Pozostawiæ teren wolny od zabudowy kubaturowej
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w odleg³o�ci co najmniej 20
m, licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi jezdni, przyjmuj¹c
docelow¹ szeroko�æ jezdni = 7,00 m, zgodnie Ustaw¹
o drogach publicznych. Obiekty budowlane nie prze-
znaczone na pobyt ludzi nale¿y lokalizowaæ przy drodze
wojewódzkiej w odleg³o�ci od zewnêtrznej docelowej
krawêdzi jezdni zgodnie z wymogami w/w ustawy.

- Dostêpno�æ terenu od drogi wojewódzkiej zapewniæ
wewnêtrznymi uk³adami komunikacyjnymi po³¹czony-
mi z t¹ drog¹ poprzez drogi ni¿szej kategorii, a w
przypadku ich braku bezpo�rednio z drogi wojewódz-
kiej za pomoc¹ istniej¹cych zjazdów. Bezpo�rednie
po³¹czenie z droga wojewódzk¹ winno uwzglêdniaæ
bezpieczeñstwo ruchu na tej drodze (np. budowa lewo-
skrêtów, zmiana lokalizacji zjazdów przy równoczesnej
likwidacji zjazdów istniej¹cych, budowa dróg wewnêtrz-
nych itp.).
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- W pasie drogowym drogi wojewódzkiej obowi¹zuje
zakaz lokalizacji parkingów.

- Podzia³y geodezyjne dzia³ek winny spe³niaæ w/w wa-
runki i nie generowaæ dodatkowych zjazdów na drogê
wojewódzk¹.

- Dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury w pasie drogo-
wym celem wykonania przy³¹czy do istniej¹cych urz¹-
dzeñ w obrêbie jezdni celem przej�cia poprzecznego.

§18. Na terenie objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1. potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ na nieruchomo�ci inwestora,

2. nale¿y zapewniæ min. 2 miejsca parkingowe na 1 lokal
mieszkalny,

3. dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie 1
miejsce parkingowe na 30 m2 powierzchni u¿ytkowej obiek-
tu us³ugowego.

Rozdzia³ X

Ustalenia dotycz¹ce sposobów tymczasowego zago-
spodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§19. Zakazuje siê tymczasowego zagospodarowania i u¿yt-
kowania terenów.

Rozdzia³ XI

Ustalenia dotycz¹ce rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i
infrastruktury technicznej, a tak¿e obszarów wymagaj¹-

cych przekszta³ceñ

§20. Ustala siê zakaz ustawiania tymczasowej zabudowy
w postaci barakowozów i innych tego typu obiektów oraz
obowi¹zek usuniêcia ju¿ istniej¹cych a wykorzystywanych
jako letniskowe pomieszczenia mieszkalne.

Rozdzia³ XII

Ogólne warunki zagospodarowania terenu dla ukszta³-
towania przestrzeni wizualnej

§21. 1. Na terenach objêtych planem nakazuje siê stoso-
wanie materia³ów o wysokich walorach estetycznych i jako-
�ciowych.

2. Na terenach objêtych planem zakazuje siê:

a) budowy ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów beto-
nowych,

b) budowy budynków gospodarczych na dzia³kach o zabudo-
wie rekreacyjnej,

c) zmiany u¿ytkowania gruntów le�nych, zieleni niskiej i
krzewiastej,

d) stosowania dla elewacji i pokrycia budynków materia³ów
substandardowych, w tym ok³adzin elewacyjnych z two-
rzyw sztucznych, pokrycia dachów spadzistych p³ytami i
blachami fa³dowymi oraz pap¹.

3. Na terenach objêtych planem obowi¹zuj¹ dla obiek-
tów budowlanych:

a) dachy pokryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopo-
dobnym lub blach¹, dwu lub wielospadowe, o k¹cie na-
chylenia 20°-45°, w kolorze czerwonym lub br¹zowym,

b) elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych
lub z ceg³y, drewna albo kamienia,

c) linie zabudowy � nieprzekraczalne � wg rysunku planu.

DZIA£ III

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ XIII

§22. Obrêb geodezyjny - m. Kleczew:

1. Za³¹cznik nr 1
obrêb geodezyjny Kleczew
dzia³ki nr: 779/8, 778/23, 774/40
powierzchnia terenu � 0, 1040 ha

1.1. Symbol U/MN

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy us³ugowej
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej dla w³a�ciciela nieruchomo�ci. Czê�æ mieszkalna sta-
nowi nadbudowê nad czê�ci¹ us³ugow¹.

b) parametry zabudowy us³ugowej, gospodarczej i gara¿o-
wej:

- zabudowa us³ugowa jednokondygnacyjna o powierzch-
ni zabudowy do 300 m2,

- zabudowa gospodarcza i gara¿owa jednokondygnacyj-
na o powierzchni zabudowy do 150 m2,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20o-30o, pokrycie
dowolne;

c) parametry zabudowy mieszkaniowej ponad czê�ci¹ us³u-
gow¹, stanowi¹c¹ parter budynku:

- wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji, w tym mo¿liwo�æ
budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy od poziomu terenu do
kalenicy � do 15,00 m,

- szeroko�æ elewacji � nie ustala siê,

- wysoko�æ okapu od poziomu terenu - do 10,00 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30o-45o, pokrycie
z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych;
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d) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy - do 50%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 10%,

- obs³uga komunikacyjna z przyleg³ej drogi publicznej �
gminnej � ulicy 50-lecia Kopalni Konin. W granicach
nieruchomo�ci nale¿y zapewniaæ miejsca postojowe
dla funkcji us³ugowej w ilo�ci odpowiadaj¹cej do pro-
wadzonej dzia³alno�ci oraz miejsce postojowe dla bu-
downictwa mieszkalnego,

- zabudowê nale¿y lokalizowaæ w obszarze oznaczonym
przez nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 1,

- dla funkcji powoduj¹cych mo¿liwo�æ przenikania sub-
stancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych nale¿y
zastosowaæ odpowiednie rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 15 m od krawêdzi
jezdni drogi gminnej oraz min 4 m od linii rozgranicza-
j¹cej dzia³ki zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

e) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane � zakaz podzia³ów.

f) infrastruktura techniczna � przez teren dzia³ki przebiega
kolektor kanalizacji sanitarnej.

