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UCHWA£A Nr XXII/159/08 RADY GMINY KISZKOWO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej dla obszaru dzia³ek
nr ewid. 48 i 195 w S³awnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, póz 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 20 ust. l ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz
Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Kiszkowe uchwala
co nastêpuje.

§1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiszkowo� - uchwa³a Rady Gminy Kiszkowe nr XXVII/180/01
z dnia 26.04.2001 r. uchwala siê miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
dla obszaru dzia³ek nr ewid. 48 i 195 w S³awnie.

2. Granice obszaru objêtego planem zosta³y naniesione
na rysunku planu.

3. Plan miejscowy sk³ada siê z tre�ci niniejszej uchwa³y
oraz integralnych czê�ci:

1) rysunku planu - w skali 1:1000 - za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du - za³¹cznik
nr 2;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
zadañ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy -
za³¹cznik nr 3.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:

1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o którym
mowa w §l niniejszej uchwa³y;

3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Kiszkowo;

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone symbolem;



— 3817 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 46

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;

6) przedsiêwziêciach, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko
mo¿e byæ wymagany lub o przedsiêwziêciach mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r., w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifiko-
waniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o od-
dzia³ywaniu na �rodowisko - Dz.U. Nr 257 z dnia 3 grudnia
2004 r. ze zmianami;

7) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê
g³ówny wjazd lub wej�cie na dzia³kê;

8) ma³ej gastronomii - nale¿y przez to rozumieæ lokal gastro-
nomiczny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, po-
siadaj¹cym najwy¿ej jeden lokal mieszkalny;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
warto�æ okre�laj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ podan¹ w mb, w
jakiej mog¹ siê znajdowaæ lica �cian lub naro¿ników bu-
dynków. Okre�lenie nieprzekraczalnej linii zabudowy ozna-
cza, ¿e istnieje mo¿liwo�æ równoleg³ego w stosunku do
usytuowania na rysunku planu cofniêcia budynku w g³¹b
dzia³ki;

10) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ wnêtrza
ulic, placów, tras dojazdowych w kszta³cie wydzielonym
liniami rozgraniczaj¹cymi a stanowi¹ce spójn¹ funkcjonal-
nie i dostêpna publicznie przestrzenn¹ ca³o�æ;

11) siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
l¹dowy lub wodny, naturalny lub pó³naturalny wyodrêb-
niony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i bio-
tyczne, okre�lony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.).
Dostosowanie ro�liny do siedliska przyrodniczego oznacza
zgodno�æ z w³a�ciwymi dla niej wymaganiami w miejscu
planowanego nasadzenia - pod³o¿e gruntowe, stosunki
wodne, nas³onecznienie, pochylenie terenu;

12) reklamie - nale¿y przez to wszelkie no�niki informacji
wizualnej (no�niki na�cienne, wolnostoj¹ce, tablice rekla-
mowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami, nie bêd¹ce szyldami, tablicami informa-
cyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach
i sygna³ach drogowych;

13) reklamie wielkoformatowej - nale¿y przez to rozumieæ
reklamê o powierzchni powy¿ej 12 m2;

14) tablicach informacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ ele-
menty systemu informacji miejskiej, w tym: tablice infor-
muj¹ce o nazwie ulicy, numerze domu, tablice informuj¹ce
turystów, oraz tablice z og³oszeniami;

15) szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich sie-

dzib lub miejsc wykonywania dzia³alno�ci, nie bêd¹ce
reklam¹;

16) dachu dwuspadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy dwie podstawowe po³acie dachowe o prze-
ciwleg³ych spadkach ³¹cz¹ce siê wzd³u¿ kalenicy, z dopusz-
czeniem uzupe³nienia mniejszymi po³aciami wynikaj¹cymi
z kszta³tu rzutu budynku lub wynikaj¹cymi z zastosowania
takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy,
naczó³ki itp. W przypadku zastosowania dachu dwuspado-
wego w bryle budynku pojawiaj¹ siê trójk¹tne lub trape-
zowe w przypadku zastosowania naczó³ków zamkniêcia
elewacji szczytowych;

17)dachu wielospadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy co najmniej trzy podstawowe po³acie da-
chowe o podobnych spadkach, ³¹cz¹ce siê w jednym
punkcie lub wzd³u¿ kalenic. W przypadku rozcz³onkowa-
nego rzutu budynku lub zastosowania takich elementów
jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe
po³acie mog¹ byæ uzupe³niane mniejszymi po³aciami o
podobnych spadkach;

18) dachu stromym - nale¿y przez to rozumieæ dach o nachy-
leniu 12° lub wiêkszym albo o nachyleniu w �ci�le okre�lo-
nym przedziale - powy¿ej 12°.

