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UCHWA£A Nr XX/166/2008 RADY GMINY BUDZYÑ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbie wsi Budzyñ, rejon ulicy Le�nej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 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, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005
r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111),
art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492,
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006
r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.
880), Rada Gminy Budzyñ uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w obrêbie wsi Budzyñ, rejon Osiedla Le�nego,
zwany dalej planem, stwierdzaj¹c jego zgodno�æ z ustalenia-
mi Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Budzyñ, uchwalonym uchwa³¹ Nr X/
60/99 Rady Gminy Budzyñ z dnia 9 listopada 1999 roku.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okre�lona
zosta³a na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:500 stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Budzyñ o sposobie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Budzyñ o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

§2. 1.W planie wyznacza siê nastêpuj¹ce tereny:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na
rysunku planu symbolem MN,

2) zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej, oznaczenie na ry-
sunku planu symbolem U/MN,

3) zieleni izolacyjnej, oznaczenie na rysunku planu symbo-
lem Zi,

4) komunikacji ko³owej i pieszej, oznaczenie na rysunku
planu symbolem KD.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu lecz ró¿nych wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania lub rozdzielone tere-
nami o innej funkcji oznaczono wyró¿nikami (1, 2, 3, 4).

§3. Obowi¹zuj¹ oznaczone na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

2) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane,

4) orientacje g³ównej kalenicy.

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

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,

2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone sym-
bolem,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj ¹ przeznaczenie podstawowe,

4) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê dotycz¹c¹ lica �ciany budynku trwale zwi¹zanej z
gruntem (nie dotyczy linii zabudowy czê�ci nadwieszo-
nych budynku), wyznaczaj¹c¹ usytuowanie zabudowy na
dzia³ce budowlanej,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê dotycz¹c¹ wszystkich elementów budynku trwa-
le zwi¹zanych z gruntem, okre�laj¹c¹ maksymalny zasiêg
zabudowy w obrêbie dzia³ki budowlanej,

6) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ zespó³ lub
zespo³y zieleni aktywnej biologicznie przez wiêksz¹ czê�æ
roku, wystêpuj¹ce w formie zwartych zró¿nicowanych
nasadzeñ drzew, krzewów - pe³ni¹ce funkcje izolacyjne -
ograniczaj¹ce rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ i ha³a-
su oraz bariery wzrokowe,
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7) zieleni rekreacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ
przydomowych ogrodów, stanowi¹cych przed³u¿enie dzia-
³ek w³asno�ciowych,

8) us³ugach (lokalizowanych na dzia³kach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej) - nale¿y przez to rozumieæ w
szczególno�ci:

a) dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z prowadzeniem interesów: in¿y-
nierii, informatyki, doradztwa, projektowania, rachun-
kowo�æ itp.,

b) ochronê zdrowia: gabinety lekarskie, rehabilitacyjne,
stomatologiczne itp.

c) us³ugi: jubilerstwo, fryzjerstwo itp.

§5. 1.Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz dobra kul-
tury wspó³czesnej, wymagaj¹ce ustalenia zasad ochrony,
a teren le¿y poza obszarem chronionego krajobrazu,

2) tereny: górnicze, nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, wymaga-
j¹ce ustalenia granic i sposobów zagospodarowania.

2. Na terenie objêtym planem nie ustala siê sposobu i
terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenu.

§6. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

1) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w obszarze zlewni chro-
nionej, wszelkie dzia³ania inwestycyjne nale¿y podporz¹d-
kowaæ ochronie wód podziemnych i powierzchniowych,

2) ustala siê ochronê istniej¹cej szaty ro�linnej poprzez zakaz
wycinki zieleni wysokiej i niskiej poza zapisami wynikaj¹-
cymi z ustaleñ szczegó³owych,

3) ustanawia siê zakaz prowadzenia wszelkich dzia³añ, które
mog³yby zagroziæ obiektom wymienionym w punkcie 2, a
w szczególno�ci:

a) prowadzenia ci¹gów infrastruktury technicznej w spo-
sób naruszaj¹cy system korzeniowy drzew,

b) prowadzenia prac ziemnych wymagaj¹cych odwod-
nienia terenu w stopniu, który mo¿e powodowaæ uszka-
dzanie drzew,

4) dla terenów zieleni ogrodowej o funkcji izolacyjnej i kra-
jobrazowej, oznaczonych na rysunku planu, w ramach
terenów mieszkaniowych MN, zaleca siê wykonanie nasa-
dzeñ zieleni¹ zimozielon¹ �redni¹ i wysok¹, podnosz¹c¹
walory krajobrazowe,

