
— 1336 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity 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 Miasta Puszczykowa uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Puszczykowa� przyjêtego uchwa³¹ Nr 255/98/11 Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 15 czerwca 1998 roku, uchwala siê
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Pusz-
czykowie, dla obszaru po³o¿onego pomiêdzy ulic¹ Jana III
Sobieskiego, dzia³k¹ nr 177/4, dzia³k¹ 167 ark. 5 obrêb Pusz-
czykowo Stare, a terenem lasu WPN, zwany dalej �planem�.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 - stanowi¹cy czê�æ graficzn¹, zwan¹ �rysun-
kiem planu�, opracowany w skali 1:1.000 i zatytu³owany:
�miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
Puszczykowie dla obszaru po³o¿onego pomiêdzy ulic¹
Jana III Sobieskiego, dzia³k¹ nr 177/4, dzia³k¹ 167 ark. 5
obrêb Puszczykowo Stare, a terenem lasu WPN�;

2) za³¹cznik Nr 2 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miasta
Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu;

3) za³¹cznik Nr 3 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miasta
Puszczykowa o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�la rysunek
planu.

§2. Ilekroæ w uchwa³ê jest mowa o:

1) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

2) elementach systemu informacji miejskiej - nale¿y przez to
rozumieæ system no�ników informacyjnych, opisuj¹cych i
u³atwiaj¹cych orientacjê w mie�cie, w tym tablice z nazwa-
mi ulic, numerem posesji, tablice z oznaczeniem przy³¹czy
urz¹dzeñ technicznych;
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3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ od linii roz-
graniczaj¹cej terenu lub liniê wyznaczaj¹c¹ na rysunku
obszar, gdzie mog¹ byæ sytuowane budynki;

4) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi najwy¿ej
30% na ca³ej d³ugo�ci ogrodzenia;

5) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na
dzia³ce, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych, bez
schodów, ramp, tarasów;

6) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
szyldem, tablic¹ informacyjn¹ lub znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach drogowych;

7) sieciach infrastruktury technicznej - rozumie siê przez
to elementy sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, elektro-
energetycznych, telekomunikacyjnych oraz gazowych,

8) stacji bazowej telefonii komórkowej - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
dzeñ elektro - przesy³owych, konstrukcji wsporczej i zestawu
anten;

9) szyldzie - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

10) tablicy informacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ element
systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przy-
rodniczej lub edukacji ekologicznej;

11) terenie - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczon¹
liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczon¹ symbolem litero-
wym lub cyfrowo - literowym.

Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne

§3. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznacze-
nie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN;

2) tereny komunikacji:
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a) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone
na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D,

b) teren publicznej drogi pieszo - rowerowej, oznaczony
na rysunku planu symbolem lKDx,

c) tereny publicznych ci¹gów pieszo - jezdnych, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami 2KDx, 3KDx, 4KDx,

d) teren drogi wewnêtrznej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KDW.

§4. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) zakaz budowy ogrodzeñ betonowych

2) zakaz budowy nadziemnych sieci infrastruktury technicz-
nej;

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej,
reklam i szyldów;

4) dopuszczenie tablic informacyjnych wy³¹cznie w miej-
scach okre�lonych w planie.

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

1) nakaz zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla
odprowadzenia wód opadowych z terenów ci¹gów pieszo
- rowerowych i drogi wewnêtrznej;

2) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepisami odrêbny-
mi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub
ziemi albo niekorzystnego przekszta³cenia naturalnego
ukszta³towania;

3) w zakresie gospodarki odpadami:

a) nakaz segregacji odpadów oraz ich zagospodarowa-
nie, zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami
i przepisami odrêbnymi,

b) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodz¹-
cych z wykopów, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez
wykorzystanie ich do kszta³towania terenów zieleni
towarzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwania
ich tak¿e poza obszar planu, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

4) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków i
zbiorników bezodp³ywowych na �cieki bytowe;

5) zakaz zrzutu �cieków do gruntu;

6) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych przeznaczonych
do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej;

7) nakaz stosowania urz¹dzeñ grzewczych o wysokiej spraw-
no�ci i niskim stopniu emisji zanieczyszczeñ;

8) nakaz zachowania dopuszczalnego poziomu ha³asu w
�rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, z zastrze¿eniem §9 pkt 21 i §11 pkt 4.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nadzór
konserwatorski i archeologiczny nad robotami ziemnymi,
je¿eli jest on wymagany przepisami odrêbnymi.

