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lokali za pisemnņ zgodņ wynajmujņcego, wy-
raŐanņ bez uwzglňdniania kryterium docho-
dowego okreŌlonego w przepisie § 14. Kryte-
rium tego nie uwzglňdnia siň równieŐ przy 
przyznawaniu najemcy innego mieszkania 
komunalnego w zamian za dotņd zajmowa-
ne.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Pleszew. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego 

Przewodniczņcy  
Rady Miejskiej w Pleszewie 

 (-) Olgierd Wajsnis
5 430

 
5431 

5 43 1 

UCHWAŁA NR X/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE 

 z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Mikstat – dla działek 2063/1, 2063/2, 
2064, 2065/4, 2073, 2074, położonych w obrębie geodezyjnym Mikstat  

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm: 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 214 poz 1806) oraz art. 20 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr. 80 
z 2003 r. poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Mikstacie, po stwierdzeniu zgodnoŌci 
z zapisami obowiņzujņcego Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Mikstat przyjňtego uchwałņ Nr 
XXXIX/185/2010 z dnia 22 lipca 2010 r., uchwala co 
nastňpuje:  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Mikstat – dla działek 2063/1, 
2063/2, 2064, 2065/4, 2073, 2074,połoŐonych 
w obrňbie geodezyjnym Mikstat - zwany dalej 
planem - to ustalenia niniejszej uchwały oraz ry-
sunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-
wysokoŌciowej w skali 1:1000, bňdņcy integralnņ 
czňŌciņ planu – stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Zgodnie z uchwałņ Nr XI/53/2007 Rady 
Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 listopada 2007 roku 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia „miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Mikstat – dla działek 2063/1, 2063/2, 2064, 
2065/4, 2073, 2074,połoŐonych w obrňbie geode-
zyjnym Mikstat” - plan obejmuje obszar okreŌlony 
w tytule uchwały. 

3. Granice obszaru objňtego planem pokry-
wajņ siň z granicami ustalonymi w uchwale, 
o której mowa w ust. 2 i przedstawione zostały 
graficznie na rysunku planu. 
 
§ 2. Ilekroń w dalszej czňŌci niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1. Uchwale - naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika 
inaczej. 

2. Obszarze - naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty niniejszym planem, przedstawiony na ry-
sunku planu, w granicach okreŌlonych w § 1. 

3. Planie - naleŐy przez to rozumień miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego bňdņ-
cy przedmiotem niniejszej uchwały. 

4. Rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu, wykonany na mapie sytuacyjno- 
wysokoŌciowej w skali 1: 1000, stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Terenie – naleŐy przez to rozumień teren 
o ustalonym planem rodzaju przeznaczenia, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, oznaczony numerem i symbolem literowym. 

6. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - 
naleŐy przez to rozumień grunt z nawierzchniņ 
ziemnņ urzņdzonņ w sposób zapewniajņcy natu-
ralnņ wegetacjň, a takŐe 50% powierzchni tarasów 
i stropodachów z takņ nawierzchniņ, nie mniej 
jednak niŐ 10 m2, oraz wodň powierzchniowņ na 
tym terenie 

7. Przepisach szczególnych i odrňbnych – na-
leŐy przez to rozumień przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi. 

8. Przeznaczeniu podstawowym – naleŐy 
przez to rozumień takie przeznaczenie, które po-
winno przewaŐań na danym terenie. 

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień inne niŐ podstawowe rodzaje 
przeznaczeŊ, które uzupełniajņ lub wzbogacajņ 
przeznaczenie podstawowe, wg proporcji ustalo-
nych w dalszych przepisach niniejszej uchwały. 

10. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień moŐliwoŌń usytuowania budyn-
ku w linii zabudowy okreŌlonej na rysunku planu 
lub w odległoŌci wiňkszej od okreŌlonej. 

