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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 131/09

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY PRZYKONA

Poz. 1724, 1725
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UCHWA£A Nr XX/292/2008 RADY MIEJSKIEJ W �RODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
po³o¿onych we wsiach Zmys³owo i Staniszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w
�rodzie Wielkopolskiej uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
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�roda Wielkopolska, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXVI/374/
2002 z dnia 20 lutego 2002 r., zmienionego Uchwa³ami Nr: III/
21/2006 z dnia 28 grudnia2006 r. oraz Nr XV/2009/2008 z dnia
24 stycznia 2008 r. Rady Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej,
uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenów zabudowy mieszkaniowej po³o¿onych we wsiach
Zmys³owo i Staniszewo, obejmuj¹cy ustalenia zawarte w §2.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) rysunek planu w skali 1:1000 na dwóch planszach zatytu-
³owanych: �Zmys³owo 1 - gmina �roda Wielkopolska,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej�, stanowi¹cy za³¹cznik nr
la do niniejszej uchwa³y oraz �Zmys³owo II - gmina �roda
Wielkopolska, miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej�, stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1b do niniejszej uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 3 do mniejszej uchwa³y.

§2. USTALENIA OGÓLNE

1. Plan obejmuje tereny o powierzchni: Zmys³owo I -
17,62 ha, Zmys³owo II - 5,58 ha, po³o¿one we wsiach Zmys³o-
wo i Staniszewo (gmina �roda Wielkopolska), przy drogach
gminnych, ograniczone od wschodu terenami le�nymi, od
pó³nocy i po³udnia - terenami rolnymi.

2. Przedmiotem ustaleñ planu jest okre�lenie przezna-
czenia (zabudowa mieszkaniowa, zieleñ i komunikacja) i za-
gospodarowania terenów oraz zasady ich uzbrojenia.

3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:

1) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowa-
nia - wed³ug rysunku planu,

2) linie podzia³u wewnêtrznego - wed³ug rysunku planu,

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy - wed³ug rysunku planu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy - od linii lasu - 24 m,
pozosta³e - wed³ug rysunku planu.

4. W zakresie ochrony i kszta³towania �rodowiska przy-
rodniczego ustala siê:

1) zakaz odprowadzania nieczysto�ci p³ynnych do gruntu lub
do istniej¹cych cieków wodnych,

2) odprowadzanie �cieków opadowych do kanalizacji desz-
czowej po uprzednim podczyszczeniu w separatorach
�cieków i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,

3) prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powsta-
wania i gromadzenia oraz ich zagospodarowanie zgodnie
z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami
odrêbnymi w tym zakresie.

5. W zakresie uzbrojenia terenów ustala siê:

Poz. 1725

1) zaopatrzenie w wodê-z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskie-
go,

2) odprowadzanie �cieków bytowych - przej�ciowo do szczel-
nych zbiorników na dzia³kach, docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej,

3) odprowadzanie �cieków opadowych - powierzchniowo do
Rowu Krerowskiego oraz poprzez projektowan¹ sieæ kana-
lizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym
zakresie,

4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cych poza
obszarem opracowania oraz projektowanych stacji trans-
formatorowych,

5) dopuszcza siê budowê i przeprowadzenie infrastruktury
zwi¹zanej z doprowadzeniem gazu ziemnego do przed-
miotowych terenów, na warunkach okre�lonych przez
operatorów i w³a�cicieli obiektów i sieci gazowych,

6) dopuszcza siê budowê i rozbudowê innej infrastruktury
technicznej na warunkach okre�lonych przez operatorów,
oprócz obiektów telefonii komórkowej,

7) dla celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie wy³¹cz-
nie paliw proekologicznych (gazowych, olejowych, elek-
trycznych i innych); zastosowane systemy grzewcze nie
mog¹ przekraczaæ norm emisji zanieczyszczenia,

8) dopuszcza siê lokalizacje obiektów elektroenergetyki (tra-
fostacje) na terenach zieleni i us³ug.

