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UCHWAŁA NR XII/98/11 RADY GMINY SUCHY LAS 

 z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie 
działek o nr ewid.: 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12 i 529/14 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Gminy Suchy Las 
uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego w miejscowoċci Suchy Las na 
terenie działek o nr ewid.: 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 
528/9, 529/12 i 529/14, zwany dalej „planem”, po 
stwierdzeniu zgodnoċci ustaleĉ planu ze studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Suchy Las uchwalonego uchwałą 
nr LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 
czerwca 1998 r. ze zmianami. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) czćċć graficzna, opracowana w skali 1:500, 

zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 
1; 

2) rozstrzygnićcie Rady Gminy Suchy Las 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie Rady Gminy Suchy Las 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadaĉ własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych - za-
łącznik nr 3. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċlono 
na rysunku planu. 
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć linić okreċlającą najmniej-
szą odległoċć, w jakiej mogą znaleźć sić bu-
dynki od linii rozgraniczającej ul. Szkółkarską; 

2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 
12º; 

3) dachu skoċnym - należy przez to rozumieć 
dach o dwóch lub wićcej płaszczyznach spad-
ku, nachylony pod kątem od 25° do 45°; 

4) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udział powierzch-
ni nieażurowej wynosi powyżej 30%; 

5) reklamie – należy przez to rozumieć noċnik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi, 
nie bćdący szyldem, tablicą informacyjną lub 

znakiem w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

6) pylonie reklamowym – należy przez to rozu-
mieć wolnostojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, także podċwietlone; 

7) szyldzie – należy przez to rozumieć oznacze-
nia jednostki organizacyjnej lub przedsićbior-
cy, ich siedzib lub miejsc wykonywanej dzia-
łalnoċci; 

8) tablicy informacyjnej – należy przez to rozu-
mieć element systemu informacji gminnej, in-
formacji turystycznej, przyrodniczej lub edu-
kacji ekologicznej. 

 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenia terenów: 

1) teren zabudowy usługowej oznaczony na ry-
sunku planu symbolem U; 

2) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysun-
ku planu symbolem Zl; 

3) teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Szkół-
karskiej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem KD. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych od strony 
terenów dróg publicznych; 

2) wysokoċć ogrodzenia: 
a) od strony dróg – nie wićcej niż 1,5 m, 
b) nie wymienionego w lit. a – nie wićcej niż 2,2 

m; 
3) nakaz sytuowania budynków przy uwzglćd-

nieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów 
i tablic informacyjnych na elewacji budynku 
na wysokoċci kondygnacji parteru lub na 
ogrodzeniu. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) nakaz aby oddziaływanie wynikające z prze-
znaczenia terenu nie powodowało przekro-
czenia standardów jakoċci ċrodowiska okre-
ċlonych w przepisach odrćbnych poza tere-
nem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 

2) zakaz lokalizowania przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowisko 
oraz mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko z dopuszczeniem inwe-
stycji celu publicznego; 
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3) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów 
hałasu w ċrodowisku zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. 

 
§ 6. Nie ustala sić terenów dla których niezbćdne jest 
okreċlenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić zakaz 
ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miej-
scach i w sposób utrudniający czytelnoċć informacji 
drogowskazowej. 
 
§ 8. Nie ustala sić granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem sić mas ziemnych. 
 
§ 9. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych 
na rysunku planu symbolem U, ustala sić nastćpują-
ce parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) lokalizacjć jednego budynku działalnoċci 
usługowej; 

2) dopuszczenie lokalizacji lokalu mieszkalnego 
usytuowanego powyżej pierwszej kondygna-
cji w ramach budynku usługowego, 
o maksymalnej powierzchni użytkowej – 60 
m2; 

3) maksymalną powierzchnić zabudowy: 35% 
powierzchni działki budowlanej; 

4) minimalny udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnego w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: 20%; 

5) iloċć kondygnacji – nie wićcej niż 
2 kondygnacje nadziemne; 