11. Obowiņzujņcej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień moŐliwoŌń usytuowania budyn-
ku w linii zabudowy ŌciŌle okreŌlonej na rysunku 
planu. 
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12. WskaŎniku intensywnoŌci zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień wielkoŌń powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki lub tere-
nu, 

13. Produkcji uciņŐliwej - naleŐy przez to ro-
zumień przedsiňwziňcia mogņce potencjalnie 
i zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko. 

14. Odpadach niebezpiecznych - naleŐy przez 
to rozumień te odpady, które ze wzglňdu na swoje 
pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne 
właŌciwoŌci i okolicznoŌci stanowiņ zagroŐenie dla 
Őycia lub zdrowia ludzi albo dla Ōrodowiska. 

15. Istniejņcych elementach lub stanie zago-
spodarowania przestrzennego (np. funkcjach tere-
nu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficz-
nych) - naleŐy przez to rozumień stan w/w w dniu 
wejŌcia w Őycie planu. 
 
§ 3. 1. Przedmiotem ustaleŊ planu sņ: 

1) tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów – oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1P i 2P, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

6) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

7) parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy, 

8) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, w tym granice i sposoby zagospoda-
rowania terenów lub obszarów podlegajņ-
cych ochronie ustalonych na podstawie 
przepisów odrňbnych, w tym terenów gór-
niczych, 

9) nie okreŌla siň szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nierucho-
moŌci objňtych planem miejscowym, 

10) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy, 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

12) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 
oraz granice obszarów wymagajņcych 
przekształceŊ lub rekultywacji, 

13) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

2. Plan nie ustala granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów, a takŐe naraŐonych na niebezpie-
czeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych osuwaniem 
siň mas ziemnych, z uwagi na nie wystňpowanie 
ww. zagadnieŊ na obszarze bňdņcym przedmio-
tem planu. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 
1 zostały wyznaczone na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania (na ry-
sunku planu w/w linie pokrywajņ siň z granicami 
opracowania). 
 
§ 4. Na całym obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce zakazy: 

1. Lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ mogņcych 
powodowań przekroczenia standardów jakoŌci 
Ōrodowiska okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 
 
§ 5. Na całym obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce obowiņzki: 

1. uwzglňdnienie połoŐenia planowanej in-
westycji na Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska 
ustanowionego rozporzņdzeniem Nr 63 Wojewody 
Kaliskiego z dnia 7 wrzeŌnia 1995 r. w sprawie 
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska 
i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. 
Kal. Nr 15 poz.95) i zastosowania zapisów w/w 
rozporzņdzenia, 

2. uzyskania pozwolenia na prace ziemne od 
właŌciwego organu do spraw ochrony zabytków 
przed przystņpieniem do tych prac, 

3. niezwłocznego zawiadomienia właŌciwego 
organu do spraw ochrony zabytków w przypadku 
natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt 
majņcy charakter zabytku, o dokonanym odkryciu, 

4. uzgodnienia lokalizacji projektowanych 
obiektów budowlanych w pobliŐu istniejņcych 
sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej z ich 
zarzņdcami, 

5. rozwiņzania wystňpujņcych kolizji projek-
towanych obiektów budowlanych z istniejņcymi 
sieciami i urzņdzeniami infrastruktury technicznej, 
na zasadach okreŌlonych w obowiņzujņcych prze-
pisach odrňbnych i w uzgodnieniu z zarzņdcami 
infrastruktury technicznej, 

6. zdjňcia warstwy próchniczej gleby z czňŌci 
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone, a nastňpnie odpowiednie 
jej zagospodarowanie, adekwatne do projektowa-
nych nawierzchni, budowli i obiektów budowla-
nych, 

7. przetransportowanie zbňdnych mas ziem-
nych powstajņcych w czasie realizacji inwestycji 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 
lub wykorzystanie ich do nowego ukształtowania 
terenu w granicach działki własnej lub sņsiednich, 
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8. prowadzenia prac budowlanych w sposób 
nie powodujņcy naruszenia stosunków wodnych 
na gruncie; w przypadku naruszenia sieci drenar-
skiej naleŐy niezwłocznie dokonań naprawy, za-
pewniajņc właŌciwy odpływ, 