6. Do czasu realizacji inwestycji grunty rolne pozostaj¹
w dotychczasowym u¿ytkowaniu.

7. W zwi¹zku z po³o¿eniem terenów mieszkaniowych w
granicach obszaru ograniczonego u¿ytkowania w III strefie
akustycznej nale¿y stosowaæ do budowy materia³y i rozwi¹-
zania zabezpieczaj¹ce w³a�ciwy klimat akustyczny w pomiesz-
czeniach wymagaj¹cych ochrony akustycznej.

8. Nie zachodzi potrzeba okre�lenia wymogów art. 15
ust. 2, pkt 4, 7, 8 oraz 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE - ZMYS£OWO I (dotycz¹
terenów przedstawionych na za³¹czniku nr 1a do niniejszej
uchwa³y)

9. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, wolnostoj¹cej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN, dla których:

1) ustala siê charakter budynków: 2 kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze mieszkalne w dachu stromym krytym
dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê; charak-
ter dachu wielospadowy o nachyleniu do 45°, z kalenic¹
g³ówn¹ równoleg³¹ do ulicy; budynki niepodpiwniczone;
poziom parteru budynków - 0,5 m nad powierzchniê
terenu; maksymalna wysoko�æ budynków od powierzchni
terenu do g³ównego okapu dachu - 5,0 m; w budynkach
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mieszkalnych dopuszcza siê prowadzenie us³ug rzemie�l-
niczych, nie koliduj¹cych z funkcj¹ mieszkaln¹;

2) dopuszcza siê realizacjê zabudowy gospodarczo-gara¿o-
wej - wed³ug rysunku planu; charakter budynków - parte-
rowe, o maksymalnej powierzchni 60 m2, z dachem dwu-
spadowym o nachyleniu do 30°; maksymalna wysoko�æ
budynku od poziomu terenu o g³ównego okapu dachu -
4,5 m;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki - 30%.

10. Utrzymuje siê teren zabudowy zagrodowej - siedliska
(tj. budynek mieszkalny z towarzysz¹cymi obiektami gospo-
darczymi), oznaczony na rysunku planu symbolem RM, w
ramach którego dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê
istniej¹cych budynków oraz realizacjê nowych obiektów zwi¹-
zanych z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ rolnicz¹.

11. Wyznacza siê teren us³ug handlu, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem UH, w ramach którego:

1) dopuszcza siê realizacjê zabudowy zwi¹zanej z prowadze-
niem dzia³alno�ci handlowej typu podstawowego (jeden
pawilon handlowy); charakter budynku - 1-konygnacyjny,
z dachem o nachyleniu do 40°,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki - 30%.

12. Wyznacza siê teren us³ug sportu i rekreacji, oznaczony
na rysunku planu symbolem US, w ramach którego:

1) dopuszcza siê lokalizacjê placów zabaw dla dzieci i boisk
do gier ma³ych,

2) nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów kubaturowych.

13. Wyznacza siê tereny zieleni ochronnej wzd³u¿ frag-
mentu istniej¹cego cieku (WS) - Rowu Krerowskiego, ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZO.

14. Utrzymuje siê istniej¹cy zespó³ le�ny, oznaczony na
rysunku planu symbolem ZL.

15. Wyznacza siê tereny zieleni publicznej, ochronnej,
wzd³u¿ istniej¹cego cieku (WS) - Rowu Krerowskiego, ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZP, ZO; utrzymuje siê
istniej¹c¹ zieleñ o charakterze krajobrazowym, urz¹dzon¹ w
formie parku (z wytyczonymi alejami spacerowymi oraz z
³awkami).

16. Utrzymuje siê tereny wód powierzchniowych - cieku
melioracyjnego Rów Krerowski oraz stawu, oznaczone na
rysunku planu symbolem WS.

17. Wyznacza siê teren pod lokalizacjê urz¹dzeñ elektro-
energetycznych � projektowan¹ stacjê transformatorow¹,
oznaczony na rysunku planu symbolem E.

18. Wyznacza siê tereny pod lokalizacjê projektowanych
przepompowni �cieków, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem KO.

