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UCHWAŁA NR IX/42/2011 RADY GMINY BUDZYŃ 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego 
w rejonie osiedla Piaski 

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 z późn. zm.), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Budzyĉ 
uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Budzyĉ dla obszaru 
położonego w rejonie osiedla Piaski, zwany dalej 
planem, stwierdzając jego zgodnoċć z ustaleniami 
Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Budzyĉ, uchwalo-
nym przez Radć Gminy Budzyĉ uchwałą nr X/60/99 
z dnia 9 listopada 1999 r. 

2. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
no graficznie na rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 
2) rozstrzygnićcie Rady Gminy o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące załącznik nr 
2 do uchwały, 

3) rozstrzygnićcie Rady Gminy o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, oznaczony symbolem 
funkcji zgodnym z oznaczeniem graficznym 
na rysunku planu, 

2) obowiązującej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczone na ry-
sunku planu, poza które nie wolno wpro-
wadzać nowo realizowanych budynków 
oraz wzdłuż której należy rysować jedną 
z elewacji budynków, 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczone na ry-
sunku planu, poza które nie wolno wpro-

wadzić płaszczyzny elewacji nowo realizo-
wanych budynków, 

4) przeznaczeniem podstawowym – należy 
przez to rozumieć funkcjć terenu, która 
przeważa na obszarze wyznaczonym linia-
mi rozgraniczającymi, 

5) elewacji frontowej – należy przez to rozu-
mieć elewacjć usytuowaną w obowiązują-
cej linii zabudowy, 

6) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie wykonane z elementów 
metalowych, drewnianych lub ceramicz-
nych z bezwzglćdnym wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych, 

7) froncie działki – należy przez to rozumieć 
czćċć działki budowlanej, która przylega do 
drogi z której odbywa sić główny wjazd lub 
wejċcie na działkć, 

8) usługach – należy przez to rozumieć bu-
dynki lub budowle w całoċci służące do 
działalnoċci, której celem jest zaspokajanie 
potrzeb ludzi, a nie wytwarzanie bezpo-
ċrednio metodami produkcyjnymi dób ma-
terialnych, 

9) zieleni urządzonej – należy przez to rozu-
mieć układ kompozycyjny zadrzewieĉ 
i zakrzewieĉ, z lokalizacją elementów małej 
architektury, oczek wodnych, itp.; zieleĉ 
urządzona wystćpować może jako samo-
dzielne nieruchomoċci jak i towarzyszące 
obiektom budowlanym, 

10) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzeĉ liniowych i kubaturowych służą-
cych zaopatrzeniu w wodć, odprowadzeniu 
ċcieków i wód opadowych, zaopatrzeniu 
w energić elektryczną, gaz i ciepło oraz 
łącznoċci i telekomunikacji, 

11) korytarzu ekologicznym – należy przez to 
rozumieć obszar umożliwiający migracje 
zwierząt, roċlin lub grzybów. 

2. Pojćcia i okreċlenia użyte w ustaleniach 
planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozu-
mieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa na dzieĉ uchwalenia planu. 
 
§ 3. 1. Na obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące oznaczenia graficzne, okreċlone na 
rysunku: 

1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 
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3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) wymagany kierunek przeważającej kaleni-

cy; 
6) granica strefy ochrony archeologicznej; 
7) zasady podziału na działki budowlane. 

2. Na działkach budowlanych, dla których nie 
okreċlono linii zabudowy wszelkie działania bu-
dowlane normują warunki techniczne, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
§ 4. 1. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów wyznaczonych rozgraniczającymi liniami 
i oznaczonych na rysunku literami: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczenie na rysunku – MN, 

2) teren zabudowy usługowej, oznaczenie na 
rysunku – U, 

3) tereny zieleni urządzonej, oznaczenie na 
rysunku – ZP, 

4) tereny parkingów, oznaczenie na rysunku – 
KS, 

5) teren drogi publicznej, oznaczenie na ry-
sunku – KDZ, 

6) teren drogi publicznej, oznaczenie na ry-
sunku – KDL, 

7) tereny dróg publicznych dojazdowych, 
oznaczenie na rysunku – KDD, 

8) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczenie na 
rysunku – KDW, 

9) teren infrastruktury technicznej – urządze-
nia, budynki, budowle: 

a) elektroenergetyki – oznaczenie na rysunku 
– E, 

b) kanalizacji, przepompownia ċcieków – 
oznaczenie na rysunku – K. 