1.2. Symbol KDs

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � parking.

b) zasady zagospodarowania terenu � odprowadzanie wód
opadowych do kanalizacji deszczowej za zgod¹ zarz¹dcy
sieci kanalizacji.

c) zasady podzia³u � zakazuje siê.

1.3. Teren w ca³o�ci objêty stref¹ ochrony archeologicznej

2. Za³¹cznik nr 2
obrêb geodezyjny Kleczew
dzia³ki nr: 506/2, 506/4
powierzchnia terenu � 0, 0337 ha

2.1. Symbol U/MN

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy us³ugowej
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, jednorodzin-
nej, dla w³a�ciciela nieruchomo�ci.

b) adaptuje siê istniej¹cy budynek us³ugowy, dopuszcza siê
jego rozbudowê w zakresie us³ugowo - mieszkalnym.

c) parametry zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej:

- wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy od poziomu terenu do
kalenicy - do 11,00 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ od poziomu terenu do okapu - do 8,00 m,

Poz. 1062

- dach stropodach, lub wielospadowy o nachyleniu po-
³aci do 20%, materia³ pokrycia dachowego w nawi¹za-
niu do istniej¹cej zabudowy w s¹siedztwie, w wypadku
budowy w granicy z s¹siadem obwi¹zuj¹ zasady loka-
lizacji zgodnie z warunkami technicznymi jakimi odpo-
wiadaj¹ budynki i ich usytuowanie zgodnie z Rozporz¹-
dzeniem Ministra Infrastruktury,

- dach skonstruowany w taki sposób, aby wody opado-
we odprowadzano na tereny w³asnej dzia³ki lub do
istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za ze-
zwoleniem administratora sieci,

- ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê dzia³ki dopuszcza siê
lokalizacjê czê�ci mieszkalnej na kondygnacjach powy-
¿ej parteru zabudowy us³ugowej,

- czê�æ us³ugowa - w parterze obiektu,

- dopuszcza siê realizacjê budowy gara¿u dla w³a�ciciela
obiektu.

d) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 90%,

- powierzchnia biologicznie czynna � do 10%,

- miejsce postojowe na przyleg³ym terenie stanowi¹cym
w³asno�æ gminy, za zgod¹ zarz¹dcy parkingu,

- obs³uga komunikacyjna z przyleg³ej drogi publicznej z
ulicy Targowej,

- linia zabudowy � dopuszcza siê zabudowê w granicach
dzia³ki,

e) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane � zakazuje siê po-
dzia³ów.

2.2. Symbol U

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � teren us³ug.

b) adaptuje siê istniej¹cy budynek us³ugowy.

c) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 90%,

- powierzchnia biologicznie czynna � do 10%,

- miejsce postojowe na przyleg³ym terenie stanowi¹cym
w³asno�æ gminy, za zgod¹ zarz¹dcy parkingu,

- obs³uga komunikacyjna z przyleg³ej drogi publicznej z
ulicy Targowej.

d) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane � zakazuje siê po-
dzia³ów.

2.3. Symbol KDs

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � parking dla zabudowy miesz-
kaniowej.

b) zasady zagospodarowania terenu � odprowadzenie wód
opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej za zgod¹
zarz¹dcy sieci kanalizacyjnej.
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c) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane � zakazuje siê
podzia³ów.

§23. Obrêb geodezyjny - Z³otków:

1. Za³¹cznik nr 3

obrêb geodezyjny Z³otków
dzia³ka nr 134/1
powierzchnia terenu � 0, 7521 ha

Symbol MN/U

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych;

b) parametry zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej:

- wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy od poziomu terenu do
kalenicy - do 11,00 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ okapu od poziomu terenu - do 8,00 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 25°-45°, pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych;

- dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w czê�ci parterowej
budynków mieszkalnych lub jako budynki wolnostoj¹-
ce parterowe,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20°-30°, pokrycie
dowolne;

c) parametry zabudowy gospodarczej i gara¿owej;

- zabudowa gospodarcza i gara¿owa jednokondygnacyj-
na o powierzchni zabudowy do 180 m2,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20°-30°, pokrycie
dowolne;

d) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 30%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 50%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe dla budynku mieszkalnego oraz co najmniej
2 miejsca postojowe na 50 m2 powierzchni us³ugowej,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 3 do niniejszej uchwa³y;

e) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- dopuszcza siê inne podzia³y pod warunkiem zachowa-
nia minimalnej szeroko�ci frontu dzia³ki 20 m i mini-
malnej powierzchni dzia³ki 800 m2,

- granice podzia³ów pod k¹tem 90° w stosunku do frontu
dzia³ki, dopuszczalne odchylenie 10°.
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1.2. Teren w czê�ci objêty stref¹ ochrony archeologicznej

§24. Obrêb geodezyjny - Budzis³aw Ko�cielny:

1. Za³¹cznik nr 4
obrêb geodezyjny Budzis³aw Ko�cielny
dzia³ka nr 98/17
powierzchnia terenu � 0, 4300 ha

1.1. Symbol MN/U

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych;

b) parametry zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej:

- wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy od poziomu terenu do
kalenicy - do 11,00 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ od poziomu terenu do okapu - do 8,00 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30°-50°, pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych,

- dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w czê�ci parterowej
budynków mieszkalnych lub jako budynki wolnostoj¹-
ce parterowe,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20°-30°, pokrycie
dowolne;

c) parametry zabudowy gospodarczej i gara¿owej:

- zabudowa gospodarcza i gara¿owa jednokondygnacyj-
na o powierzchni zabudowy do 150 m2,

- dachy p³askie lub spadziste o nachyleniu po³aci 20°-
30°, pokrycie dowolne;

d) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 50%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 30%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe dla budynku mieszkalnego oraz w zale¿no-
�ci od rodzaju us³ug odpowiedni¹ ilo�æ miejsc posto-
jowych dla funkcji us³ugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 4 do niniejszej uchwa³y;

e)  zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y,

- dopuszcza siê inne podzia³y pod warunkiem zachowa-
nia minimalnej szeroko�ci frontu dzia³ki 20 m i mini-
malnej powierzchni dzia³ki 800 m2.

f) dostêp do dzia³ek z istniej¹cych i projektowanych dróg
publicznych.

§25. Obrêb geodezyjny - Kamionka:
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1. Za³¹cznik nr 5
obrêb geodezyjny Kamionka
dzia³ka nr 71/4
powierzchnia terenu � 0, 6900 ha

1.1. Symbol Uk

a) przeznaczenie podstawowe � teren zabudowy us³ugowej
� us³ugi kultury;

b) parametry zabudowy:

- wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,

- dach dowolny, w przypadku dachu spadzistego pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych;

c) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 40%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 20%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu,

- miejsca postojowe nale¿y zapewniæ w granicach pose-
sji.

d) zasady podzia³u na dzia³ki:

- obowi¹zuje zakaz podzia³ów.

1.2. Symbol MN/U

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych;

b) parametry zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej:

- wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy od poziomu terenu do
kalenicy - do 11,00 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ od poziomu terenu do okapu - do 8,00 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30°-50°, pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych,

- dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w czê�ci parterowej
budynków mieszkalnych lub jako budynki wolnostoj¹-
ce parterowe,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20°-30°, pokrycie
dowolne;

c) parametry zabudowy gospodarczej i gara¿owej:

- zabudowa gospodarcza i gara¿owa jednokondygnacyj-
na o powierzchni zabudowy do 150 m2,

- dachy p³askie lub spadziste o nachyleniu po³aci 20°-
30°, pokrycie dowolne;

d) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 50%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 30%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe dla budynku mieszkalnego oraz w zale¿no-
�ci od rodzaju us³ug odpowiedni¹ ilo�æ miejsc posto-
jowych dla funkcji us³ugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 5 do niniejszej uchwa³y;

e) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- nie ustala siê,

f) obs³uga komunikacyjna terenu z przyleg³ej drogi powiato-
wej.

1.3. Symbol R

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � teren rolniczy, przez który
przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110kV,

b) zakaz budowy obiektów kubaturowych, dopuszcza siê lo-
kalizacjê infrastruktury technicznej,

c) zasady podzia³u � nie okre�la siê.

1.4. Symbol E

Adaptuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 110kV
wraz z pasem terenu ochronnego o szer. 15 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu linii

§26. Obrêb geodezyjny - Roztoka:

1. Za³¹cznik nr 6
obrêb geodezyjny Roztoka
dzia³ki nr: 179/3, 181/7, 218/6, 218/7, 219/7, 219/11
powierzchnia terenu � 3,339 ha

1.1. Symbol P

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny dzia³alno�ci produk-
cyjnej, us³ugowej i magazynowej, przeznaczenie uzupe³-
niaj¹ce � tereny pomieszczeñ socjalnych oraz urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej;

b) dopuszcza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko;

c) dopuszcza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ o zasiêgu oddzia-
³ywania nie wykraczaj¹cym poza granice w³asnej nieru-
chomo�ci;

d)  parametry zabudowy produkcyjnej, magazynowej i us³u-
gowej i socjalnej;

- zabudowa o wysoko�ci do 2 kondygnacji,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy do 9 m,

- dachy dowolne, pokrycie dowolne;

e) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 80%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 10%,
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- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 6 do niniejszego planu,

- miejsca postojowe dla funkcji produkcyjnej, socjalnej,
magazynowej lub us³ugowej w ilo�ci odpowiedniej do
prowadzonej dzia³alno�ci, zaprojektowane na terenie
okre�lonym w za³¹czniku nr 6 symbolem PKDs,

- obs³uga komunikacyjna terenu z przyleg³ej drogi pu-
blicznej, gminnej,

- dla funkcji powoduj¹cych mo¿liwo�æ przenikania sub-
stancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych nale¿y
zastosowaæ odpowiednie rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce,

- dopuszcza siê budowy nowych rowów melioracyjnych.

f) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- nie ustala siê.

1.2. Symbol PKDs

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � parking

b) zasady zagospodarowania terenu � odprowadzenie wód
opadowych do kanalizacji deszczowej i dalej do rowu
melioracyjnego za zgod¹ zarz¹dcy poprzez separator i
osadnik.

c) zasady podzia³u na dzia³ki � nie okre�la siê.