9. gromadzenia odpadów w obrňbie kaŐdej 
nieruchomoŌci w pojemnikach przystosowanych 
do ich gromadzenia, z zastosowaniem zbiórki se-
lektywnej i utrzymaniem urzņdzeŊ w stanie zgod-
nym z obowiņzujņcymi wymogami sanitarnymi, 

10. gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
w szczelnych pojemnikach i przekazywania ich do 
wykorzystania lub unieszkodliwiania w specjali-
stycznych instalacjach, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, 

11. zapewnienia w granicach terenów wy-
starczajņcej powierzchni manewrowej, miejsc 
parkingowych oraz miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych i ciňŐarowych, 

12. obowiņzek stosowania ekologicznych 
Ŏródeł energii, 

13. zapewnienie ochrony połoŐonych poza 
obszarem objňtym planem terenów podlegajņcych 
ochronie akustycznej poprzez stosowanie Ōrodków 
technicznych, technologicznych lub organizacyj-
nych ograniczajņcych emisjň hałasu. 
 
§ 6. 1. Na obszarze objňtym planem dopuszcza siň: 

1) adaptacjň wszystkich budowli i obiektów 
budowlanych w ramach robót budowla-
nych polegajņcych na przebudowie, mon-
taŐu, remoncie lub rozbiórce obiektów bu-
dowlanych, uzasadnionņ ich stanem tech-
nicznym lub technologicznym, 

2) adaptacjň wszystkich istniejņcych sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, nie 
kolidujņcych z projektowanym zainwesto-
waniem, uzasadnionņ ich stanem technicz-
nym, 

3) moŐliwoŌń scalania nieruchomoŌci 
i przeprowadzania wtórnych podziałów te-
renu - w przypadku ich przeprowadzenia - 
wydzielenia dróg wewnňtrznych o parame-
trach umoŐliwiajņcych właŌciwņ obsługň 
terenu zakładu 

2. Do czasu zainwestowania terenu, o którym 
mowa w § 3 ust.1 pkt 1, według zasad ustalonych 
w niniejszej uchwale, ustala siň moŐliwoŌń jego 
tymczasowego uŐytkowania w dotychczasowy 
sposób. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 7. 1. Ustala siň tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów - oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1P. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 usta-
la siň: 

1) jako przeznaczenie podstawowe terenu - 
zabudowň obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów, w tym zabudowň biu-
rowo - administracyjnņ, 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne terenu - 
moŐliwoŌń lokalizacji tylko i wyłņcznie 
obiektów budowlanych o funkcji uzupełnia-
jņcej przeznaczenie podstawowe (budynki 
gospodarcze, garaŐe) terenu oraz sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala 
siň nastňpujņce warunki dotyczņce zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) obowiņzujņcņ liniň zabudowy wyznaczonņ 
w linii zabudowy istniejņcego budynku biu-
rowo-administracyjnego, 

2) nieprzekraczalnņ linie zabudowy od strony 
drogi dojazdowej (6,0 m), oznaczonņ na ry-
sunku planu symbolem KD, 

3) maksymalnņ wysokoŌń projektowanych 
obiektów przemysłowych do 12 m liczonņ 
od poziomu terenu do najwyŐszego punktu 
dachu z dopuszczeniem wyŐszych elemen-
tów zwiņzanych z technologiņ i reklamņ, 
jednak nie wyŐszņ niŐ 15 m (z wyłņczeniem 
masztów, kominów itp.) 