2. Tereny wymienione w § 4 ust. 1 niniejszej 
uchwały o tym samym przeznaczeniu lecz 
o różnych zasadach zabudowy i zagospodarowa-
nia ustalonych niniejszą uchwałą lub rozdzielone 
terenami o innym przeznaczeniu oznaczono kolej-
ną cyfrą. 

3. W planie nie okreċla sić: 
1) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej; 
2) granic obszarów wymagające przekształ-

ceĉ lub rekultywacji; 
3) sposobu i terminu tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów; 

4) granic terenów przeznaczonych pod budo-
wć obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym; 

5) granic terenów służących organizacji im-
prez masowych; 

6) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, okreċlone na podstawie usta-
wy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie tere-
nów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 

4. W obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny górnicze oraz tereny narażone na niebez-
pieczeĉstwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
sić mas ziemnych. 
 
§ 5. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

1) ochronć ċrodowiska realizuje sić przez 
zbiorcze zaopatrzenie w wodć z sieci wo-
dociągu wiejskiego, odbiór ċcieków byto-
wych kanalizacją sanitarną do istniejącej 
oczyszczalni ċcieków, 

2) zagospodarowanie terenów podporządko-
wuje sić przepisem szczególnym, zabezpie-
czającym w maksymalnym stopniu ċrodo-
wisko gruntowo-wodne przez zanieczysz-
czeniami i skażeniami, 

3) zbćdne masy ziemne powstające podczas 
realizacji inwestycji, należy wykorzystać 
w pierwszej kolejnoċci do niwelacji terenu 
lub ukształtowania form terenu spełniają-
cych funkcje estetyczne i ekranujące, 

4) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
okreċlone w przepisach odrćbnych: 

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej – 
MN jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów zabudowy usługowej – U, jak 
dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 

c) dla terenów zieleni urządzonej – ZP, jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

5) na terenach objćtych planem ustala sić za-
kaz lokalizowania obiektów inwentarskich 
oraz hodowli i chowu zwierząt, a także ob-
rotu paliwami i surowcami wtórnymi, 

6) na działkach wprowadzić zieleĉ ozdobną, 
ogrodów oraz zadrzewienie i zakrzewienia 
z przewagą gatunków rodzimych dostoso-
wanych do danego siedliska przyrodnicze-
go, 

7) w razie natrafienia na istniejący drenaż 
przy budowie obiektów, należy go ominąć, 
wzglćdnie przebudować na warunkach 
okreċlonych poprzez jego dysponenta, 

8) w związku z przebiegającymi w sąsiedztwie 
głównym mićdzynarodowym korytarzem 
ekologicznym wymagane jest wprowadze-
nie dyscypliny w zakresie gospodarki od-
padami. 

 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 

1) na terenie objćtym planem wystćpują ze-
widencjonowane stanowiska archeologicz-
ne objćte ochroną konserwatorską, 

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego na obszarze wyznaczonej stre-
fy ochrony stanowisk archeologicznych 
wymagane jest zgłoszenie prac ziemnych 
związanych z zagospodarowaniem i zabu-
dową terenu do właċciwego Konserwatora 
Zabytków, w celu ustalenia obowiązujące-
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go inwestora zakresu badaĉ archeologicz-
nych, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowa 
systemów komunikacji: 

1) ustala sić zachowanie ciągłoċci powiązaĉ 
elementów pasów drogowych w szczegól-
noċci jezdni, chodników w granicy obszaru 
planu z zewnćtrznym układem komunika-
cyjnym, 

2) szerokoċć projektowanych dróg w liniach 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 
planu, przy czym minimalna szerokoċć dla 
nowoprojektowanych odcinków dróg ozna-
czonych symbolem przeznaczenia KDD 
i KDW wynosi 10,0 i 5,0 m, 

3) dopuszcza sić etapowanie przy budowie 
układu drogowego zgodnie z przepisami 
odrćbnymi, 

4) dopuszcza sić lokalizacjć dodatkowych nie 
wymienionych planem elementów układu 
komunikacyjnego, w tym drogowych 
obiektów inżynierskich oraz sieci infrastruk-
tury technicznej, 

5) w zależnoċci do programu funkcjonalnego 
zapewnienie na każdej działce pełnych po-
trzeb parkingowych dla samochodów oso-
bowych, przy czym nie mniej niż: 

a) dwa miejsca na jeden budynek mieszkalny, 
b) jedno miejsce parkingowego na każde 40 

m2 powierzchni użytkowej usług, 
6) uwzglćdnić drogi pożarowe zapewniające 

swobodny dojazd służbom ratowniczym. 
 