1.3. Symbol PKDs1

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � parking

Na terenie znajduj¹ siê linia elektroenergetyczna WN 110kV
wraz z pasem terenu ochronnego oraz strefa bezpieczeñstwa
przesy³owe ruroci¹gów naftowych    820 i   529.

b) zasady zagospodarowania terenu � odprowadzenie wód
opadowych do kanalizacji deszczowej i dalej do rowu
melioracyjnego za zgod¹ zarz¹dcy poprzez separator i
osadnik.

c) zakaz zabudowy. Dla ruroci¹gów naftowych nale¿y zacho-
waæ strefy bezpieczeñstwa o szeroko�ci min 40 m, których
�rodek stanowi¹ osie ruroci¹gów. Strefa powinna byæ
wolna od wszelkiego rodzaju budowli ogrodzeñ, sk³ado-
wisk itp. Zakaz sadzenia drzew w odleg³o�ci mniejszej ni¿
5 m od ruroci¹gów naftowych i kabla �wiat³owodowego.
Powy¿sza strefa przez ograniczenia w jej u¿ytkowaniu i
wykonywaniu robót budowlanych ma zapewniæ nienaru-
szalno�æ, a wiêc bezpieczeñstwo dla ruroci¹gów i kabla
oraz umo¿liwiæ do nich dostêp w celach kontroli, konser-
wacji i naprawy. Wszelkie planowane inwestycje liniowe
podziemne i nadziemne przechodz¹ce przez strefê bezpie-
czeñstwa oraz roboty z nimi zwi¹zane musz¹ byæ uzgod-
nione i wykonywane pod nadzorem PERN �Przyja�ñ� S.A.
w P³ocku.

d) adaptuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 110kV
wraz z pasem terenu ochronnego o szer. 15 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu linii.

e) zasady podzia³u � nie okre�la siê.

Poz. 1062

1.4. Symbol P1

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny dzia³alno�ci produk-
cyjnej, us³ugowej i magazynowej ze stref¹ bezpieczeñstwa
ruroci¹gów naftowych,

b) zakaz zabudowy. Dla ruroci¹gów naftowych (nafto-
wych     820 i     529) nale¿y zachowaæ strefy bezpieczeñ-
stwa o szeroko�ci min 40 m, których �rodek stanowi¹ osie
ruroci¹gów. Strefa powinna byæ wolna od wszelkiego
rodzaju budowli ogrodzeñ, sk³adowisk itp. Zakaz sadzenia
drzew w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 5 m od ruroci¹gów
naftowych i kabla �wiat³owodowego. Powy¿sza strefa przez
ograniczenia w jej u¿ytkowaniu i wykonywaniu robót
budowlanych ma zapewniæ nienaruszalno�æ, a wiêc bez-
pieczeñstwo dla ruroci¹gów i kabla oraz umo¿liwiæ do nich
dostêp w celach kontroli, konserwacji i naprawy. Wszelkie
planowane inwestycje liniowe podziemne i nadziemne
przechodz¹ce przez strefê bezpieczeñstwa oraz roboty z
nimi zwi¹zane musz¹ byæ uzgodnione i wykonywane pod
nadzorem PERN �Przyja�ñ� S.A. w P³ocku.

c) adaptuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 110kV
wraz z pasem terenu ochronnego o szer. 15 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu linii.

d) zasady podzia³u � nie okre�la siê.

1.5. Symbol WS

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � wody powierzchniowe;

b) adaptuje siê istniej¹cy rów melioracyjny;

c) nakazuje siê zapewniæ mo¿liwo�æ przejazdu wzd³u¿ rowu
dla s³u¿b melioracyjnych.

1.6. Symbol E

Adaptuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 110kV
wraz z pasem terenu ochronnego o szer. 15 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu linii

1.7. Symbol KDG

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � teren dróg publicznych;

Teren istniej¹cej gminnej drogi adaptowanej w planie.

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem
planu;

c) jezdnia o szeroko�ci 7,00 m, z co najmniej jednostronnym
chodnikiem,

d) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej;

§27. Obrêb geodezyjny - S³awoszewek:

1. Za³¹cznik nr 7
obrêb geodezyjny S³awoszewek
dzia³ki nr: 312/1, 340/1
powierzchnia terenu � 2,4200 ha

1.1. Symbol MN/U
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ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych;

b) parametry zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej:

- wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy od poziomu terenu do
kalenicy - do 11,00 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ od poziomu terenu do okapu - do 8,00 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30°-45°, pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych,

- dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w czê�ci parterowej
budynków mieszkalnych lub jako budynki wolnostoj¹-
ce parterowe,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20°-30°, pokrycie
dowolne;

c) parametry zabudowy gospodarczej i gara¿owej:

- zabudowa gospodarcza i gara¿owa jednokondygnacyj-
na o powierzchni zabudowy do 150 m2,

- dachy p³askie lub spadziste o nachyleniu po³aci 20°-
30°, pokrycie dowolne;

d) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 50%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 30%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe dla budynku mieszkalnego oraz co najmniej
2 miejsca postojowe na 50 m2 powierzchni us³ugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 7 do niniejszej uchwa³y;

e) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y,

- dopuszcza siê podzia³y pod warunkiem zachowania
minimalnej szeroko�ci frontu dzia³ki 20 m i minimalnej
powierzchni dzia³ki 800 m2,

- granice podzia³ów pod k¹tem 90° w stosunku do frontu
dzia³ki, dopuszczalne odchylenie 10°.