§3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne stanowi¹ obowi¹zu-
j¹ce ustalenia planu:

1) granica obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz
oznaczenia graficzne i literowe dotycz¹ce przeznaczenia
terenu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od lasu;

5) sposób ustawienia kalenic dachowych budynków miesz-
kalnych;

6) tereny wzd³u¿ linii elektroenergetycznych, na których obo-
wi¹zuj¹ ograniczenia w u¿ytkowaniu.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN,
2MN, 3MN na których przeznaczeniem podstawowym
jest funkcja mieszkaniowa - na ka¿dej dzia³ce jeden
budynek mieszkalny oraz jeden budynek gospodarczy
lub gara¿. Przeznaczenie dopuszczalne mo¿e stanowiæ
funkcja us³ugowa. Us³ugi stanowi¹ce przeznaczenie
dopuszczalne nie mog¹ zajmowaæ wiêcej ni¿ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego. Dopusz-
cza siê równie¿ urz¹dzenia niewielkich gabarytach
zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów in-
frastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej - nie
konkuruj¹ce wielko�ci¹ wysoko�ci¹ z obiektami prze-
znaczenia podstawowego;
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2) ustala siê teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem ZL;

3) ustala siê teren infrastruktury technicznej elektroenerge-
tycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem E;

4) ustala siê teren drogi dojazdowej wewnêtrznej, oznaczony
na rysunku planu symbolem KDW;

5) ustala siê teren drogi po¿arowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KP.

6) ustala siê teren drogi pieszojezdnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KDX;

7) ustala siê tereny poszerzeñ istniej¹cych dróg gminnych,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1kd, 2kd, 3kd.

§5. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

1) projektowana zabudowa mieszkaniowa winna nawi¹zy-
waæ do tradycyjnych wzorców architektonicznych, stoso-
wanych na terenach wiejskich poprzez zastosowanie par-
terowych budynków ze stromymi dachami;

2) projektowana zabudowa mieszkaniowa winna spe³niaæ
wymogi estetyczne wynikaj¹ce z po³o¿enia na terenie
Lednickiego Parku Krajobrazowego poprzez stosowanie
materia³ów wykoñczeniowych i detali architektonicznych
zaczerpniêtych z przyk³adów budownictwa ludowego ist-
niej¹cego w skansenie w Dziekanowicach - przetworzo-
nych na wspó³czesne �rodki wyrazu;

3) szczególnej dba³o�ci wymaga zagospodarowanie zieleni¹
obrze¿y dzia³ek - pomiêdzy drogami a zabudow¹.

§6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na obszarze opracowania planu obowi¹zuj¹ zakazy wyni-
kaj¹ce z po³o¿enia na terenie Lednickiego Parku Krajobra-
zowego, p. §10;

2) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopusz-
czalne nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
�rodowisko b¹d� mog¹cych wymagaæ sporz¹dzenia rapor-
tu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko. Uci¹¿-
liwo�ci zwi¹zane z podstawowym i dopuszczalnym prze-
znaczeniem terenu nie mog¹ wykraczaæ poza granice
terenu objêtego planem;

3) w obrêbie ka¿dej dzia³ki nale¿y realizowaæ nasadzenia drzew
i krzewów. Stosowaæ ro�liny z przewag¹ gatunków rodzi-
mych, dostosowane do lokalnego siedliska przyrodniczego;

4) na konieczn¹ wycinkê drzew i krzewów w wieku powy¿ej
5 lat zwi¹zan¹ z poszerzeniami dróg, nale¿y uzyskaæ decy-
zjê Wójta Gminy. Z uwagi na fakt po³o¿enia obszaru
objêtego planem w obrêbie Lednickiego Parku Krajobra-
zowego, Wójt przed wydaniem decyzji na usuniêcie drzew
i krzewów winien zwróciæ siê o opiniê do Dyrekcji Lednic-
kiego Parku Krajobrazowego.