§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej. 

1) sieci infrastruktury technicznej należy pro-
wadzić jako sieci podziemne w liniach roz-
graniczających dróg, zachowując mićdzy 
sieciami odległoċci wynikające z przepisów 
odrćbnych, wzglćdnie na terenach do któ-
rych inwestor uzyskał prawo dysponowa-
nia gruntem, 

2) wodociąg należy budować w układzie pier-
ċcieniowym w powiązaniu z wodociągiem 
istniejącym poza obszarem objćtym pla-
nem, zasilając go z istniejących ujćć wody 
na warunkach okreċlonych przez zarządcć 
sieci, 

a) w obrćbie obszaru objćtego planem należy 
zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów 
gaċniczych (zbiorniki na wodć, hydranty) 
oraz drogi pożarowe zapewniające swobo-
dy dojazd dla jednostek straży pożarnej 
oraz warunki do prowadzenia działaĉ ra-
towniczych, 

b) zakazuje sić lokalizacji indywidualnych ujćć 
wody, 

3) sieć kanalizacji sanitarnej budować należy 
w układzie grawitacyjno - pompowym z 
podłączeniem do rurociągu tłocznego tło-
czącego ċcieki do oczyszczalni ċcieków; do 

czasu zrealizowania systemu odprowadza-
nia ċcieków komunalnych dopuszcza sić 
szczelne zbiorniki bezodpływowe zlokali-
zowane na działkach, atestowane, opróż-
niane okresowo przez koncesjonowane 
firmy, 

4) zaopatrzenie w gaz – poprzez wybudowa-
nie gazociągu doprowadzającego gaz 
ziemny w zależnoċci od rozwiązania przyjć-
tego w programie gazyfikacji gminy, 

5) zaopatrzenie w energić elektryczną – 
z istniejącej i rozbudowywanej sieci ċred-
niego i niskiego napićcia, 

a) dla prowadzenia sieci energetycznych ni-
skiego i ċredniego napićcia rezerwuje sić 
teren w liniach rozgraniczających ulic, te-
reny zieleni urządzonej, 

b) dostarczanie energii elektrycznej odbywać 
sić bćdzie na podstawie warunków tech-
nicznych uzyskanych od gestora sieci 
i wybudowaniu nowych linii kablowych 0,4 
kV, 

c) wzdłuż istniejącej linii SN 15 kV wyznacza 
sić strefć wolną od zabudowy obiektami 
kubaturowymi, 

d) dopuszcza sić przebudowć istniejącej na-
powietrznej linii elektroenergetycznej SN 
15 kV oraz budowć nowych linii elektro-
energetycznych jako kablowych, 

6) dla odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych z terenów 1MN – 7MN usta-
la sić rozwiązania indywidualne, w postaci 
studni chłonnych lub rozprowadzenie po-
wierzchniowe na tereny zielone wokół za-
budowaĉ, 

7) wody opadowe i roztopowe odprowadzane 
do wód powierzchniowych z terenu U, 
z terenów dróg i parkingów do wód po-
wierzchniowych winny spełniać warunki 
obowiązujących przepisów w zakresie 
ochrony ċrodowiska; przyjćte rozwiązania 
muszą gwarantować ochronć gruntów 
i wód podziemnych zgodnie z okreċlonymi 
w przepisach wymaganiami dla obszaru 
szczególnej ochrony wód powierzchnio-
wych, 

8) nakazuje sić selektywne gromadzenie od-
padów w miejscach ich powstawania 
w specjalnych dostosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w wyznaczo-
nych miejscach na terenie posesji i ich dal-
sze zagospodarowanie, zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrćbnymi, 

9) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych 
poprzez własne systemy grzewcze 
z dopuszczeniem stosowania paliw płyn-
nych, gazowych i stałych charakteryzują-
cych sić najniższymi wskaźnikami emisyj-
nymi oraz alternatywnych źródeł energii, 

10) w zakresie telekomunikacji ustala sić bu-
dowć sieci telekomunikacyjnej kablowej 
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zarówno w formie tradycyjnej, jak 
i wykorzystując nowe technologie 
z niezbćdnymi urządzeniami technicznymi 
do zasilania terenów nowego zainwesto-
wania z zachowaniem normatywnych od-
ległoċci od budynków i od innych sieci in-
frastruktury podziemnej, 