1.2. Symbol E

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny elektroenergetyki �
stacja transformatorowa;

b) dopuszcza siê lokalizacjê innych sieci;

1.3. Symbol KDW

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � teren dróg publicznych we-
wnêtrznych;
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b) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej;

c) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem
planu;

d) jezdnia o minimalnej szeroko�ci 5,00 m, z co najmniej
jednostronnym chodnikiem, od strony wschodniej w³¹czo-
na do istniej¹cej publicznej drogi gminnej przewidzianej
do poszerzenia do 10,00 m w liniach rozgraniczaj¹cych.

1.4. Symbol KDG

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � teren dróg publicznych -
gminnych;

b) adaptowana droga gminna przewidziana do poszerzenia
do szer. 10,00 m, jezdnia o szeroko�ci min. 5,00 m z co
najmniej jednostronnym chodnikiem, wg rysunku planu
na za³¹czniku nr 7 do niniejszej uchwa³y;

c) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.

1.5. Symbol KDP

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � teren dróg publicznych -
powiatowych;

b) adaptowana droga powiatowa;

c) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem
planu;

d) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.

1.6. Symbol KDx

ustala siê;

a) przeznaczenie podstawowe � ci¹g pieszy ³¹cz¹cy projekto-
wan¹ drogê wewnêtrzn¹ z pasem drogowym drogi woje-
wódzkiej umo¿liwiaj¹cy skrócenie odcinka drogi z projek-
towanego osiedla do przystanku autobusowego, dla ruchu
pieszego.

2. Za³¹cznik nr 8
obrêb geodezyjny S³awoszewek
dzia³ka nr 311/18
powierzchnia terenu � 0,5100 ha

2.1. Symbol MN/U

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych;

b) parametry zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej:

- wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy od poziomu terenu do
kalenicy - do 11,00 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ od poziomu terenu do okapu - do 8,00 m,
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- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30°-45°,
pokrycie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych,

- dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w czê�ci parterowej
budynków mieszkalnych lub jako budynki wolno-
stoj¹ce parterowe,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20°-30°, po-
krycie dowolne;

c) parametry zabudowy gospodarczej i gara¿owej:

- zabudowa gospodarcza i gara¿owa jednokondygnacyj-
na o powierzchni zabudowy do 150 m2,

- dachy p³askie lub spadziste o nachyleniu po³aci 20°-
30°, pokrycie dowolne;

d)  zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 50%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 20%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe dla budynku mieszkalnego oraz w zale¿no-
�ci od rodzaju us³ug odpowiedni¹ ilo�æ miejsc posto-
jowych dla funkcji us³ugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 8 do niniejszej uchwa³y;

e) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- dopuszcza siê podzia³y pod warunkiem zachowania
minimalnej szeroko�ci frontu dzia³ki 20 m i minimalnej
powierzchni dzia³ki 800 m2,

- granice podzia³ów pod k¹tem 90° w stosunku do frontu
dzia³ki, dopuszczalne odchylenie 10°.

3. Za³¹cznik nr 9
obrêb geodezyjny S³awoszewek
dzia³ka nr 68
powierzchnia terenu � 0,3500 ha

3.1. Symbol MN/U

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych;

b) parametry zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej:

- wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy od poziomu terenu do
kalenicy - do 11,00 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ od poziomu terenu do okapu - do 8,00 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30°-45°, pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych,

- dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w czê�ci parterowej
budynków mieszkalnych lub jako budynki wolnostoj¹-
ce parterowe,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20°-30°, pokrycie
dowolne;

c) parametry zabudowy gospodarczej i gara¿owej:

- zabudowa gospodarcza i gara¿owa jednokondygnacyj-
na o powierzchni zabudowy do 150 m2,

- dachy p³askie lub spadziste o nachyleniu po³aci 20°-
30°, pokrycie dowolne;

d) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 50%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 30%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe dla budynku mieszkalnego oraz co najmniej
2 miejsca postojowe ma 50 m2 powierzchni us³ugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 9 do niniejszej uchwa³y;

e) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- dopuszcza siê podzia³y pod warunkiem zachowania
minimalnej szeroko�ci frontu dzia³ki 20 m i minimalnej
powierzchni dzia³ki 800 m2,

- granice podzia³ów pod k¹tem 90° w stosunku do frontu
dzia³ki, dopuszczalne odchylenie 10°.

4. Za³¹cznik nr 10
obrêb geodezyjny S³awoszewek
dzia³ki nr: 178/4, 182, 183
powierzchnia terenu � 5,0600 ha

4.1. Symbol U/P

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny us³ug, tereny obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów i magazynów;

b) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug;

c) dopuszcza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko;

d) dopuszcza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ o zasiêgu uci¹¿li-
wo�ci nie wykraczaj¹cym poza granice w³asne nierucho-
mo�ci;

e) parametry zabudowy produkcyjnej, magazynowej i us³u-
gowej:

- zabudowa o wysoko�ci do 2 kondygnacji,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy do 11,00 m,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20°-30°. Krycie
materia³ami dostosowanymi do tradycji otoczenia

f) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 50%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 20%,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 10 do niniejszej uchwa³y,
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- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe dla funkcji produkcyjnej, magazynowej i
us³ugowej w ilo�ci odpowiedniej do prowadzonej dzia-
³alno�ci,

- obs³uga komunikacyjna terenu z przyleg³ej drogi pu-
blicznej, gminnej,

- dla funkcji powoduj¹cych mo¿liwo�æ przenikania sub-
stancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych nale¿y
zastosowaæ odpowiednie rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce,

- wszelkie inwestycje wymagaj¹ uzyskania opinii Przed-
siêbiorstwa Ruroci¹gów Naftowych �Przyja�ñ� w P³oc-
ku.

g) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- nie ustala siê.