6) maksymalną wysokoċć budynków – 10,0 m; 
7) dachy skoċne lub płaskie; 
8) dopuszczenie kondygnacji podziemnej; 
9) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych 

w kondygnacji podziemnej; 
10) nakaz zapewnienia co najmniej 1 miejsca po-

stojowego na każde 40 m2 powierzchni użyt-
kowej budynku usługowego; 

11) nakaz zapewnienia co najmniej 2 miejsc po-
stojowych na jeden lokal mieszkalny; 

12) dopuszczenie lokalizacji jednego pylonu re-
klamowego o maksymalnej wysokoċci 7 m; 

13) zakaz podziału terenu w celu wydzielenia no-
wych działek budowlanych. 

 

§ 10. Dla terenów zieleni izolacyjnej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem Zl ustala sić: 

1) nakaz przeznaczenia terenu na zieleĉ wysoką 
zgodnie z warunkami siedliskowymi z prze-
wagą roċlin zimozielonych; 

2) zakaz lokalizacji budynków; 
3) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 3 m. 

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy ustala sić: 

1) nakaz zgłoszenia Prezesowi Urzćdu Lotnictwa 
Cywilnego lokalizacji wszystkich obiektów 
o wysokoċci wićkszej i równej 100 m nad po-
ziom terenu, oraz ich oznakowaniu; 

2) nakaz zgłaszania do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich obiek-
tów o wysokoċci równej i wićkszej jak 50,0 m 
n.p.t. – przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowć. 

 
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustala sić: 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KD, przeznaczonego pod posze-
rzenie ul. Szkółkarskiej, szerokoċć w liniach 
rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) obsługć komunikacyjną z ul. Szkółkarskiej, 
zlokalizowanej poza obszarem opracowania 
planu; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić za-
silanie w wodć z istniejącej sieci wodociągo-
wej; 

4) w zakresie odprowadzania ċcieków bytowych 
ustala sić nakaz odprowadzania ċcieków by-
towych do istniejącej sieci kanalizacji sanitar-
nej; 

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala sić nakaz odprowadza-
nia wód opadowych i roztopowych do istnie-
jącej sieci kanalizacji deszczowej; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 

a) podłączenie do istniejącej i projektowanej 
sieci elektroenergetycznej, 

b) dopuszczenie lokalizacji konsumenckiej stacji 
transformatorowej; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić pod-
łączenie do istniejącej sieci gazowej; 

8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów 
grzewczych i technologicznych ustala sić na-
kaz stosowania wyłącznie paliw charakteryzu-
jących sić najniższymi wskaźnikami emisyj-
nymi takich jak: paliwa płynne, gazowe, stałe 
w tym drewno i biomasa, energia elektryczna 
lub odnawialne źródła energii; 

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala sić 
nakaz zagospodarowania odpadów w sposób 
zgodny z gminnym planem gospodarki odpa-
dami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 13. Nie okreċla sić terenów, które wymagają 
wszczćcia procedury scalania i podziału nieruchomo-
ċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 
 
§ 14. Nie wyznacza sić terenów dla których należy 
okreċlić sposoby i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów. 
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§ 15. Ustala sić stawkć procentową, służącą nalicze-
niu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokoċci 0%. 
 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Suchy Las. 
 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Suchy Las  
(-) Jarosław Ankiewicz
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Załącznik 
do uchwały nr XII/98/11 
Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 
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Załącznik 
do uchwały nr XII/98/11 
Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las nie rozstrzy-
ga w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowoċci Suchy Las na terenie działek o nr 
ewid.: 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9,529/12 i 
529/14 - ze wzglćdu na brak uwag do projektu w/w 
planu. 
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Załącznik 
do uchwały nr XII/98/11 
Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FI-

NANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 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 ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las 
nie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleǅą do 

zadaĉ własnych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
- ze wzglćdu na brak zapisu w sprawie tego rodzaju 
inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowoċci Suchy Las na terenie 
działek o nr ewid.: 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 
529/12 i 529/14. 

  