11) na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 
lokalizacjć urządzeĉ i budowli w zakresie 
infrastruktury technicznej, nie przewidzia-
nych w planie, a koniecznych w związku 
z realizacją okreċlonych w planie funkcji, 
a także mogących wystąpić w przypadku 
zaistnienia potrzeb dla przestrzeni otacza-
jącej, na warunkach okreċlonych 
w przepisach szczególnych. 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 9. 1. Wprowadza sić podział obszaru objćtego 
planem na jednostki terenowe, dla których 
w dalszej czćċci uchwały okreċla sić przeznaczenie 
i zasady zagospodarowania. 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i 7MN, 
przeznacza sić do zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z towarzyszącą zabudową gospodarczą, 
zielenią ogrodową. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 
2 ustala sić: 

1) zasady nowych podziałów projektowanych 
działek budowlanych zgodnie z oznacze-
niem na rysunku, 

2) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w formie zabudowy wolnostoją-
cej, 

3) sytuowanie budynków z uwzglćdnieniem 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

4) zakaz lokalizacji nowych budynków 
o funkcji wyłącznie usługowej, 

5) możliwoċć prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej przez tereny MN, 

6) rzćdna posadowienia parteru budynków 
mieszkalnych o 0,45 – 0,60 m ponad usta-
lony w projekcie technicznym poziom tere-
nu przy wejċciu głównym budynku, 

7) zakaz wprowadzania zabudowy szeregowej 
i wielorodzinnej. 

4. Dla terenu oznaczonego:  
1) 1MN: 
a) wyznacza sić liniami wewnćtrznego po-

działu trzy działki budowlane, 
b) prawo realizacji na każdej działce budow-

lanej jednego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego i jednego budynku gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego, 

c) wysokoċć budynków mieszkalnych – II 
kondygnacje nadziemne, w tym druga 
w użytkowym poddaszu lub jedna kondy-
gnacja nadziemna i poddasze nieużytkowe 

o łącznej wysokoċci nie przekraczającej od 
poziomu terenu do kalenicy dachu – 10,5 
m; forma dachu dwuspadowego 
o nachyleniu połaci dachowych nie mniej-
szym niż 35° oraz forma dachu wielospa-
dowego, 

d) dla budynków gospodarczych lub gospo-
darczo-garażowych ustala sić:  

- budynki wolnostojące, wyłącznie partero-
we z rzćdną okapu na wysokoċci max. 3,5 
m p.p.t., z dachem dwuspadowym; po-
wierzchnia zabudowy do 30,0 m2,  

- nachylenie połaci dachowych nie mniejsze 
niż 20° i nie wićksze niż budynku mieszkal-
nego z wysunićtymi z lica budynku okapa-
mi,  

- budynki lokalizować w głćbi działki 
w odległoċci 1,5 m od granic działek 
z zakazem lokalizacji przy granicy działki 
sąsiedniej,  

e) dopuszcza sić lokalizowanie drugiego ga-
rażu w obrćbie budynku mieszkalnego, 

f) łączna powierzchnia zabudowy nie prze-
kraczająca 40% powierzchni działki oraz 
powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
nie mniejsza niż 25% powierzchni działki, 

g) pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujące dachówkć w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub brązowym, 

h) szerokoċć elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych w granicach 10,0 ÷ 14,0 m, 

i) ogrodzenie ażurowe o wysokoċci max. 1,5 
m, 

2) 2MN: 
a) wyznacza sić liniami wewnćtrznego po-

działu cztery działki budowlane, 
b) prawo realizacji na każdej działce budow-

lanej jednego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego i jednego budynku gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego, 

c) wysokoċć budynków mieszkalnych – II 
kondygnacje nadziemne, w tym druga 
w użytkowym poddaszu lub jedna kondy-
gnacja nadziemna i poddasze nieużytkowe 
o łącznej wysokoċci nie przekraczającej od 
poziomu terenu do kalenicy dachu – 10,5 
m; forma dachu dwuspadowego 
o nachyleniu połaci dachowych nie mniej-
szym niż 35° oraz forma dachu wielospa-
dowego, 

d) dla budynków gospodarczych lub gospo-
darczo-garażowych ustala sić:  

- budynki wolnostojące, wyłącznie partero-
we z rzćdną okapu na wysokoċci max. 3,5 
m p.p.t., z dachem dwuspadowym; po-
wierzchnia zabudowy do 30,0 m2,  

- nachylenie połaci dachowych nie mniejsze 
niż 20° i nie wićksze niż budynku mieszkal-
nego z wysunićtymi z lica budynku okapa-
mi,  