§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê lokalizacjê:

1) na terenach dróg publicznych, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) znaków i tablic informacyjnych;

2) przy publicznych ci¹gach pieszojezdnych i ci¹gach pieszo
- rowerowych - znaków i tablic informacyjnych.

§8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie:

1) obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne wynikaj¹ce z po³o¿enia ob-
szaru planu:

a) w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego,

b) przy granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz
obszarów Natura 2000 �Ostoja Wielkopolska� i �Osto-
ja Rogaliñska�,

c) w zasiêgu czwartorzêdowego zbiornika wód podziem-
nych - Doliny Kopalnej Wielkopolskiej;

2) dla gruntów rolnych klasy IV a i IV b okre�la siê docelowo
inny sposób u¿ytkowania ni¿ rolniczy lub le�ny, zgodnie
z przeznaczeniem, o którym mowa w §3 i przepisami
odrêbnymi;

3) nie okre�la siê terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem
siê mas ziemnych.

§9. W zakresie warunków i zasad zagospodarowania oraz
parametrów zabudowy, dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN ustala siê:

1) dopuszczenie budowy budynków jednorodzinnych wolno
stoj¹cych oraz gara¿y wolno stoj¹cych, dobudowanych
lub wbudowanych w budynek mieszkalny, z zastrze¿eniem
§11 pkt 1;

2) dopuszczenie budowy urz¹dzeñ towarzysz¹cych: doj�æ,
dojazdów, obiektów ma³ej architektury, ogrodzeñ;

3) sytuowanie budynków z uwzglêdnieniem nieprzekraczal-
nych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

4) na jednej dzia³ce mo¿liwe jest usytuowanie tylko jednego
budynku mieszkalnego i jednego budynku gara¿owego;

5) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych;

6) powierzchniê zabudowy dzia³ki - nie wiêcej ni¿ 15% po-
wierzchni dzia³ki;

7) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniej ni¿ -
70% powierzchni dzia³ki;

8) na terenie 1MN - w strefie od kompleksu le�nego Wielko-
polskiego Parku Narodowego, oznaczonej na rysunku
planu - nakaz zachowania powierzchni biologicznie czyn-
nej i zagospodarowanie zieleni¹;

9) parametry zabudowy:
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a) posadowienie posadzki parteru budynków nie wy¿ej
ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu,

b) wysoko�æ budynków - nie wiêcej ni¿ 10 m i nie wiêcej
ni¿ 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygna-
cja w poddaszu u¿ytkowym,

c) dopuszczenie jednej kondygnacji podziemnej,

d) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych,
o nachyleniu po³aci dachowej 35 - 45°, o równym k¹cie
nachylenia, dopuszczenie dla kafrów i ryzalitów stoso-
wania dowolnej geometrii dachu,

e) wysoko�æ do okapu - nie wiêcej ni¿ 4,5 m,

f) dla istniej¹cych budynków na terenach 4MN i 6MN o
dachach p³askich dopuszcza siê ich przebudowê lub
rozbudowê z zachowaniem dachu p³askiego i wysoko-
�ci nie wiêcej ni¿ 7 m,

g) dla pokrycia dachów stromych zastosowanie dachó-
wek ceramicznych, innych materia³ów dachówkopo-
dobnych lub strzechy;

10) dopuszczenie sytuowania ogrodzeñ, wy³¹cznie a¿urowych
lub jako ¿ywop³oty, o maksymalnej j wysoko�ci ogrodzeñ
od strony dróg publicznych i publicznych ci¹gów pieszo-
jezdnych i pieszo - rowerowych - 1,5 m;

11) nakaz zapewnienia nie mniej ni¿ dwóch stanowisk posto-
jowych dla samochodów osobowych na jeden dom miesz-
kalny;

12) dopuszczenie podzia³u na dzia³ki budowlane:

a) nie mniejsze ni¿ 3.000 m2- na terenie 1MN,

b) nie mniejsze ni¿ 2.000 m2- na terenach 2MN, 3MN,
4MN, 5MN, 6MN,

13) dopuszczenie wydzielenia dzia³ki o powierzchni 50-70 m2,
pod lokalizacjê stacji transformatorowej, o której mowa w
pkt 20;