4.2. Symbol R1

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny rolnicze, ma których
zlokalizowane s¹ przesy³owe ruroci¹gi naftowe    820
i    529 oraz kabel �wiat³owodowy,

b) zakaz zabudowy, dla ruroci¹gów naftowych nale¿y zacho-
waæ strefy bezpieczeñstwa o szeroko�ci min 40,00 m,
których �rodek stanowi¹ osie ruroci¹gów. Strefa bezpie-
czeñstwa ma byæ u¿ytkowana rolniczo. Strefa powinna byæ
wolna od wszelkiego rodzaju budowli ogrodzeñ, sk³ado-
wisk itp. Zakaz sadzenia drzew w odleg³o�ci mniejszej ni¿
5 m od ruroci¹gów naftowych i kabla �wiat³owodowego.
Powy¿sza strefa przez ograniczenia w jej u¿ytkowaniu i
wykonywaniu robót budowlanych ma zapewniæ nienaru-
szalno�æ, a wiêc bezpieczeñstwo dla ruroci¹gów i kabla
oraz umo¿liwiæ do nich dostêp w celach kontroli, konser-
wacji i naprawy. Wszelkie planowane inwestycje liniowe
podziemne i nadziemne przechodz¹ce przez strefê bezpie-
czeñstwa oraz roboty z nimi zwi¹zane musz¹ byæ uzgod-
nione i wykonywane pod nadzorem PERN �Przyja�ñ� S.A.
w P³ocku.

c) zasady podzia³u � nie okre�la siê;

4.3. Symbol R

ustala siê:

a) przeznaczenie terenu � tereny rolnicze bez prawa zabudo-
wy,

b) zasady zagospodarowania terenu � dopuszcza siê lokaliza-
cjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) zasady podzia³u gruntu � nie okre�la siê,

4.4. Symbol WS

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � teren wód powierzchnio-
wych;

b) adaptuje siê istniej¹ce rowy melioracyjne;

c) nakazuje siê zapewniæ mo¿liwo�æ przejazdu wzd³u¿ rowu
dla s³u¿b melioracyjnych.

§28. Obrêb geodezyjny - Trêby:

1. Za³¹cznik nr 11
obrêb geodezyjny Trêby Nowe
dzia³ka nr 224/4
powierzchnia terenu � 0, 3500 ha

1.1. Symbol MN/U

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych;

b) parametry zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej:

- wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy od poziomu terenu do
kalenicy - do 11,00 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ od poziomu terenu do okapu - do 8,00 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30°-45°, pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych,

- dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w czê�ci parterowej
budynków mieszkalnych lub jako budynki wolnostoj¹-
ce parterowe,

- dachy p³askie lub o nachyleniu po³aci 20°-30°, pokrycie
dowolne;

c) parametry zabudowy gospodarczej i gara¿owej:

- zabudowa gospodarcza i gara¿owa jednokondygnacyj-
na o powierzchni zabudowy do 150 m2,

- dachy p³askie lub spadziste o nachyleniu po³aci 20°-
30°, pokrycie dowolne;

d)  zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 40%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 50%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe dla budynku mieszkalnego oraz w zale¿no-
�ci od rodzaju us³ug odpowiedni¹ ilo�æ miejsc posto-
jowych dla funkcji us³ugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 11 do niniejszej uchwa³y,

- wjazd na dzia³ki wymaga uzyskania zgody Zarz¹dcy
Kolei W¹skotorowych i Zarz¹du Dróg Powiatowych,

- ze wzglêdu na po³o¿enie dzia³ki na terenie Powidzkiego
Parku Krajobrazowego i Powidzko - Bieniszewskiego
obszaru Chronionego Krajobrazu nie wolno w sposób
trwa³y naruszaæ istniej¹cej rze�by terenu w trakcie
prowadzonych prac zwi¹zanych z zagospodarowaniem
dzia³ki. Budynki, które zastan¹ wybudowane musza
swoj¹ form¹ architektoniczn¹ harmonizowaæ z otacza-
j¹cym krajobrazem. Nie nale¿y wprowadzaæ zmian
niekorzystnych dla �rodowiska. Nale¿y zadbaæ o szczel-
ne odprowadzenie �cieków

e) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
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- dopuszcza siê podzia³y pod warunkiem zachowania
minimalnej szeroko�ci frontu dzia³ki 20 m i minimalnej
powierzchni dzia³ki 800 m2,

- granice podzia³ów pod k¹tem 90° w stosunku do frontu
dzia³ki, dopuszczalne odchylenie 10°.

1.2. Symbol WS

a) przeznaczenie podstawowe � wody powierzchniowe;

b) adaptuje siê istniej¹cy rów melioracyjny;

c) nakazuje siê zapewniæ mo¿liwo�æ przejazdu wzd³u¿ rowu
dla s³u¿b melioracyjnych.