5) zakazuje siê przekszta³ceñ powierzchni ziemi, zak³ócaj¹-
cych naturaln¹ rze�bê terenu;

6) zakazuje siê odprowadzaæ nieczysto�ci p³ynne do gruntu;

7) �cieki w postaci wód opadowych i roztopowych z po³aci
dachowych i terenów zielonych mog¹ byæ wprowadzane
do wód lub ziemi bez oczyszczania;

8) �cieki bytowe odprowadziæ docelowo do kolektora sani-
tarnego, odprowadzaj¹cego �cieki do oczyszczalni. Do
czasu budowy kolektora sanitarnego dopuszcza siê bu-
dowê na dzia³kach szczelnych zbiorników bezodp³ywo-
wych, atestowanych. �cieki bytowe ze szczelnych zbior-
ników bezodp³ywowych bêd¹ wywo¿one do oczyszczal-
ni �cieków.

9) odpady komunalne nale¿y gromadziæ w granicach posesji
w sposób selektywny i przekazywaæ do odzysku lub uniesz-
kodliwienia zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz zgodnie
z gminnym systemem gospodarki odpadami;

10) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ stosuj¹c paliwa
charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisji substancji
do powietrza, takie jak: gaz, oleje opa³owe, paliwa sta³e lub
alternatywne �ród³a energii.

11) przy pracach ziemnych uwzglêdniæ przebudowê urz¹dzeñ
melioracyjnych. Przebudowa urz¹dzeñ melioracyjnych wy-
maga szczegó³owego uzgodnienia - oraz pozwolenia wod-
no-prawnego.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1) projekty budowlane nowo powstaj¹cych budynków nale¿y
uzgodniæ z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, celem uzyskania pozwolenia na prace budow-
lane na terenie wpisanym do rejestru zabytków;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego,
podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji zwi¹za-
nych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmioto-
wego terenu, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ
archeologicznych. Inwestor winien uzyskaæ pozwolenie na
badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia
na budowê;

3) nie okre�la siê zasad ochrony dóbr kultury wspó³czesnej
z uwagi na nie wystêpowanie takich obiektów na obszarze
objêtym planem.

§8. Ustala siê nastêpuj¹ce wymagania wynikaj¹ce z po-
trzeby kszta³towania przestrzeni publicznych:

1) zakazuje siê stosowania wszelkich reklam, w tym wielko-
formatowych.

2) szyldy i tablice informacyjne nale¿y obj¹æ jednolitymi
standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki, uzgodniony-
mi z konserwatorem zabytków;

3) ogrodzenia wy³¹cznie a¿urowe. S³upki z ceg³y, drewna lub
kamienia naturalnego, wype³nienie w formie elementów
drewnianych lub metalowych. Zakazuje siê stosowania
ogrodzeñ wykonanych z prefabrykatów betonowych.

§9. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³to-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
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a) wzd³u¿ istniej¹cych dróg gminnych 1KD i 2KD w odle-
g³o�ci co najmniej 10 m od linii rozgraniczaj¹cych te
drogi - zgodnie z rysunkiem planu;

b) wzd³u¿ istniej¹cej drogi gminnej 4KD w odleg³o�ci 6m
od linii rozgraniczaj¹cej drogê po uwzglêdnieniu po-
szerzenia tej drogi;

c) wzd³u¿ projektowanej drogi dojazdowej wewnêtrznej
KDW w odleg³o�ci co najmniej 6m od linii rozgranicza-
j¹cych drogê - zgodnie z rysunkiem planu;

d) w odleg³o�ci 50 m od istniej¹cego lasu, oznaczonego
na rysunku planu symbolem ZL;

2) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 18% po-
wierzchni dzia³ki;

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosiæ co
najmniej 60% powierzchni dzia³ki;

5) parametry projektowanych budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych:

a) na terenie 1MN gabaryt pionowy: parter plus poddasze
u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe o ³¹cznej wysoko�ci nie
przekraczaj¹cej od poziomu terenu do kalenicy dachu
11 m, przy czym poziom terenu powinien byæ mierzony
od najni¿szego punktu elewacji frontowej. Dopuszcza
siê podpiwniczenie, wystaj¹ce od strony frontu ponad
grunt nie wiêcej ni¿ 1,3 m. Dopuszcza siê wy¿sze
elementy techniczne, np. kominy, nie przekraczaj¹ce
wysoko�ci 13 m n.p.t.;