- budynki lokalizować w głćbi działki 
w odległoċci 1,5 m od granic działek 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 229 – 21983 – Poz. 3683 
 

z zakazem lokalizacji przy granicy działki 
sąsiedniej,  

e) dopuszcza sić lokalizowanie drugiego ga-
rażu w obrćbie budynku mieszkalnego, 

f) łączna powierzchnia zabudowy nie prze-
kraczająca 40% powierzchni działki oraz 
powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
nie mniejsza niż 25% powierzchni działki, 

g) pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujące dachówkć w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub brązowym, 

h) szerokoċć elewacji frontowej 8,0 – 12,0 m, 
i) ogrodzenie ażurowe o wysokoċci max. 1,5 

m, 
3) 3MN: 
a) wyznacza sić liniami wewnćtrznego po-

działu pićtnaċcie działek budowlanych, 
b) prawo realizacji na każdej działce budow-

lanej jednego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego i jednego budynku gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego, 

c) wysokoċć budynków mieszkalnych – II 
kondygnacje nadziemne, w tym druga 
w użytkowym poddaszu lub jedna kondy-
gnacja nadziemna i poddasze nieużytkowe 
o łącznej wysokoċci nie przekraczającej od 
poziomu terenu do kalenicy dachu – 10,5 
m; forma dachu dwuspadowego 
o nachyleniu połaci dachowych nie mniej-
szym niż 35° oraz forma dachu wielospa-
dowego, 

d) dla budynków gospodarczych lub gospo-
darczo-garażowych ustala sić:  

- budynki wolnostojące, wyłącznie partero-
we z rzćdną okapu na wysokoċci max. 3,5 
m p.p.t., z dachem dwuspadowym; po-
wierzchnia zabudowy do 40 m2,  

- nachylenie połaci dachowych nie mniejsze 
niż 20° i nie wićksze niż budynku mieszkal-
nego z wysunićtymi z lica budynku okapa-
mi,  

- budynki lokalizować w głćbi działki 
w odległoċci 1,5 m od granic działek 
z zakazem lokalizacji przy granicy działki 
sąsiedniej,  

e) dopuszcza sić lokalizowanie drugiego ga-
rażu w obrćbie budynku mieszkalnego, 

f) łączna powierzchnia zabudowy nie prze-
kraczająca 40% powierzchni działki oraz 
powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
nie mniejsza niż 25% powierzchni działki, 

g) pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujące dachówkć w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub brązowym, 

h) szerokoċć elewacji budynków mieszkal-
nych w granicach 10,0 ÷ 15,0 m, 

i) ogrodzenie ażurowe o wysokoċci max. 1,5 
m, 

4) 4MN: 
a) wyznacza sić liniami wewnćtrznego po-

działu dwadzieċcia jeden działek budowla-
nych, 

b) prawo realizacji na każdej działce budow-
lanej jednego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego i jednego budynku gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego, 

c) wysokoċć budynków mieszkalnych – II 
kondygnacje nadziemne, w tym druga 
w użytkowym poddaszu lub jedna kondy-
gnacja nadziemna i poddasze nieużytkowe 
o łącznej wysokoċci nie przekraczającej od 
poziomu terenu do kalenicy dachu – 10,5 
m; forma dachu dwuspadowego 
o nachyleniu połaci dachowych nie mniej-
szym niż 35° oraz forma dachu wielospa-
dowego, 

d) dla budynków gospodarczych lub gospo-
darczo-garażowych ustala sić:  

- budynki wolnostojące, wyłącznie partero-
we z rzćdną okapu na wysokoċci max. 3,5 
m p.p.t., z dachem dwuspadowym; po-
wierzchnia zabudowy do 40 m2,  

- nachylenie połaci dachowych nie mniejsze 
niż 20° i nie wićksze niż budynku mieszkal-
nego z wysunićtymi z lica budynku okapa-
mi,  