4) dachy płaskie, 
5) dopuszcza siň stosowanie dachów stro-

mych, bņdŎ innych opracowanych wg in-
dywidualnej koncepcji architektonicznej, 
dla podniesienia walorów architektonicz-
nych poszczególnych czňŌci obiektów, 
obiektów lub ich zespołów, 

6) zabudowň podstawowņ trzykondygnacyjnņ 
nadziemnņ, 

7) zabudowň uzupełniajņcņ maksymalnie 
dwukondygnacyjnņ, 

8) kształtowanie elewacji projektowanych 
obiektów ze szczególnņ dbałoŌciņ 
o rozwiņzania architektoniczne, 

9) wskaŎnik zabudowy działki max 0,75, 
10) obowiņzek zachowania powierzchni biolo-

gicznie czynnej o wielkoŌci nie mniejszej 
niŐ 15 % powierzchni terenu, 

11) moŐliwoŌń sytuowania i montaŐu noŌników 
reklamowych i informacyjnych, 

12) moŐliwoŌń wyznaczenia dróg wewnňtrz-
nych dla obsługi terenu, 

13) wzdłuŐ drogi dojazdowej od strony tere-
nów zabudowy mieszkaniowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KD nale-
Őy wykonań nasadzenia pasa zieleni izola-
cyjnej o szerokoŌci min. 5m, 

14) zakazuje siň budowy magazynów produk-
tów ropopochodnych i substancji chemicz-
nych. 

 

§ 8. 1. Ustala siň tereny lokalizacji obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów - oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 2P. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 usta-
la siň: 

1) jako przeznaczenie podstawowe terenu - 
zabudowň obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów, w tym lokalizacjň ma-
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gazynu mroŎniczego oraz magazynu pierza 
i kartonów, 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne terenu - 
moŐliwoŌń lokalizacji tylko i wyłņcznie 
obiektów budowlanych o funkcji uzupełnia-
jņcej przeznaczenie podstawowe (budynki 
gospodarcze, garaŐe) terenu oraz sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala 
siň nastňpujņce warunki dotyczņce zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalnņ linie zabudowy od strony 
terenów rekreacyjno-sportowych (12,0 m), 

2) zabudowň podstawowņ wielokondygna-
cyjnņ nadziemnņ (do wysokoŌci okreŌlonej 
w pkt. 3, ppkt.4 - w zaleŐnoŌci od układu 
funkcjonalno - konstrukcyjnego budynku), 

3) zabudowň uzupełniajņcņ maksymalnie 
dwukondygnacyjnņ, 

4) maksymalna wysokoŌń projektowanych 
budynków liczona od poziomu terenu do 
kalenicy budynku lub najwyŐszego punktu 
dachu nie moŐe przekraczań 20 m, 

5) adaptacja wszystkich budowli i obiektów 
budowlanych, elementów i urzņdzeŊ 
w ramach istniejņcego stanu zagospoda-
rowania terenu, pod warunkiem spełnienia 
wymogów okreŌlonych przez niniejszņ 
uchwałň 

6) wskaŎnik zabudowy działki max 0,8, 
7) dachy płaskie, 
8) dopuszcza siň stosowanie dachów stro-

mych, bņdŎ innych opracowanych wg in-
dywidualnej koncepcji architektonicznej, 
dla podniesienia walorów architektonicz-
nych poszczególnych czňŌci obiektów, 
obiektów lub ich zespołów, 

9) zaleca siň zastosowanie dla nowych obiek-
tów kolorystyki zbliŐonej do naturalnej zie-
leni istniejņcego w tle krajobrazu - lasu, 

10) obowiņzek zachowania powierzchni biolo-
gicznie czynnej o wielkoŌci nie mniejszej 
niŐ 5 % powierzchni terenu, 

11) moŐliwoŌń sytuowania i montaŐu noŌników 
reklamowych i informacyjnych, 

12) moŐliwoŌń wyznaczenia ewentualnych 
dróg wewnňtrznych dla obsługi terenu za-
kładu, 

13) ustala siň uzupełnienie obecnego zagospo-
darowania terenu zieleniņ izolacyjnņ, 
w szczególnoŌci od strony wschodniej, 
gdzie zakład sņsiaduje z terenami sportowo 
- rekreacyjnymi. 

§ 9. Ustala siň obowiņzek zapewnienia, w grani-
cach poszczególnych nieruchomoŌci, iloŌci miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, za-
pewniajņcych właŌciwņ obsługň uŐytkowników 
i osób zatrudnionych w projektowanych obiektach. 
 