5) zakaz prowadzenia dzia³alno�ci, które powoduj¹ lub mo-
g¹cych spowodowaæ przekroczenie dopuszczalne emisji
zanieczyszczeñ, dopuszczalnego poziomu ha³asu lub wi-
bracji, rozprzestrzeniania siê dra¿ni¹cych woni i �wiat³a o
du¿ym natê¿eniu, poza terenem do którego w³a�ciciel
posiada tytu³ prawny lub wprowadzaj¹ce ograniczenia w
u¿ytkowaniu terenów s¹siednich,

6) prowadzenie gospodarki �ciekami i odpadami, zgodnie z
przepisami odrêbnymi oraz Regulaminem utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy,

7) ochrona przed ha³asem poprzez zapewnienie, zgodnie z
przepisami szczególnymi, standardów akustycznych po-
przez wprowadzenie ró¿nego typu zabezpieczeñ izolacyj-
nych od projektowanego wêz³a drogowego drogi ekspre-
sowej, np. pasów zieleni, przes³on amortyzuj¹cych, os³a-
niaj¹cych lub ekranuj¹cych; zabezpieczenia przed uci¹¿li-
wo�ciami wywo³anymi ruchem drogowym nale¿y wyko-
naæ staraniem i na koszt inwestorów terenu,

8) dopuszcza siê wykorzystanie mas ziemnych, usuwanych
z wykopów w zwi¹zku w realizacj¹ inwestycji, do mikro-
niwelacji terenu w granicach posesji lub poza ni¹, o ile
masy ziemne spe³niaj¹ standardy jako�ci gleby i ziemi,
okre�lone w przepisach szczególnych.

§7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) na ca³ym obszarze objêtym planem nie zewidencjonowa-
no stanowisk archeologicznych,

2) w przypadku odnalezienia podczas prac ziemnych obiek-
tów archeologicznych, nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ
w³a�ciwe s³u¿by ochrony zabytków.

§8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:

1) rozbudowa istniej¹cego systemu komunikacji zgodnie z
przepisami rozdzia³u II niniejszej uchwa³y,

2) zachowanie istniej¹cego powi¹zania z uk³adem zewnêtrz-
nym z ul. Le�nej,

3) w liniach rozgraniczaj¹cych dróg obowi¹zuje lokalizacja
urz¹dzeñ uzbrojenia podziemnego,

4) obowi¹zuje zakaz utwardzania nawierzchni dróg przed
realizacj¹ wszystkich urz¹dzeñ uzbrojenia podziemnego
przewidzianego w liniach rozgraniczaj¹cych.

§9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej:

1) ustala siê zachowanie istniej¹cego uzbrojenia terenu i
jego dalsz¹ rozbudowê, zgodnie z poni¿szymi ustaleniami:

a) obs³ugê w zakresie infrastruktur technicznej nale¿y
zapewniæ w oparciu o istniej¹ce i projektowane sieci
i urz¹dzenia na warunkach szczegó³owych okre�lonych
przez gestorów sieci,

b) nowe ogólnodostêpne sieci infrastruktury technicznej
nale¿y lokalizowaæ g³ównie w pasach drogowych z
uwzglêdnieniem infrastruktury istniej¹cej,

2) uzbrojenie koliduj¹ce z wyznaczonymi terenami zainwe-
stowania nale¿y zlikwidowaæ lub przed³o¿yæ na zasadach
okre�lonych w dokumentacji technicznej i programowej,
wykonanej na podstawie koniecznych warunków technicz-
nych,

3) dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia podziemnego obo-
wi¹zuje zakaz wykonywania trwa³ych urz¹dzeñ tereno-
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wych, nasadzeñ, do czasu likwidacji kolizji, niezale¿nie od
tego czy obszary te zosta³y wyznaczone na rysunku planu,

4) uzbrojenie istniej¹ce nie koliduj¹ce lub bez mo¿liwo�ci
prze³o¿enia, nale¿y adaptowaæ na warunkach okre�laj¹-
cych jego przydatno�æ dla docelowych rozwi¹zañ infra-
struktury projektowanego zainwestowania,

5) ustala siê, ¿e zaopatrzenie w wodê odbiorców nast¹pi z
istniej¹cych i projektowanych sieci wodoci¹gowych:

a) zasilanie projektowanych sieci wodoci¹gowych z ist-
niej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej (ul. Le�na),

b) nowe odcinki sieci nale¿y lokalizowaæ pod chodnikami
i w pasach zieleni w linach rozgraniczaj¹cych ulic,