- budynki lokalizować w głćbi działki 
w odległoċci 1,5 m od granic działek 
z zakazem lokalizacji przy granicy działki 
sąsiedniej,  

e) dopuszcza sić lokalizowanie drugiego ga-
rażu w obrćbie budynku mieszkalnego, 

f) łączna powierzchnia zabudowy nie prze-
kraczająca 40% powierzchni działki oraz 
powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
nie mniejsza niż 25% powierzchni działki, 

g) pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujące dachówkć w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub brązowym, 

h) szerokoċć elewacji budynków mieszkal-
nych w granicach 10,0 ÷ 15,0 m, 

i) ogrodzenie ażurowe o wysokoċci max. 1,5 
m, 

5) 5MN: 
a) wyznacza sić liniami wewnćtrznego po-

działu jedenaċcie działek budowlanych, 
b) prawo realizacji na każdej działce budow-

lanej jednego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego i jednego budynku gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego, 

c) wysokoċć budynków mieszkalnych – II 
kondygnacje nadziemne, w tym druga 
w użytkowym poddaszu lub jedna kondy-
gnacja nadziemna i poddasze nieużytkowe 
o łącznej wysokoċci nie przekraczającej od 
poziomu terenu do kalenicy dachu – 10,5 
m; forma dachu dwuspadowego 
o nachyleniu połaci dachowych nie mniej-
szym niż 35° oraz forma dachu wielospa-
dowego, 

d) dla budynków gospodarczych lub gospo-
darczo-garażowych ustala sić: 

- budynki wolnostojące, wyłącznie partero-
we z rzćdną okapu na wysokoċci max. 3,5 
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m p.p.t., z dachem dwuspadowym; po-
wierzchnia zabudowy do 40 m2,  

- nachylenie połaci dachowych nie mniejsze 
niż 20° i nie wićksze niż budynku mieszkal-
nego z wysunićtymi z lica budynku okapa-
mi,  

- budynki lokalizować w głćbi działki 
w odległoċci 1,5 m od granic działek 
z zakazem lokalizacji przy granicy działki 
sąsiedniej,  

e) dopuszcza sić lokalizowanie drugiego ga-
rażu w obrćbie budynku mieszkalnego, 

f) łączna powierzchnia zabudowy nie prze-
kraczająca 40% powierzchni działki oraz 
powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
nie mniejsza niż 25% powierzchni działki, 

g) pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujące dachówkć w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub brązowym, 

h) szerokoċć elewacji budynków mieszkal-
nych w granicach 10,0 ÷ 15,0 m, 

i) ogrodzenie ażurowe o wysokoċci max. 1,5 
m, 

6) 6MN: 
a) wyznacza sić liniami wewnćtrznego po-

działu czternaċcie działek budowlanych, 
b) prawo realizacji na każdej działce budow-

lanej jednego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego i jednego budynku gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego, 

c) wysokoċć budynków mieszkalnych – II 
kondygnacje nadziemne, w tym druga 
w użytkowym poddaszu lub jedna kondy-
gnacja nadziemna i poddasze nieużytkowe 
o łącznej wysokoċci nie przekraczającej od 
poziomu terenu do kalenicy dachu – 10,5 
m; forma dachu dwuspadowego 
o nachyleniu połaci dachowych nie mniej-
szym niż 35° oraz forma dachu wielospa-
dowego, 

d) dla budynków gospodarczych lub gospo-
darczo-garażowych ustala sić:  

- budynki wolnostojące, wyłącznie partero-
we z rzćdną okapu na wysokoċci max. 3,5 
m p.p.t., z dachem dwuspadowym; po-
wierzchnia zabudowy do 40 m2,  

- nachylenie połaci dachowych nie mniejsze 
niż 20° i nie wićksze niż budynku mieszkal-
nego z wysunićtymi z lica budynku okapa-
mi,  

- budynki lokalizować w głćbi działki 
w odległoċci 1,5 m od granic działek 
z zakazem lokalizacji przy granicy działki 
sąsiedniej,  

e) dopuszcza sić lokalizowanie drugiego ga-
rażu w obrćbie budynku mieszkalnego, 

f) łączna powierzchnia zabudowy nie prze-
kraczająca 40% powierzchni działki oraz 
powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
nie mniejsza niż 25% powierzchni działki, 

g) pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujące dachówkć w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub brązowym, 

h) szerokoċć elewacji budynków mieszkal-
nych w granicach 10,0 ÷ 15,0 m, 

i) ogrodzenie ażurowe o wysokoċci max. 1,5 
m, 

7) 7MN: 
a) wyznacza sić liniami wewnćtrznego po-

działu siedem działek budowlanych, 
b) wysokoċć budynków mieszkalnych – II 

kondygnacje nadziemne, w tym druga 
w użytkowym poddaszu lub jedna kondy-
gnacja nadziemna i poddasze nieużytkowe 
o łącznej wysokoċci nie przekraczającej od 
poziomu terenu do kalenicy dachu – 10,5 
m; forma dachu dwuspadowego 
o nachyleniu połaci dachowych nie mniej-
szym niż 35° oraz forma dachu wielospa-
dowego, 

c) dla budynków gospodarczych lub gospo-
darczo-garażowych ustala sić:  