19. Utrzymuje siê dwie drogi publiczne - gminne, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDG; szeroko�æ dróg w
liniach rozgraniczaj¹cych 13-15 m; jednostronny chodnik.

Poz. 1725

20. Wyznacza siê drogi publiczne - dojazdowe, oznaczone
na rysunku planu symbolem KDD; szeroko�æ w liniach rozgra-
niczaj¹cych 10-12 m, szeroko�æ jezdni 5 m; obustronne -
chodniki wzd³u¿ terenów zabudowanych.

21. Wyznacza siê drogi wewnêtrzne pieszo-jezdne, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDW; szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych 8 m, w tym pieszo-jezdny pas utwardzony
o szeroko�ci 4 m.

22. Wyznacza siê ci¹g pieszy, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem KX; szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 8
m.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE - ZMYS£OWO II (dotycz¹
terenów przedstawionych na za³¹czniku nr 1b do niniejszej
uchwa³y)

23. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, wolnostoj¹cej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN, dla których:

1) ustala siê charakter budynków: 2 kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze mieszkalne w dachu stromym krytym
dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê; charak-
ter dachu wielospadowy o nachyleniu do 45°, z kalenic¹
g³ówn¹ równoleg³¹ do ulicy; budynki niepodpiwniczone;
poziom parteru budynków - 0,5 m nad powierzchniê
terenu; maksymalna wysoko�æ budynków od powierzchni
terenu do g³ównego okapu dachu - 5,0 m; w budynkach
mieszkalnych dopuszcza siê prowadzenie us³ug rzemie�l-
niczych, nie koliduj¹cych z funkcj¹ mieszkaln¹;

2) dopuszcza siê realizacjê zabudowy gospodarczo-gara¿o-
wej - wed³ug rysunku planu; charakter budynków - parte-
rowe, o maksymalnej powierzchni 60 m2, z dachem dwu-
spadowym o nachyleniu do 30°; maksymalna wysoko�æ
budynku od poziomu terenu od g³ównego okapu dachu -
4,5 m;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki - 30%.

24. Utrzymuje siê teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dzia³alno�ci¹ agroturystyczn¹, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem MUR. Dopuszcza siê modernizacjê
istniej¹cych budynków (w tym ich rozbudowê) oraz budowê
nowych obiektów (równie¿ wolnostoj¹cych) zwi¹zanych z
prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ agroturystyczn¹; charakter nowych
budynków - 2 kondygnacje nadziemne, dach stromy, dwuspa-
dowy o nachyleniu do 45°.

25. Utrzymuje siê teren przeznaczony pod zabudowê za-
grodow¹, oznaczony na rysunku planu symbolem RM, w
ramach którego dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów
gospodarczych, zwi¹zanych z powiêkszeniem istniej¹cego
siedliska (s¹siaduj¹cego bezpo�rednio z terenem RM od
zachodu). Zakaz lokalizacji obiektów koliduj¹cych z s¹siadu-
j¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹.

26. Wyznacza siê teren zieleni ochronnej zwi¹zanej z
istniej¹cym ciekiem (WS) � Rowem Krerowskim, oznaczony
na rysunku planu symbolem ZO.
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27. Utrzymuje siê istniej¹cy ciek melioracyjny - Rów Kre-
rowski, oznaczony na rysunku planu symbolem WS.

28. Wyznacza siê teren pod lokalizacjê projektowanej
przepompowni �cieków, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem KO.

29. Wyznacza siê drogi publiczne dojazdowe, oznaczone
na rysunku planu symbolem KDD; szeroko�æ w liniach rozgra-
niczaj¹cych 10-12 m, szeroko�æ jezdni - 5 m; obustronne
chodniki wzd³u¿ terenów zabudowanych.

30. Wzd³u¿ istniej¹cej linii elektroenergetycznej SN 15 kV
utrzymuje siê pas wolny od zabudowy o szeroko�ci 15 m (po
7,5 m w obie strony od osi linii).