6) odprowadzanie �cieków sanitarnych do systemu kanaliza-
cji sanitarnej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi programami
gospodarki �ciekowej w gminie; realizacja nowych budyn-
ków na terenie objêtym planem winna byæ poprzedzona
budow¹ kanalizacji sanitarnej,

7) odprowadzanie �cieków deszczowych i roztopowych - do
lokalnego kana³u deszczowego w obszarze terenu 2MN,
po wcze�niejszym podczyszczeniu w osadniku z separato-
rem substancji ropopochodnych,

8) zaopatrzenie w energiê ciepln¹- z lokalnych �róde³ ciep³a
spe³niaj¹cych wymagania ochrony �rodowiska,

9) zasilanie w energiê elektryczn¹- zapewniæ z istniej¹cej
sieci elektroenergetycznej poprzez wykonanie linii zasila-
j¹cych i rozprowadzaj¹cych na warunkach uzyskanych od
dysponenta sieci,

10) zaopatrzenie w gaz nowych terenów wyznaczonych w
planie z istniej¹cej sieci gazowej na warunkach okre�lo-
nych przez w³a�ciciela sieci, w oparciu o przepisy szcze-
gólne,

11) usuwanie odpadów z terenu objêtego planem - odpady
sta³e nale¿y gromadziæ selektywnie w pojemnikach w
granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowa-
ny wywóz na urz¹dzone sk³adowisko odpadów; dla odpa-
dów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne nale¿y
uzyskaæ stosown¹ zgodê na wytwarzanie i unieszkodliwia-
nie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami.

§10. 1. Ustala siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
zgodnie z rysunkiem planu w oparciu o przepisy odrêbne, w
tym dotycz¹ce gospodarki nieruchomo�ciami.

2. Dla dzia³ek budowlanych ustala siê nastêpuj¹ce para-
metry:

1) minimalna szeroko�æ - 26,5 m,

2) prostopad³y k¹t po³o¿enia granic w stosunku do linii
rozgraniczaj¹cej dróg,

3) w uzasadnionych przypadkach mo¿liwo�æ zachowania
istniej¹cego mniejszego k¹ta przy nawi¹zywaniu do istnie-
j¹cej granicy w³asno�ciowej, z uwzglêdnieniem pozosta-
³ych ustaleñ niniejszej uchwa³y,

4) minimalna powierzchnia dzia³ki 900 m2,

5) dopuszcza siê mo¿liwo�æ ³¹czenia kilku dzia³ek w jedn¹.

ROZDZIA£ II

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§11. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna,

2) prawo do zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym z gara¿em wbudowanym lub dobudowa-
nym, a tak¿e oddzielnym budynkiem gara¿owo-gospodar-
czym lub gospodarczym na ka¿dej z dzia³ek,

3) prawo do zachowania, przebudowy lub rozbudowy istnie-
j¹cych budynków mieszkalnych i gospodarczych z zacho-
waniem przepisów odrêbnych i ustaleñ niniejszej uchwa-
³y,

4) prawo do lokalizowania w istniej¹cych i projektowanych
budynkach mieszkalnych us³ug nieuci¹¿liwych, o po-
wierzchni zgodnej z przepisami Prawa budowlanego,

5) kubatura us³ug mo¿e mie�ciæ siê w obrêbie kubatury
budynku mieszkalnego lub do niego dobudowana,

6) budynki gospodarczo-gara¿owe lub gospodarcze wy³¹cz-
nie parterowe z rzêdn¹ okapu na wysoko�ci maksymalnie
3,0 m nad poziomem terenu, powierzchnia zabudowy do
80,0 m2,

7) na dzia³ce nale¿y zapewniæ miejsca postojowe na samo-
chody osobowe w zakresie potrzeb w³asnych w³a�ciciela,

8) nakaz zachowania istniej¹cego zadrzewienia oraz uzupe³-
nienia o zieleñ spe³niaj¹c¹ funkcjê dekoracyjn¹, krajobra-
zow¹ i os³onow¹,

9) zakaz lokalizacji nowych budynków o funkcji wy³¹cznie
us³ugowej.