2. Za³¹cznik nr 12
obrêb geodezyjny Trêby
dzia³ka nr 32/17,
powierzchnia terenu � 0, 2183 ha

2.1. Symbol USm

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy rekreacyj-
nej;

b) parametry zabudowy:

- wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy do 9,00 m od poziomu
terenu do kalenicy,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê, wyso-
ko�æ okapu od poziomu terenu � do 4,80 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30°-45°, pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych;

- zabudowa gara¿owo - gospodarcza jednokondygnacyj-
na o wysoko�ci do 5,00 m i dachach dowolnych;

c) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 30%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 50%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsce
dla postoju pojazdów,

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³o�ci min 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej dzia³kê z drogami publiczny-
mi;

- ze wzglêdu na po³o¿enie dzia³ki na terenie Powidzkiego
Parku Krajobrazowego i Powidzko - Bieniszewskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wolno w sposób
trwa³y naruszaæ istniej¹cej rze�by terenu w trakcie
prowadzonych prac zwi¹zanych z zagospodarowaniem
dzia³ki. Budynki, które zastan¹ wybudowane musz¹
swoj¹ form¹ architektoniczn¹ harmonizowaæ z otacza-
j¹cym krajobrazem. Nie nale¿y wprowadzaæ zmian
niekorzystnych dla �rodowiska. Nale¿y zadbaæ o szczel-
ne odprowadzenie �cieków.

d) zasady podzia³u terenu:
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- zakazuje siê podzia³ów.

3. Za³¹cznik nr 13
Grabce obrêb geodezyjny Trêby
dzia³ki nr: 10/82, 10/76, 12
powierzchnia terenu � 4,8589 ha

3.1. Symbol 1Usm i 2Usm

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy rekreacyj-
nej;

b) parametry zabudowy:

- wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy do 9,00 m od poziomu
terenu do kalenicy,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ okapu od poziomu terenu - do 4,8 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30°-45°, pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych;

- zabudowa gara¿owo - gospodarcza jednokondygnacyj-
na o wysoko�ci do 5 m i dachach dowolnych;

c) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 30%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 50%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsce
dla postoju pojazdów,

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³o�ci min. 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej dzia³kê z drogami publiczny-
mi,

- przez teren dzia³ki oznaczonej symbolem 2Usm prze-
biegaj¹ dwie linie niskiego i �redniego napiêcia 15kV
i 0,4kV z pasami ochronnymi o szeroko�ci 5 m i 3 m,

- ze wzglêdu na po³o¿enie dzia³ki na terenie Powidzkiego
Parku Krajobrazowego i Powidzko - Bieniszewskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wolno w sposób
trwa³y naruszaæ istniej¹cej rze�by terenu w trakcie
prowadzonych prac zwi¹zanych z zagospodarowaniem
dzia³ki. Budynki, które zastan¹ wybudowane musza
swoj¹ form¹ architektoniczn¹ harmonizowaæ z otacza-
j¹cym krajobrazem. Nie nale¿y wprowadzaæ zmian
niekorzystnych dla �rodowiska. Nale¿y zadbaæ o szczel-
ne odprowadzenie �cieków.

d) zasady podzia³u terenu:

- zakazuje siê podzia³ów.

e) na terenie oznaczonym symbolem 2Usm adaptuje siê
istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 15kV wraz z pasem
terenu ochronnego o szer. 5,00 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii.

f) na terenie oznaczonym symbolem 2Usm adaptuje siê
istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 0,4kV wraz z pasem
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terenu ochronnego o szer. 3,00 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii.

3.2. Symbol U

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � teren zabudowy us³ugowej
zwi¹zanej z rekreacj¹;

b) dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ na poddaszu dla
w³a�ciciela posesji;

c) parametry zabudowy:

- wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w
tym mo¿liwo�æ budowy

- poddasza u¿ytkowego,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy do 9,00 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej � nie okre�la siê,

- wysoko�æ okapu od poziomu terenu do 4,80 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 30°-45°, pokry-
cie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych;

f) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 60%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 10%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ miejsce
dla postoju pojazdów w ilo�ci odpowiedniej dla prowa-
dzonej dzia³alno�ci us³ugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 13 do niniejszej uchwa³y,

- ze wzglêdu na po³o¿enie dzia³ki na terenie Powidzkiego
Parku Krajobrazowego i Powidzko - Bieniszewskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wolno w sposób
trwa³y naruszaæ istniej¹cej rze�by terenu w trakcie
prowadzonych prac zwi¹zanych z zagospodarowaniem
dzia³ki. Budynki, które zastan¹ wybudowane musza
swoj¹ form¹ architektoniczn¹ harmonizowaæ z otacza-
j¹cym krajobrazem. Nie nale¿y wprowadzaæ zmian
niekorzystnych dla �rodowiska. Nale¿y zadbaæ o szczel-
ne odprowadzenie �cieków.

g) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- zakazuje siê podzia³ów.

3.3. Symbol R

ustala siê:

a) przeznaczenie terenu � tereny rolnicze

b) zasady zagospodarowania terenu � dopuszcza siê lokaliza-
cje urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Na terenie zlokali-
zowane s¹ linie energetyczne niskiego i �redniego napiê-
cia. Pas ochronny zwi¹zany z przebiegiem linii okre�lony
jest na za³¹czniku nr 13 do niniejszej uchwa³y.

c) zasady podzia³u gruntu � nie okre�la siê.

d) adaptuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 15kV wraz
z pasem terenu ochronnego szer. 5 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii.

e) adaptuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 0,4kV
wraz z pasem terenu ochronnego o szer. 3 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu linii.

3.4. Symbol WS

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � wody powierzchniowe,

b) adaptuje siê istniej¹cy rów melioracyjny,

c) nakazuje siê umo¿liwienie przejazdu wzd³u¿ rowu dla s³u¿b
melioracyjnych.

3.4. Symbol MR

ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � istniej¹ca, adaptowana za-
budowa zagrodowa,

b) dopuszcza siê prowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej,

c) adaptuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 0,4kV
wraz z pasem terenu ochronnego o szer. 3 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu linii.