b) na terenach 2MN i 3MN gabaryt pionowy: parter plus
poddasze u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe o ³¹cznej wysoko-
�ci nie przekraczaj¹cej od poziomu terenu do kalenicy
dachu 10 m. Dopuszcza siê podpiwniczenie, wystaj¹ce
ponad grunt nie wiêcej ni¿ 0,8 m. Dopuszcza siê wy¿sze
elementy techniczne, np. kominy, nie przekraczaj¹ce
wysoko�ci 12 m n.p.t;

c) dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
30° - 45°. Najd³u¿sza kalenica powinna byæ równoleg³a
do osi dróg gminnych lKD, 2KD, 3KD. Dopuszcza siê,
by czê�ci budynku posiada³y kalenice prostopad³e do
kalenicy g³ównej bry³y budynku i nachylenie po³aci
wiêksze lub mniejsze od nachylenia g³ównej bry³y
budynku w przedziale plus minus 10°, lecz mieszcz¹ce
siê w ramach podanych na wstêpie warto�ci granicz-
nych;

d) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce da-
chówkê lub inne tradycyjne materia³y pokryciowe w
gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciemnoczerwo-
nego przy czym nale¿y unikaæ jaskrawych odcieni tych
barw.

6) parametry i zasady sytuowania dla projektowanych bu-
dynków gospodarczych lub gara¿y:

a) maksymalna powierzchni 60 m2 przy dopuszczeniu
zlokalizowania dodatkowego gara¿u w obrêbie kubatu-
ry budynku mieszkalnego;

b) budynek gospodarczy lub gara¿ mo¿na zlokalizowaæ
jako wolnostoj¹cy lub jako dobudowany do budynku

mieszkalnego. Dopuszcza siê usytuowanie budynku
gospodarczego w odleg³o�ci 1,5 m od granicy bocznej
dzia³ki;

c) na terenie 1MN maksymalna wysoko�æ budynku go-
spodarczego lub gara¿u nie mo¿e przekraczaæ 4 m od
poziomu terenu do okapu dachu, przy czym poziom
terenu powinien byæ mierzony od najni¿szego punktu
elewacji frontowej;

d) na terenach 2MN i 3MN maksymalna wysoko�æ budyn-
ku gospodarczego lub gara¿u nie mo¿e przekraczaæ 3,2
m od poziomu terenu do okapu dachu;

e) dachy dwuspadowe lub wielospadowe;

f) nale¿y zastosowaæ taki sam materia³ pokryciowy dachu
jak zastosowany w budynku mieszkalnym.

7) dopuszcza siê adaptowanie istniej¹cego budynku, którego
u¿ytkowanie spe³nia ustalone w pkt l parametry w zakresie
nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie odrêb-
nych przepisów:

1) obszar objêty planem po³o¿ony jest w obrêbie Lednickiego
Parku Krajobrazowego, utworzonego Rozporz¹dzeniem Nr
60/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2006
r. na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z 2005 r. ze
zmianami);

2) na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego dla obsza-
ru objêtego planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:

a) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska Dz.U.
Nr 62, poz. 627, z pó�n. zm.),

b) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ �ródpolnych, przy-
dro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹-
dzeñ wodnych,

c) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpie-
czeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub budow¹, odbudow¹,
utrzymaniem, remontem lub napraw¹ urz¹dzeñ wod-
nych,

d) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmia-
ny te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, le�nej, wodnej lub rybackiej,

e) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie
szeroko�ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych
turystyce wodnej lub rybackiej,

f) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorni-
ków wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-
b³otnych.
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§11. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u nieru-
chomo�ci:

1) dopuszcza siê korektê zaznaczonych na rysunku planu po-
dzia³ów na dzia³ki budowlane pod warunkiem, ¿e nie spowo-
duje ona zmniejszenia wielko�ci dzia³ek o wiêcej ni¿ 10%;

2) dopuszcza siê ³¹czenie projektowanych dzia³ek, maksymal-
nie dwóch;

3) zakazuje siê wtórnych podzia³ów projektowanych dzia³ek;

4) nie przewiduje siê scalania i podzia³u nieruchomo�ci,
wymagaj¹cych wszczêcia procedury w rozumieniu przepi-
sów odrêbnych.