2. Dla wyodrêbnionych terenów o odmiennych zasadach
zagospodarowania wymagaj¹cych okre�lenia dodatkowych
zasad zabudowy ustala siê ponadto:

1) teren 1MN:

a) zachowanie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z prawem do przebudowy oraz rozbudo-
wy,

b) w zakresie przekszta³ceñ wymagane jest zachowanie
formy dachu stromego, dwuspadowego oraz wysoko-
�ci II kondygnacji nadziemnych,

c) prawo do scalenia dwóch kolejnych dzia³ek (oznaczo-
nych na rysunku nr ewid. 2258 - 2228, 2259 - 2229, 2260
- 2230, 2261 - 2225),

d) dopuszcza siê dobudowê do parteru budynków miesz-
kalnych lokali nieuci¹¿liwych us³ug, a tak¿e pomiesz-
czeñ zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹: basen kryty,
ogród zimowy, arboretum itp.,
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e) prawo do uzupe³niaj¹cej zabudowy gospodarczo-gara-
¿owej,

f) zakaz sytuowania nowej zabudowy mieszkaniowej,

g) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

h) w granicach wyznaczonych dzia³ek o nr ewid. 2260 -
2230, 2261 - 2225 oraz 2259 obowi¹zuje zachowanie
istniej¹cych terenów Ls (bez wydzielania dzia³ek),

i) dopuszczalna powierzchnia zabudowy maksymalnie
30% powierzchni dzia³ki,

j) co najmniej 60% powierzchni dzia³ki powinno byæ
wykorzystane na urz¹dzenie zieleni o charakterze ogro-
dowo-rekreacyjnym z elementami ma³ej architektury i
architektury ogrodowej,

k) na wydzielonej dzia³ce nr ewid. 2261 - 2225 obowi¹zuj¹
warunki okre�lone w §11 ust. 1,

l) ogrodzenie a¿urowe o wysoko�ci 1,50 m,

2) teren 2MN:

a) obowi¹zek podzia³u na dzia³ki budowlane, jak okre�lo-
no na rysunku planu,

b) miejsce lokalizacji budynku mieszkalnego - dowolne
przy uwzglêdnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

c) wzd³u¿ istniej¹cej drogi gminnej (Le�na) nieprzekra-
czaln¹ lini¹ zabudowy nale¿y przyj¹æ w odleg³o�ci
130,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej
nr 11, zgodnie z rysunkiem planu,

d) wzd³u¿ granic, dla których nie oznaczono linii zabudo-
wy, wszelkie dzia³ania budowlane wg przepisów okre-
�lonych w warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

e) budynek lub budynki gospodarczo-gara¿owe zlokalizo-
waæ w taki sposób aby wraz z budynkiem mieszkalnym
tworzy³y jeden kompleks,

f) forma budynku mieszkalnego powinna byæ kszta³towa-
na przy zastosowaniu nastêpuj¹cych zasad:

- budynki mieszkalne parterowe z dopuszczeniem
u¿ytkowego poddasza w stromym dachu, wyso-
ko�æ �cianki kolankowej do 0,60 m,

- rzut poziomy z dopuszczeniem ryzalitów, werand,
ganków itp.,

- dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu po³aci
dachowych od 30° do 45°, kryte dachówk¹ lub
materia³em imituj¹cym dachówkê,

g) budynki gospodarczo-gara¿owe lub gospodarcze po-
winny nawi¹zywaæ architektur¹ do budynku mieszkal-
nego,

h) dopuszczalna powierzchnia zabudowy maksymalnie
30% powierzchni dzia³ki,

i) co najmniej 60% powierzchni dzia³ki powinno byæ
wykorzystane na urz¹dzenie zieleni o charakterze ogro-
dowo-rekreacyjnym,

j) ogrodzenie a¿urowe o wysoko�ci 1,50 m,

3) teren 3MN:

a) obowi¹zek podzia³u na dzia³ki budowlane, jak okre�lo-
no na rysunku planu,

b) miejsce lokalizacji budynku mieszkalnego - dowolne
przy uwzglêdnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

c) wzd³u¿ granic, dla których nie oznaczono linii zabudo-
wy, wszelkie dzia³ania budowlane wg przepisów okre-
�lonych w warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

d) budynek gospodarczo-gara¿owy lub gospodarczy zlo-
kalizowaæ w taki sposób aby wraz z budynkiem miesz-
kalnym tworzy³y jeden kompleks,

e) forma budynku mieszkalnego powinna byæ kszta³towa-
na przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:

- rzut poziomy z dopuszczeniem ryzalitów, werand,
ganków itp.,

- budynki mieszkalne parterowe z dopuszczeniem
u¿ytkowego poddasza w stromym dachu, wyso-
ko�æ �cianki kolankowej do 0,60 m,

- dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu po³aci
dachowych od 30° do 45°, kryte dachówk¹ lub
materia³em imituj¹cym dachówkê,

f) budynki gospodarczo-gara¿owe lub gospodarcze po-
winny nawi¹zywaæ architektur¹ do budynku mieszkal-
nego,

g) dopuszczalna powierzchnia zabudowy maksymalnie
30% powierzchni dzia³ki,

h) co najmniej 60% powierzchni dzia³ki powinno byæ
wykorzystane na urz¹dzenie zieleni o charakterze ogro-
dowo-rekreacyjnym,

i) ogrodzenie a¿urowe o wysoko�ci 1,50 m,

4) teren 4MN:

a) zachowanie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z prawem do przebudowy oraz rozbudo-
wy,

b) w zakresie przekszta³ceñ wymagane jest zachowanie
formy dachu stromego, dwuspadowego oraz wysoko-
�ci II kondygnacji nadziemnych,

c) prawo do scalenia dwóch kolejnych dzia³ek (oznaczo-
nych na rysunku nr ewid. 2226 - 2251, 2227 - 2250),

d) prawo do uzupe³niaj¹cej zabudowy gospodarczo-gara-
¿owej,

e) zabudowa w obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych li-
niach zabudowy,

f) zakaz sytuowania nowej zabudowy mieszkaniowej,

g) dopuszczalna powierzchnia zabudowy maksymalnie
30% powierzchni dzia³ki,
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h) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% po-
wierzchni dzia³ki,

i) ogrodzenie a¿urowe o wysoko�ci 1,50 m.

§12. Dla terenu zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej U/
MN ustala siê:

1) prawo do przebudowy, rozbudowy istniej¹cego budynku
us³ugowego i kompleksu gara¿y wg nastêpuj¹cych zasad:

a) rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) wysoko�æ do dwóch kondygnacji lecz nie wy¿ej od
pozosta³ych obiektów,

c) dach p³aski lub dwuspadowy,

2) prawo do zmiany przeznaczenia obiektów na inn¹ funkcjê
us³ugow¹,

3) dopuszcza siê prawo do budowy jednego budynku miesz-
kalnego dla inwestora maj¹cego tytu³ prawny do terenu,
pod warunkiem spe³nienia warunków szczególnych oraz
parametrów: powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekro-
czyæ 250,0 m, dach dwu- lub wielospadowy, k¹t nachyle-
nia po³aci od 30° do 45°,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni
dzia³ki,

5) uci¹¿liwo�æ wynikaj¹ca z dzia³alno�ci us³ugowej musi siê
zamykaæ w granicach dzia³ki,

6) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% po-
wierzchni dzia³ki,

7) obowi¹zek uzupe³nienia terenów zieleni o drzewa i krze-
wy, z preferencj¹ gatunków zimozielonych.

§13. Dla terenu oznaczonego symbolem Zi ustala siê:

1) prawo zachowania i uzupe³nienia zwartej izolacji trzypiê-
trowej z drzew i krzewów o doborze gatunków dostoso-
wanych do warunków siedliskowych, sk³adaj¹cych siê
przynajmniej w 50% z gatunków zimozielonych,

2) zakaz zabudowy kubaturowej,

3) zakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

§14. System obs³ugi komunikacyjnej tworzy istniej¹ca i
planowana do rozbudowy sieæ dróg publicznych.

2. Dla terenu 1KD ustala siê:

1) istniej¹ca droga publiczna, pieszo-jezdna o nawierzchni
asfaltowej z mo¿liwo�ci¹ poszerzenia od strony terenu l
MN,

2) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych od 7,0 m do 8,0 m,

3) w liniach rozgraniczaj¹cych drogi mo¿liwo�æ prowadzenia
doziemnych sieci infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu 2KD ustala siê:

1) projektowana droga publiczna, pieszo-jezdna, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku, obs³uguj¹ca teren 2MN,

2) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych od 6,0 m do 8,0 m,

3) w liniach rozgraniczaj¹cych drogi mo¿liwo�æ prowadzenia
doziemnych sieci infrastruktury technicznej.

4. Dla terenu 3KD ustala siê:

1) istniej¹ca droga publiczna, pieszo-jezdna o nawierzchni
asfaltowej, obs³uguj¹ca tereny zabudowy mieszkaniowej
1MN i us³ugowo-mieszkaniowej U/MN,

2) projektuje siê poszerzenie istniej¹cej drogi o teren dzia³ki
2249 i 8154/17 z udzia³em minimum 20% zieleni w jej
powierzchni,

3) rozgraniczenie pasa drogowego o szeroko�ci od 8,0 do
10,0 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

4) mo¿liwo�æ realizacji sieci infrastruktury technicznej.