§ 10. Ustala siň obsługň obszaru objňtego planem 
w zakresie sieci, obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej: 

1) dopuszcza siň, jeŐeli uzasadnia to stan 
techniczny, adaptacjň wszystkich istniejņ-
cych sieci i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, nie kolidujņcych z projektowanym 
zainwestowaniem, 

2) przy projektowaniu nowych inwestycji na-
leŐy w miarň moŐliwoŌci unikań kolizji 
z istniejņcym uzbrojeniem. W przypadku 
kolizji naleŐy przenieŌń lub odpowiednio 
zmodyfikowań istniejņce uzbrojenie stara-
niem i na koszt podmiotu wchodzņcego 
w kolizjň, przy uwzglňdnieniu uwarunko-
waŊ wynikajņcych z przepisów odrňbnych 
oraz w uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci, 

3) sposób zagospodarowania terenu winien 
umoŐliwiań odpowiednim słuŐbom dostňp 
do sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej, 

4) projektowane zainwestowanie winno byń 
obsługiwane z istniejņcych i projektowa-
nych sieci według technicznych warunków 
zasilania wydawanych przez zarzņdców in-
frastruktury technicznej, 

5) nowe odcinki sieci infrastruktury technicz-
nej prowadzone w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg, jako podziemne, 

6) zaopatrzenie w wodň - z miejskiej sieci wo-
dociņgowej poprzez jej rozbudowň na wa-
runkach okreŌlonych przez zarzņdcň sieci 
wodociņgowej, 

7) odprowadzenie Ōcieków bytowych do sieci 
miejskiej kanalizacji sanitarnej, poprzez 
przyłņcza na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdcň sieci kanalizacyjnej, 

8) Ōcieki przemysłowe przed odprowadze-
niem do kanalizacji sanitarnej, w przypad-
kach okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 
winny byń odpowiednio podczyszczone, 

9) odprowadzenie Ōcieków opadowych 
i roztopowych do kanalizacji deszczowej 
poprzez przyłņcze na warunkach okreŌlo-
nych przez zarzņdcň sieci kanalizacyjnej; 
wody opadowe, zanieczyszczone substan-
cjami ropopochodnymi, z terenów wiňk-
szych placów parkingowych i placów ma-
newrowych (powyŐej 0,1 ha) - przed od-
prowadzeniem do kanalizacji - winny byń 
oczyszczone w stosownych separatorach, 

10) projektowane kolektory kanalizacji desz-
czowej muszņ byń zaopatrzone w urzņdze-
nia umoŐliwiajņce retencjň sieciowņ, 

11) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej sieci elektroenergetycznej, poprzez 
przyłņcza energetyczne, na warunkach 
okreŌlonych przez zarzņdcň sieci, 

12) moŐliwoŌń lokalizacji stacji transformato-
rowych w przypadku zaistnienia zwiňkszo-
nego zapotrzebowania na energiň elek-
trycznņ, 

13) do wytwarzania energii cieplnej do celów 
grzewczych dopuszcza siň stosowanie pa-
liw płynnych, gazowych i stałych (np. bio-
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masa, drewno) charakteryzujņcych siň naj-
niŐszymi wskaŎnikami emisyjnymi lub wy-
korzystanie alternatywnych Ŏródeł energii, 

14) zaopatrzenie w gaz z przesyłowej sieci wy-
sokiego ciŌnienia poprzez jej rozbudowň na 
warunkach technicznych i ekonomicznych 
okreŌlonych przez zarzņdcň sieci gazowej, 

15) zagospodarowanie odpadów - w sposób 
zorganizowany (segregacja i magazyno-
wanie w pojemnikach i wywóz przez wy-
specjalizowane jednostki) do miejsc odzy-
sku i unieszkodliwiania zgodnie z Gmin-
nym Planem Gospodarki Odpadami 
i przepisami odrňbnymi. 