§12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu w tym zakazu
zabudowy ustala siê:

1) na terenach 1MN, 2MN i 3MN ustala siê zakaz sytuowania
budynków mieszkalnych w odleg³o�ciach po 7,5 m od osi
istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15kV w ka¿d¹ stronê.
Zakaz ten nie bêdzie obowi¹zywaæ w przypadku likwidacji,
prze³o¿enia lub skablowania linii;

2) budowa nowych budynków gospodarczych wymaga za-
chowania bezpiecznych, okre�lonych w odpowiednich prze-
pisach i normach, odleg³o�ci tych obiektów od przewodów
roboczych linii 15kV;

3) na terenach 1MN, 2MN i 3MN i ZL wprowadza siê ogra-
niczenie polegaj¹ce na zakazie sadzenia ro�linno�ci wyso-
kiej w odleg³o�ciach po 7,5 m od osi istniej¹cej linii
elektroenergetycznej 15kV w ka¿d¹ stronê. Ograniczenie to
nie bêdzie obowi¹zywaæ w przypadku likwidacji, prze³o¿e-
nia lub skablowania linii.

§13. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej:

l. Komunikacja

1) obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru objêtego planem stano-
wi¹:

a) istniej¹ce poza obszarem objêtym planem drogi gmin-
ne 1 KD, 2KD, 3KD, 4KD;

b) projektowana droga dojazdowa wewnêtrzna o szeroko-
�ci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych, oznaczona na
rysunku planu symbolem KDW;

c) projektowana droga pieszojezdna o szeroko�ci 6m w
liniach rozgraniczaj¹cych, oznaczona na rysunku planu
symbolem KDX;

d) projektowana droga po¿arowa o szeroko�ci 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych, oznaczona na rysunku planu
symbolem KP;

2) z obszaru objêtego planem nale¿y wydzieliæ tereny na
poszerzenie istniej¹cych dróg gminnych, przy czym nale¿y
uwzglêdniæ zapis §6 pkt 4. Szeroko�æ terenów na poszerze-
nie dróg:

a) 1kd - od punktów zerowych do 11 m, zgodnie z
rysunkiem planu;

b) 2kd i 3kd � 2 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3) na obszarze objêtym planem nale¿y zabezpieczyæ miejsca
postojowe dla samochodów osobowych w ilo�ci nie
mniejszej ni¿ 2 stanowiska na ka¿dej dzia³ce. W przypadku
zlokalizowania us³ug nale¿y wyznaczyæ dodatkowo miej-
sca postojowe w wymiarze co najmniej 3 stanowiska na
10 zatrudnionych lub u¿ytkowników us³ug.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:

1) istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y doprowadziæ sieci¹
rozdzielcz¹ do obszaru objêtego opracowaniem,

2) woda dla celów przeciwpo¿arowych powinna byæ dostêp-
na w ilo�ci zapewniaj¹cej jej wymagane zapotrzebowanie
dla celów przeciwpo¿arowych z urz¹dzeñ s³u¿¹cych do jej
dostarczania do celów sanitarnych i technologicznych. W
przypadku braku warunków technicznych dopuszcza siê
inne równorzêdne rozwi¹zanie.

3. Ustala siê docelowo odprowadzenia �cieków byto-
wych do oczyszczalni �cieków. Do czasu budowy kolektora
sanitarnego dopuszcza siê budowê na dzia³kach szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych, atestowanych. �cieki bytowe ze
szczelnych zbiorników wywoziæ do oczyszczalni �cieków

4. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych
odprowadzaæ w sposób indywidualny, poprzez odprowadze-
nie powierzchniowe na tereny zielone, do do³ów ch³onnych
lub zbiorników retencyjnych w granicach nieruchomo�ci. Wody
te musz¹ spe³niaæ warunki jako�ci okre�lone w przepisach
odrêbnych

5. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ nale¿y:

1) projektowan¹ sieæ elektroenergetyczn¹ prowadziæ w li-
niach rozgraniczaj¹cych dróg,

2) energiê elektryczn¹ doprowadziæ z istniej¹cej sieci. Stacjê
transformatorow¹ zlokalizowaæ na terenie infrastruktury
technicznej elektroenergetycznej, oznaczonym na rysunku
planu symbolem E. Dopuszcza siê zmianê lokalizacji stacji
transformatorowej na inne miejsce, po uzgodnieniu z
zak³adem energetycznym i uzyskaniu odpowiedniej s³u-
¿ebno�ci gruntowej;