14) dostêp do drogi publicznej dzia³ek:

a) na terenie 1MN - odpowiednio do projektowanych
dróg 1KD-D, 2KD-D i poprzez 2KDx do drogi 2KD-D,

b) na terenach 2MN i 3MN - odpowiednio do projektowa-
nych dróg 1KD-D, 2KD-D i poprzez KDW do dróg 1KD-
D i 2KD-D,

c) na terenie 4MN - odpowiednio do ul. Jana III Sobie-
skiego, projektowanych dróg 1KD-D, 2KD-D, poprzez
3KDx i 4KDx do ul. Jana III Sobieskiego,

d) na terenie 5MN - do projektowanej drogi 1KD-D,

e) na terenie 6MN - odpowiednio do ul. Jana III Sobie-
skiego i do projektowanej drogi 1KD-D;

15) pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej istniej¹cej
i projektowanej w przylegaj¹cych terenach komunikacji;

16) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, zgodnie z przepisami odrêbnymi z zastrze¿e-
niem pkt 17;
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17) nakaz stosowania do ogrzewania budynków paliwa gazo-
wego, ciek³ego, energii elektrycznej lub energii ze �róde³
odnawialnych;

18) nakaz zagospodarowania wód opadowych na dzia³ce;

19) nakaz zagospodarowania terenu lub dzia³ki w sposób
umo¿liwiaj¹cy swobodny dostêp do sieci infrastruktury
technicznej;

20) dopuszczenie lokalizacji ma³ogabarytowej stacji transfor-
matorowej na terenach 1MN lub 2MN, z dostêpem do
drogi publicznej 1KD-D lub 2KD-D;

21) nakaz zapewnienia w³a�ciwego klimatu akustycznego
poprzez zastosowanie przegród o odpowiedniej izolacyj-
no�ci w pomieszczeniach wymagaj¹cych ochrony aku-
stycznej w budynkach sytuowanych i po³o¿onych w gra-
nicach obszaru ograniczonego u¿ytkowania, o którym
mowa w §11 pkt 4;

22) zakaz lokalizacji zabudowy na dzia³kach budowlanych
mniejszych ni¿ wynikaj¹cych z podzia³u, o którym mowa
w pkt 12, z zastrze¿eniem pkt 13;

23) zakaz, o którym mowa w pkt 22 nie dotyczy dzia³ek
budowlanych istniej¹cych przed uchwaleniem planu na
terenach 4MN i 6MN.

§10. W planie nie okre�la siê:

1) terenów wymagaj¹cych wszczêcia procedury scalania i
podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów odrêb-
nych;

2) szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nie-
ruchomo�ci objêtych planem.

§11. W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu ustala
siê:

1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na sta³y pobyt ludzi na terenach 4MN i 6MN w
obszarze oddzia³ywania napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej �redniego napiêcia 15 kV, do czasu jej skablowa-
nia;

2) zakaz sadzenia drzew o wysoko�ci powy¿ej 2 m w fazie
maksymalnego wzrostu na trasie elektroenergetycznych
linii napowietrznych, oraz drzew i krzewów na trasach linii
kablowych;

3) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu stref kontrolowanych
i obszarów oddzia³ywania od sieci infrastruktury technicz-
nej;

4) uwzglêdnienie przepisów odrêbnych dla terenów po³o¿o-
nych w granicach obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla
lotniska wojskowego Poznañ - Krzesiny, odnosz¹cych siê
do strefy III.

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê:

1) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone symbolami
1KD-D i 2KD-D, o nastêpuj¹cych warunkach zagospodaro-
wania:
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a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,

b) jezdnia szeroko�ci minimum 5 m, z zastrze¿eniem lit.
d,

c) dwustronne chodniki, z zastrze¿eniem lit. d,

d) dopuszczenie realizacji drogi jako pieszojezdnej jedno-
przestrzennej,

e) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury,
o�wietlenia, tablic i znaków informacyjnych,

f) dopuszczenie lokalizacji podziemnych sieci infrastruk-
tury technicznej wy³¹cznie dla obs³ugi terenów komu-
nikacji i terenów mieszkaniowych wyznaczonych w
planie, z zastrze¿eniem lit. h,

g) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych,

h) zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych ni¿
wymienione w lit. b - g,

i) dopuszczenie zagospodarowania zieleni¹, w tym wy-
sok¹, wszystkich nieutwardzonych powierzchni drogo-
wych;