3.5. Symbol E1

Adaptuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 15kV wraz
z pasem terenu ochronnego o szer. 5 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii

3.6. Symbol E 2

Adaptuje siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 0,4kV
wraz z pasem terenu ochronnego o szer. 3 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu linii.

§29. Granice i sposoby 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

1) Na wszystkich obszarach objêtych planem nie wystê-
puj¹ tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych.

2) Na wszystkich obszarach objêtych planem nie wystê-
puj¹ tereny nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi.

3) Na obszarze przedstawionym na za³¹cznikach 11,12,
13, do niniejszej uchwa³y nale¿y realizowaæ zagospodarowa-
nie w sposób okre�lony w uchwale nr 53 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie
ustalenia obszarów krajobrazu chronionego i zasad korzysta-
nia z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Kon. z 1997 r. Nr 1 poz. 2).

§30. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) Na ca³ym obszarze opracowania dopuszcza siê lokalizacjê
inwestycji celu publicznego i wydzielanie terenu dla ich
potrzeb;

2) Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe;

3) Zaopatrzenie w wodê z gminnej sieci wodoci¹gowej;
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4) Zaopatrzenie w wodê do celów przeciwpo¿arowych z sieci
wodoci¹gowej;

5) Do czasu wyposa¿enia terenu w kanalizacjê sanitarn¹
dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie �cieków w szczel-
nych zbiornikach bezodp³ywowych, z których zawarto�æ
bêdzie systematycznie wywo¿ona przez koncesjonowane-
go przewo�nika do oczyszczalni �cieków.

6) Odprowadzanie czystych wód opadowych i roztopowych
z po³aci dachowych i obszarów nieutwardzonych do studni
ch³onnej lub do gruntu w granicach posesji, natomiast
�cieków w postaci wód opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej lub do gruntu zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

7) Zasilanie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycz-
nej, zgodnie z rozwi¹zaniem uzgodnionym z przedsiêbior-
stwem energetycznym na etapie programowania i projek-
towania realizacyjnego;

8) Na terenie objêtym niniejszym planem dopuszcza siê
budowê stacji transformatorowych i sieci zasilaj¹cych
�redniego oraz niskiego napiêcia odpowiednio do zbilan-
sowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez
przedsiêbiorstwo energetyczne;

9) Dopuszcza siê budowê linii �redniego i niskiego napiêcia
jako napowietrznych, wspólnych dla sieci elektroenerge-
tycznej i o�wietleniowej;

10) Realizacja innych elementów uzbrojenia na warunkach
okre�lonych w przepisach szczególnych.

Poz. 1062

§31. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów o charakterze tymcza-
sowym, niezwi¹zanych z realizacj¹ ustaleñ planu;

Ustala siê zakaz ustawiania na terenach zabudowy rekre-
acyjnej karoserii pojazdów, kiosków, barakowozów itp. w
celach nie zwi¹zanych z prowadzeniem budowy budynku
rekreacyjnego;

Do czasu zakoñczenia inwestycji przewidzianych niniejsz¹
uchwa³¹ dopuszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie i
u¿ytkowanie terenów.

§32. Granice obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ i re-
kultywacji.

Nie wystêpuj¹ na obszarze planu.

Rozdzia³ XIV

Przepisy koñcowe

§33. Niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie grun-
tów rolnych na cele okre�lone w uchwale.

§34. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci:

6 � � : � �
8��3 ���
8�01 ���
86 ���
01�8 ���
8 ���

§35. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Kleczew.

§36. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr Maciej Trzewiczyñski
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Za³¹cznik nr 14
do uchwa³y Nr XXIV/241/09
Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych

terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew

UWAGI WNIESIONE DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO
W TRYBIE ART. 17 PKT 11 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Wniesiono jedn¹ uwagê, któr¹ uwzglêdni³ Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.

Za³¹cznik nr 15
do uchwa³y Nr XXIV/241/09
Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych

terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717 � ze zm.) oraz w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 249
z 2005 r. , poz. 2104 � ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2000
r. Nr 142, poz. 1591 � ze zm.), ustala siê nastêpuj¹cy sposób
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania:

1. Z bud¿etu Gminy i Miasta Kleczew nast¹pi pokrycie kosz-
tów budowy nastêpuj¹cych inwestycji, bêd¹cych zadania-
mi w³asnymi Gminy:

1) Sieci kanalizacji sanitarnej, planowanej do obs³ugi
obszarów objêtych zmian¹ planu,

2) Rozbudowy gminnej sieci wodoci¹gowej, planowanej
dla obs³ugi obszarów objêtych zmian¹ planu,

3) Wykup gruntów i budowa dróg publicznych.

2. Zadania wymienione w ust. 1 bêd¹ realizowane etapowo.

3. Realizacja wydatków wymienionych w ust. 1 nast¹pi po
ujêciu zwi¹zanych z nimi inwestycji w bud¿ecie gminy.

4. Przewiduje siê mo¿liwo�æ pokrycia czê�ci wydatków ze
�rodków pochodz¹cych z funduszy unijnych.

Za³¹cznik nr 16
do uchwa³y Nr XXIV/241/09
Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych

terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew

STWIERDZENIE ZGODNO�CI ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY I MIASTA KLECZEW

Stwierdza siê zgodno�æ zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na
obszarze Gminy i Miasta Kleczew z ustaleniami Studium

uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Kleczew, uchwalonego uchwa³¹ Nr XXV/225/
07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 kwietnia 2005 r.