3) odleg³o�ci zabudowy od istniej¹cych, na obszarze objêtym
planem, linii elektroenergetycznych 15kV, nale¿y przyj¹æ
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12;

4) wszelkie nieuniknione kolizje musz¹ byæ usuniête kosztem
jednostek organizacyjnych, powoduj¹cych ich powstanie,
na podstawie warunków uzyskanych w ENEA Operator Sp.
z oo. Rejon Dystrybucji Gniezno;

6. Energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie
paliw nie powoduj¹cych przekroczenia dopuszczalnych norm
emisji, takich jak energia elektryczna, gaz, olej opa³owy itp.
Dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych pod warunkiem, ¿e
urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj¹ standardy energetycz-
no-ekologiczne oraz posiadaj¹ znak bezpieczeñstwa ekolo-
gicznego.

7. W zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w ³¹cza tele-
foniczne powinno siê odbywaæ z sieci projektowanej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg.
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8. Dopuszcza siê lokalizowanie na obszarze objêtym pla-
nem urz¹dzeñ technicznych obs³ugi obiektów budowlanych i
obiektów pomocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê,
energiê elektryczn¹ oraz zwi¹zane z odprowadzeniem �cieków
lub innymi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej s³u¿ebno�ci gruntowej.

9. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okre�lonych
w przepisach szczególnych.

§14. Nie okre�la siê sposobu i terminu tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

Poz. 680

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§15. Ustala siê stawkê, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysoko�ci 10%.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kiszkowo.

§17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz z
za³¹cznikiem graficznym Nr - rysunek planu, stanowi¹cym
integraln¹ czê�æ uchwa³y, podlegaj¹ publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§18. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi w
¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) in¿. Kazimierz Barañczak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXII/159/08

Rady Gminy w Kiszkowie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenów
zabudowy mieszkaniowej dla obszaru
dzia³ek nr ewid. 48 i 195 w S£AWNIE

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W KISZKOWIE w SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO
DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU M.P.Z.P. TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ DLA OBSZARU DZIA£EK

NR EWID. 48 I 195 W S£AWNIE

Poz. 680

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy w Kiszko wie rozstrzyga
co nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy z dnia 31.10.2008
r. w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej dla obszaru dzia³ek nr ewid. 48 i 195 wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ
na �rodowisko, w dniach od 12.09.2008 r. do 24.10.2008 r. nie
rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXII/159/08

Rady Gminy w Kiszkowie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenów
zabudowy mieszkaniowej dla obszaru
dzia³ek nr ewid. 48 i 195 w S£AWNIE

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KISZKOWO O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE ZADAÑ Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA W M.P.Z.P. TERENÓW ZABUDOWY

MIESZKANIOWEJ DLA OBSZARU DZIA£EK NR EWID. 48 I 195 W S£AWNIE

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 l ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391
i Nr 65 poz. 594) Rada Gminy w Kiszkowie rozstrzyga co
nastêpuje:

I. Sposób realizacji

Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy dotycz¹:

- poszerzenia dróg gminnych 1KD i 3KD, które po³o¿one s¹
poza obszarem opracowania. Poszerzenia nast¹pi¹ kosz-
tem teren ów dzia³ek nr ewid. 195 i 48.

Tereny przeznaczone pod poszerzenie oznaczono na ry-
sunku planu symbolami Ikd, 2kd, 3kd.

£¹czna d³ugo�æ trzech odcinków poszerzeñ wynosi ok. 200
mb, powierzchnia ok. 500 m2.

- Uzbrojenie terenu w sieæ rozdzielcza wodoci¹gow¹ bêdzie
realizowane przez w³a�cicieli nieruchomo�ci

- W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w³a�ciciele
terenu bêd¹ partycypowaæ w kosztach jej realizacji na
podstawie odrêbnych umów

- Drogi dojazdowe wewnêtrzne, droga pieszojezdna oraz
droga po¿arowa bêd¹ realizowane przez w³a�cicieli nieru-
chomo�ci.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

�ród³a finansowania - inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacji wyszczególnione w punktach I ob-
jête realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia niniejszego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego bêd¹ finansowane z
bud¿etu gminy, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale
inwestorów zewnêtrznych w oparciu o ustawê z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzglêdnieniu
horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ i sposobu ich
realizacji.

Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
jest materia³em do formu³owania zadañ wieloletniego planu
inwestycyjnego gminy.