2) publiczny ci¹g pieszo - rowerowy, oznaczony na rysunku
planu symbolem 1KDx, o nastêpuj¹cych warunkach zago-
spodarowania:

a) szeroko�æ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych - zgodnie
z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury,
o�wietlenia, tablic i znaków informacyjnych,

c) dopuszczenie lokalizacji podziemnych sieci infrastruk-
tury technicznej wy³¹cznie dla obs³ugi terenów komu-
nikacji i terenów mieszkaniowych wyznaczonych w
planie,

d) zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych ni¿
wymienione w lit. b-c;

3) publiczne ci¹gi pieszo - jezdne, oznaczone na rysunku
planu symbolami 2KDx, 3KDx i 4KDx, o nastêpuj¹cych
warunkach zagospodarowania:

a) szeroko�æ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych - zgodnie
z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury,
o�wietlenia, tablic i znaków informacyjnych,

c) dopuszczenie lokalizacji podziemnych sieci infrastruk-
tury technicznej wy³¹cznie dla obs³ugi terenów komu-
nikacji i terenów mieszkaniowych wyznaczonych w
planie,

d) zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych ni¿
wymienione w lit. b-c;

5) drogê wewnêtrzn¹, oznaczon¹ na rysunku planu symbo-
lem KDW, o nastêpuj¹cych warunkach zagospodarowa-
nia:

a) szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych - zgodnie
z rysunkiem planu,
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b) dopuszczenie lokalizacji podziemnych sieci infrastruk-
tury technicznej wy³¹cznie dla obs³ugi terenów komu-
nikacji i terenów mieszkaniowych wyznaczonych w
planie,

c) zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych ni¿
wymienione w lit. b.

§13. W zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy sieci
infrastruktury technicznej ustala siê:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej;

2) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

3) dopuszczenie realizacji sieci infrastruktury technicznej na
terenach komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

4) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu miejskie-
go, le¿¹cego w ulicy Jana III Sobieskiego, poprzez sieæ
projektowan¹ na terenach komunikacji;

5) odprowadzanie �cieków sanitarnych wy³¹cznie do istnie-
j¹cego kana³u sanitarnego le¿¹cego w ulicy Jana III Sobie-
skiego poprzez sieæ projektowan¹ na terenach komunika-
cji;

6) odprowadzanie wód opadowych z dróg publicznych do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jana III
Sobieskiego oraz budowê nowych kana³ów w ulicach
1KD-D i 2KD-D;

7) zaopatrzenie w gaz z istniej¹cych gazoci¹gów niskiego
ci�nienia w ulicy Jana III Sobieskiego poprzez sieæ projek-
towan¹ gazoci¹gu niskiego ci�nienia w ulicach 1KD-D i
2KD-D;

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych i nowych
sieci elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami ustalo-
nymi przez gestorów sieci;

9) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycz-
nych wy³¹cznie jako podziemnych;

10) dopuszczenie skablowania istniej¹cej linii �redniego na-
piêcia 15 kV;

11) przy³¹czenia obiektów zabudowy do sieci infrastruktury
technicznej nast¹pi¹ na podstawie warunków technicz-
nych okre�lonych przez gestorów sieci;

12) nakaz wykazania w projektach przebudowy lub budowy
sieci, mo¿liwo�ci rozmieszczenia w przekrój ach wykorzy-
stywanych ulic, wszystkich przewidywanych planem prze-
wodów infrastruktury technicznej.

§14. W planie nie wyznacza siê terenów, dla których
okre�la siê sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urz¹dzenia i u¿ytkowania.
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Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe

§15. Ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§16. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Puszczykowa.

§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta

 (-) Marek B³ajecki
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 171/08/V

Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO W PUSZCZYKOWIE, DLA OBSZARU PO£O¯ONEGO POMIÊDZY ULIC¥ JANA III SOBIESKIEGO,
DZIA£K¥ NR 177/4, DZIA£K¥ 167 ARK. 5 OBRÊB PUSZCZYKOWO STARE, A TERENEM LASU WPN

Poz. 275

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237)
Rada Miasta Puszczykowa rozstrzyga, co nastêpuje:

Nie uwzglêdnia siê uwagi wniesionej przez Pana Przemy-
s³awa Bia³asa, w³a�ciciela nieruchomo�ci nr ewid. 175 o
nastêpuj¹cej tre�ci: sprzeciw wobec lokalizacji drogi 1KD-D w
miejscu wskazanych na planie na odcinku granicz¹cym z
dzia³k¹ sk³adaj¹cego uwagê.