5. Dla terenu 4KD ustala siê:

1) projektowana droga publiczna, pieszo-jezdna obs³uguj¹ca
teren zabudowy mieszkaniowej 3MN,

2) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych od 7,0 do 10,0 m,

3) w liniach rozgraniczaj¹cych drogi mo¿liwo�æ prowadzenia
doziemnych sieci infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ III

PRZEPISY KOÑCOWE

§15. 1. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia, w rozumie-
niu Ustawy o ochronie gruntów rolnych i le�nych, dotychcza-
sowych gruntów rolnych, dla których w niniejszej uchwale
ustalono inne przeznaczenie ni¿ dotychczasowe.

2. Zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierol-
nicze i niele�ne, dla powierzchni 1,8725 klasy bonitacyjnej V
i VI pochodzenia organicznego dokonuje siê za zgod¹ Mar-
sza³ka Województwa Wielkopolskiego decyzj¹ Nr DR.II.6060-
55/08 z dnia 22 lipca 2008 r.

§16. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci dla terenów wy-
znaczonych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego:

1) pod zabudowê mieszkaniow¹- nowoprojektowane tereny
oznaczone MN - 25%,

2) pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹- teren oznaczony
U/MN - 25%,

3) dla wszystkich pozosta³ych terenów - 10%.

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Budzyñ.

§18. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Bogdan £asecki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XX/166/2008

Rady Gminy Budzyñ
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO WSI BUDZYÑ REJON ULICY LE�NEJ

Na podstawie 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 pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Budzyñ rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w termi-
nie od 20 sierpnia 2008 r. do 17 wrze�nia 2008 r.

§2. w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹-
cych projektu planu tj. od 18 wrze�nia 2008 r. do l pa�dziernika
2008 r. nie wniesiono uwag - zgodnie z wykazem uwag
stanowi¹cym integraln¹ czê�æ dokumentacji formalno-praw-
nej prac planistycznych.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XX/166/2008

Rady Gminy Budzyñ
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO WSI BUDZYÑ REJON ULICY LE�NEJ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE

NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADNO�CI ICH FINANSOWANIA

Na podstawie 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 pó�n. zm.) Rada Gminy Budzyñ
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, obejmuj¹ realizacjê nastêpuj¹cych inwesty-
cji:

1) rozbudowê i budowê wiejskiego systemu sieci wodoci¹-
gowej rozdzielczej do projektowanych terenów w oparciu
o istniej¹c¹ sieæ rozdzielcz¹,

2) rozbudowê i budowê sieci kanalizacji sanitarnej do nowo-
projektowanych terenów mieszkaniowych z w³¹czeniem
do istniej¹cego systemu kanalizacji,

3) rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

4) poszerzenie fragmentu drogi gminnej 1KD do szeroko�ci
7,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych o oko³o 2,0 - 3,0 m na
po³udniowym fragmencie dzia³ki nr 2258,

5) poszerzenie drogi gminnej 3KD do szeroko�ci 8,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych o oko³o 1,0 - 2,0 m na wschod-
nim fragmencie dzia³ki nr 2249, zgodnie z rysunkiem
planu,

6) budowa drogi gminnej 2KD o szeroko�ci 6,0 w liniach
rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu,

7) budowa fragmentu drogi gminnej 1KD o szeroko�ci 7,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu,

8) budowa drogi gminnej 4KD do szeroko�ci zmiennej od
10,0 do 14,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z
rysunkiem planu, w liniach rozgraniczaj¹cych realizacja
pasów zieleni ze skarp¹ z dopuszczeniem sieci uzbrojenia
terenu.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

1. Zadania wymienione w §1 realizowane bêd¹ sukce-
sywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym budowy dróg wy-
znaczonych w planie.

2. �ród³a finansowania:

a) wydatki z bud¿etu gminy,

b) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi poprzez
bud¿et gminy w ramach:

- programów lokalnych,

- dotacji i po¿yczek z funduszów celowych,

- kredytów i po¿yczek bankowych,

- �rodków unijnych.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygniê-
ciu, finansowane bêd¹ zgodnie z zasadami okre�lonymi w
wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci infrastruk-
tury technicznej.