- budynki wolnostojące, wyłącznie partero-
we z rzćdną okapu na wysokoċci max. 3,5 
m p.p.t., z dachem dwuspadowym; po-
wierzchnia zabudowy do 30 m2,  

- nachylenie połaci dachowych nie mniejsze 
niż 20° i nie wićksze niż budynku mieszkal-
nego z wysunićtymi z lica budynku okapa-
mi,  

- budynki lokalizować w głćbi działki 
w odległoċci 1,5 m od granic działek 
z zakazem lokalizacji przy granicy działki 
sąsiedniej,  

d) dopuszcza sić lokalizowanie drugiego ga-
rażu w obrćbie budynku mieszkalnego, 

e) łączna powierzchnia zabudowy nie prze-
kraczająca 40% powierzchni działki oraz 
powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
nie mniejsza niż 25% powierzchni działki, 

f) pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujące dachówkć w kolorze ciemnoczerwo-
nym lub brązowym, 

g) szerokoċć elewacji budynków mieszkal-
nych w granicach 8,0 ÷ 12,0 m, 

h) ogrodzenie ażurowe o wysokoċci max. 1,5 
m. 

 
§ 10. Dla terenu zabudowy usługowej (U) ustala 
sić nastćpujące warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

1) teren projektowanej zabudowy usługowej 
w obowiązujących i nieprzekraczalnych li-
niach zabudowy, 

2) zezwala sić podział terenu pod warunkiem 
zachowania minimalnej powierzchni no-
wowydzielonych działek – 1.200 m2, 

3) dopuszcza sić łączenie działek, 
4) teren przeznaczony w szczególnoċci na cele 

usług gastronomii i handlu z wyłączeniem 
usług handlu paliwami i usług wpływają-
cych negatywnie na sąsiednią zabudowć 
mieszkaniową, zgodnie z przepisami 
o ċrodowisku, z zastosowaniem: 
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a) wyróżniających form obiektów, zamykają-
cych przestrzeĉ pasa drogowego drogi 
zbiorczej (1KDZ), 

b) budynki usługowe o wysokoċci II – III kon-
dygnacji nadziemnych, przekrycie stropo-
dachem lub dachem stromym o nachyleniu 
połaci 30° – 35°, 

5) wskaźnik zabudowy nieprzekraczający 50% 
powierzchni działki oraz przestrzeni biolo-
gicznie czynnej minimum 40% powierzchni 
działki, 

6) kalenica w układzie równoległym do drogi 
1KDZ, 

7) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 
i zespołów magazynów i garaży, 

8) miejsca postojowe w granicach własnej 
działki, 

9) klasyfikacja budynków jako niemieszkalne-
go, zgodnie z Polską klasyfikacją obiektów 
budowlanych, 

10) ogrodzenie działki od strony frontowej, 
możliwe w linii lica budynku usługowego, 
ażurowe lub pełne ceramiczne o wysokoċci 
1,5 m, 

11) ustala sić obowiązek realizacji pasa zieleni 
od strony terenu 1MN. 

 
§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZP 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
urządzonej ogólnodostćpnej jak: skwary, 
zieleĉce, murki oporowe, place do gier 
o wysokich walorach użytkowych i este-
tycznych, 

2) możliwoċć prowadzenie sieci i budowy 
urządzeĉ infrastruktury technicznej, 

3) dopuszcza sić prowadzenie ciągów pieszo-
rowerowych oraz lokalizacjć obiektów ma-
łej architektury. 

2. Dla terenu oznaczonego:  
1) 1ZP: 
a) teren projektowanego skweru publicznego 

z placami do gier i zabaw dla dzieci 
i zielenią towarzyszącą, 

b) zakaz grodzenia terenu, 
c) obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej 

i ċredniej, 
d) możliwoċć usytuowania elementów małej 

architektury oraz innych urządzeĉ towarzy-
szących funkcji podstawowej, 

2) 2ZP: 
a) teren projektowanego skweru publicznego 

z zielenią towarzyszącą i urządzeniami ak-
tywnego wypoczynku z placami do gier 
i zabaw oraz urządzeĉ sportowo-
rekreacyjnych, 

b) możliwoċć usytuowania elementów małej 
architektury, 

c) zakaz grodzenia terenu, 
3) 3ZP: 
a) teren projektowanej zieleni publicznej, 

b) możliwoċć usytuowania elementów małej 
architektury, 

c) zakaz grodzenia terenu, 
4) 4ZP: 
a) teren projektowanych urządzeĉ aktywnego 

wypoczynku z placami zabaw dla dzieci 
oraz urządzeĉ sportowo-rekreacyjnych 
z ciągami spacerowymi, 

b) dopuszcza sić usytuowanie elementów ma-
łej architektury. 