 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 11. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ: 
1) rysunek planu, stanowiņcy załņcznik nr 

1 do niniejszej uchwały, 
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu, sta-
nowiņce załņcznik nr 2 do niniejszej uchwa-
ły, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do za-
daŊ własnych miasta oraz zasad ich finan-
sowania, stanowiņce załņcznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

 

§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala siň jednorazowņ opłatň, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, od wzro-
stu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņzku z uchwale-
niem zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, w przypadku zbycia nieru-
chomoŌci bňdņcych przedmiotem opracowania 
niniejszego planu, w wysokoŌciach: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem 1P - 
4 % 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 2P - 
8 %. 

 
§ 13. Dla terenu objňtego ustaleniami planu tracņ 
moc obowiņzujņce ustalenia „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
Mikstat” – przyjňtego uchwałņ Nr XXV/164/2002 
Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 lutego 2002 
roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 z 07.05.2002 r., poz. 
1667) 
 
§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat. 
 
§ 15. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 

 
Przewodniczņcy  

Rady Miejskiej  
(-) Jerzy Noweta 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr X/60/2011 

Rady Miejskiej w Mikstacie 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie  
uchwalenia  miejscowego 

 planu zagospodarowania miasta Mikstat –  
dla działek 2063/1, 2063/2, 2064, 2065/4, 2073, 2074,  

połoŐonych w obrňbie geodezyjnym Mikstat. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH FINANSO-

WANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 

1. Teren objňty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego jest uporzņdkowany, zabu-
dowany i w pełni wyposaŐony w sieci infrastruktury 
technicznej: wodociņg, kanalizacjň sanitarnņ i desz-
czowņ, gazociņg, sień elektroenergetycznņ i teletech-
nicznņ. 

2. W zwiņzku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania miasta Mikstat – dla działek 
2063/1, 2063/2, 2064, 2065/4, 2073, 2074, połoŐonych 
w obrňbie geodezyjnym Mikstat. nie wystňpuje ko-

niecznoŌń realizacji ze Ōrodków komunalnych no-
wych sieci i urzņdzeŊ systemu wodociņgowego i 
kanalizacji. Nowe sieci i przyłacza infrastruktury 
technicznej budowane bňdņ przez inwestora - właŌci-
ciela nieruchomoŌci - w granicach planowanej inwe-
stycji. 

3. Na terenach wyznaczonych w planie zaistnieje 
koniecznoŌń budowy lokalnych sieci i przyłņczy sani-
tarnych realizowanych ze Ōrodków właŌciciela nieru-
chomoŌci w ramach projektowanej inwestycji. 
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UCHWAŁA NR XV/78/2011 RADY GMINY GNIEZNO 

 z dnia 28 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Szczytniki Duchowne dz. nr 127 i 129. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŎniejszymi zmiana-
mi) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Gniezno uchwala, co na-
stňpuje:  

§ 1. 1) Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne – 
działki nr 127 i 129 zwany dalej „planem”, stwier-
dzajņc zgodnoŌń planu z ustaleniami studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Gniezno, uchwalonego uchwałņ 
nr 119/XI/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. ze zmiana-
mi. 

2) Załņczniki do uchwały stanowiņ: 
a) czňŌń graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej „rysunkiem planu” - załņcznik nr 1; 
b) rozstrzygniňcie Rady Gminy Gniezno 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załņcznik nr 2; 

c) rozstrzygniňcie Rady Gminy Gniezno 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji, z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - załņcznik nr 3. 

3) Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
no na rysunku planu. 

 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) działce – naleŐy przez to rozumień działkň 
budowlanņ w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ teren, 
na którym dopuszcza siň usytuowanie bu-
dynku; 

3) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień sumň powierzchni terenu wyzna-
czonņ przez rzut pionowy zewnňtrznych 
krawňdzi budynku w stanie wykoŊczonym; 

4) szyldzie – naleŐy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci; 

5) tablicy informacyjnej – naleŐy przez to ro-
zumień element systemu informacji gmin-