Poz. 1725

§3. 1. Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci:

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej - w wysoko�ci 30%,

- dla terenów us³ugowych - w wysoko�ci 20%,

- dla terenów komunikacji oraz terenów zieleni - 0%, ponie-
wa¿ uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie spowoduje wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci.

2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta �roda Wielkopolska.

3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) mgr Tomasz Pawlicki
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XX/292/2008

Rady Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PO£O¯ONYCH WE WSIACH

ZMYS£OWO I STANISZEWO

Poz. 1725

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowej po³o¿onych we wsiach
Zmys³owo i Staniszewo, by³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du
w terminie od 4 lipca 2008 r. do 24 lipca 2008 r.

W dniu 16 lipca 2008 r. odby³a siê dyskusja publiczna nad
przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami.

Uwagi do przedmiotowego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego -zgodnie z procedur¹ zapisan¹ w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) -
by³y przyjmowane do 7 sierpnia 2008 r.

W wyznaczonym terminie wniesiono jedn¹ uwagê do
czê�ci planu - Zmys³owo II.

Sk³adaj¹cy uwagê p. Ewa i Arkadiusz Borowicz, zam. przy
ul. Sportowej 9d/20 w �rodzie Wielkopolskiej, wnosz¹ o
przesuniêcie drogi KDD, która prowadzi w kierunku lasu, a
przebiega na granicy dzia³ek oznaczonych nr ewid: 20/4 i 20/

6, w taki sposób, aby droga przebiega³a osiowo po granicy
obu dzia³ek.

Po zapoznaniu siê ze spraw¹ Rada Miejska podjê³a roz-
strzygniêcie o odrzuceniu wniesionej uwagi.

Stwierdza siê, ¿e droga zosta³a poprowadzona osiowo po
istniej¹cej drodze gruntowej, prowadz¹cej do lasu.

Przesuniêcie osi drogi do granicy obu dzia³ek spowoduje,
¿e nie bêdzie wchodzi³a osiowo w drogê le�n¹, a korekta
dalszego przebiegu naruszy kompleks le�ny.

Poza tym, udzia³ w planie terenu, sk³adaj¹cych wniosek
(uwagê) w stosunku do terenu s¹siada jest wiêkszy prawie o
50%, a wiêc uzasadniony jest tez taki udzia³ w projektowanej
drodze.

Na terenie s¹siedniej dzia³ki zosta³a zlokalizowana prze-
pompownia �cieków, która bêdzie obs³ugiwaæ ca³y teren, a
wiêc ka¿dy z w³a�cicieli jest obci¹¿ony terenem przeznaczo-
nym pod obs³ugê wspólnej infrastruktury oraz komunikacjê.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XX/292/2008

Rady Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PO£O¯ONYCH WE WSIACH ZMYS£OWO

I STANISZEWO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust 1. ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w �rodzie
Wielkopolskiej, bior¹c pod uwagê:

- obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
ze zmianami),

- zapisy zawarte w uchwale zatwierdzaj¹cej niniejszy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej po³o¿onych we wsiach Zmys³o-
wo i Staniszewo, dotycz¹ce infrastruktury technicznej,
których realizacja nale¿y do zadañ w³asnych Gminy,

- prognozê skutków finansowych uchwalenia powy¿szego
planu, rozstrzyga co nastêpuje:

- inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zwi¹zane
z odprowadzaniem �cieków bytowych, zapisane w niniej-
szym miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego, których realizacja nale¿y do zadañ w³asnych Gminy,
wi¹¿¹ siê z konieczno�ci¹ budowy kanalizacji sanitarnej,
obejmuj¹cej przedmiotowy teren. Kosztami jej budowy
obci¹¿ona bêdzie Gmina;

- dopuszcza siê finansowanie ww. inwestycji przy wspó³-
udziale innych podmiotów (osób prywatnych, spó³ek itp.) na
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pod uwagê na-
le¿y wzi¹æ ponadto mo¿liwo�æ pozyskania �rodków na budo-
wê i rozwój infrastruktury komunalnej obejmuj¹cej przedmio-
towy teren z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.