Uzasadnienie:

Droga 1KD-D - droga publiczna klasy dojazdowa (najni¿-
sza) zaprojektowana jest w jednym mo¿liwym miejscu zjazdu
z ul. Jana III Sobieskiego w rejonie objêtym planem, pozwa-
laj¹ca na stworzenie racjonalnego i czytelnego pod wzglêdem
przestrznnym nowego uk³adu urbanistycznego. Droga wyzna-
czona jest w odleg³o�ci 4 - 5 m od �ciany budynku wnosz¹-
cego uwagê, krawêd� jezdni usytuowana bêdzie w odleg³o�ci
6 m od budynku - zgodnie z przepisami wymaganymi dla
jezdni drogi gminnej. Droga 1KD-D dêdzie stanowiæ docelowo
dojazd maksymalnie do 20 dzia³ek, wiêc nie bêdzie tam
du¿ego ruchu. Droga jest w ca³o�ci zaprojektowana na nieru-
chomo�ci s¹siedniej, nie uszczuplaj¹c dzia³ki sk³adaj¹cego
uwagê.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr 171/08/V

Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W PUSZ-
CZYKOWIE, DLA OBSZARU PO£O¯ONEGO POMIÊDZY ULIC¥ JANA III SOBIESKIEGO, DZIA£K¥ NR 177/4, DZIA£K¥ 167

ARK. 5 OBRÊB PUSZCZYKOWO STARE, A TERENEM LASU WPN DLA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237)
Rada Miasta Puszczykowa rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. 1. Plan przewiduje rozbudowê sieci drogowej i sieci
infrastruktury technicznej dla obs³ugi nowej zabudowy.

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej okre�la siê nastêpuj¹co:

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie;

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-

stawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospo-
darki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów
odrêbnych;

3) podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta
Puszczykowa;

4) okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego miasta Puszczykowa;

5) inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej okre�lonych w planie, finansowanie
inwestycji bêdzie siê odbywaæ poprzez:

1) wydatki z bud¿etu miasta;
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UCHWA£A Nr 272/XXXI/08 RADY MIEJSKIEJ W �REMIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki
 o nr ewid. 2985/7 po³o¿onej w rejonie ul. Wiosennej w �remie

Poz. 275, 276

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 zpó�n. zm.), Rada Miejska w �remie uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki o nr ewid. 2985/7 po³o¿onej w
rejonie ul. Wiosennej w �remie, po stwierdzeniu zgodno�ci
przyjêtych rozwi¹zañ z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy �rem
(uchwa³a Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w �remie z dnia 8 lutego
2007 roku) zmienionego uchwa³¹ Nr 215/XXV/08 Rady Miej-
skiej w �remie z dnia 26 czerwca 2008 r.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zwany dalej �rysunkiem�, zatytu³owany
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki o nr ewid. 2985/7 po³o¿onej w rejonie ul. Wiosennej
w �remie, opracowany w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹-
ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o

finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniej-
szej uchwa³y.

3. Plan obowi¹zuje w granicach okre�lonych na rysunku.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) �dachu p³askim� - nale¿y przez to rozumieæ dach o spadku
do 10o;

2) �nieprzekraczalnej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ sytuowa-
nia �ciany zewnêtrznej budynku od linii rozgraniczaj¹cej
terenu;

3) �powierzchni zabudowy� - rozumie siê przez to powierzch-
niê terenu wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych
�cian budynku w stanie wykoñczonym;

4) �reklamie� - nale¿y przez to rozumieæ no�niki informacji
wizualnej na temat towarów i us³ug, w jakiejkolwiek
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami;

5) �stacjach bazowych telefonii komórkowej� - nale¿y przez
to rozumieæ obiekty radiokomunikacyjne, sk³adaj¹ce siê z
urz¹dzeñ elektro - przesy³owych oraz konstrukcji wspor-
czej i zestawu anten.

§3. W planie ustala siê teren obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów oznaczony na rysunku symbolem P.

§4. Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego:

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et miasta - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno - prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.