 
§ 12. 1. Na obszarze objćtym planem wyznacza sić 
publiczne drogi dojazdowe – KDD oraz publiczne 
drogi wewnćtrzne – KDW, służące obsłudze wy-
znaczonych terenów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej. 

2. Zewnćtrzną obsługć komunikacyjną obsza-
ru zapewniają:  

1) droga powiatowa klasy zbiorczej – 1KDZ, 
2) droga gminna klasy lokalnej – 1KDL. 

3. Wyznaczone drogi wewnćtrzne mogą sta-
nowić drogi pieszo-jezdne z możliwoċcią wyod-
rćbnienia chodników; dla dróg wewnćtrznych 
ustala sić możliwoċć wprowadzania zasad ruchu 
uspokojonego.  

4. Dla terenu oznaczonego:  
1) 1KDZ: 
a) pas drogowy drogi powiatowej klasy Z w 

istniejących liniach rozgraniczających, 
b) w liniach rozgraniczających pasa drogowe-

go drogi powiatowej możliwoċć prowadze-
nia ċcieżek rowerowych, pasów zieleni, 

2) 1KDL: 
a) pas drogowy drogi gminnej klasy L 

w istniejących liniach rozgraniczających, 
b) dopuszcza sić poszerzenie pasa drogowe-

go do 14 m zgodnie z rysunkiem planu, 
3) 1KDD: 
a) projektowana publiczna droga dojazdowa 

łącząca projektowane tereny zabudowy 
mieszkaniowej z drogą zbiorczą (1KDZ), 

b) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
10,0 m, 

4) 2KDD, 3KDD: 
a) projektowane publiczne drogi dojazdowe 

obsługujące tereny projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
10,0 m, 

5) 4KDD: 
a) projektowana publiczna droga dojazdowa 

obsługująca projektowane tereny 1KS, 2KS 
i 4ZP oraz tereny rolne, 

b) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
10,0 m, 

c) w linii rozgraniczającej drogi 4KDD 
z terenami 1KS i 2KS przebiega linia elek-
troenergetyczna SN 15 kV, 

6) 5KDD: 
a) istniejąca i czćċciowo projektowana pu-

bliczna droga dojazdowa jednokierunkowa 
lewoskrćtna, obsługująca teren 3MN i 2ZP, 
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b) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
zmienna od 12,0 m do 15,0 m, 

c) w pasie drogi przy granicy z terenem 2ZP 
dopuszcza sić budowć słupowej stacji 
transformatorowej w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby, 

7) 6KDD: 
a) projektowana publiczna droga dojazdowa 

obsługująca tereny zabudowy mieszkanio-
wej oraz projektowany parking, 

b) szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 
m, 

8) 1KDW: 
a) projektowana droga wewnćtrzna pieszo-

jezdna obsługująca projektowane tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz tereny rolne, zakoĉczona placem na-
wrotnym, 

b) szerokoċć w liniach rozgraniczających od 
6,0 m do 8,0 m, 

9) 2KDW: 
a) projektowana droga wewnćtrzna pieszo-

jezdna obsługująca projektowane tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z placem nawrotnym, 

b) szerokoċć w liniach rozgraniczających od 
6,0 m do 8,0 m, 

10) 3KDW: 
a) projektowana droga wewnćtrzna pieszo-

jezdna obsługująca projektowane tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zakoĉczona placem nawrotnym, 

b) szerokoċć w liniach rozgraniczających od 
6,0 m do 8,0 m, 

11) 4KDW: 
a) projektowana droga wewnćtrzna pieszo-

jezdna obsługująca projektowane tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz tereny rolne, zakoĉczona placem na-
wrotnym, 

b) szerokoċć w liniach rozgraniczających od 
6,0 m do 8,0 m. 

 
§ 13. Dla wyznaczonych terenów infrastruktury 
technicznej ustala sić możliwoċć budowy, przebu-
dowy i rozbudowy obiektów budowlanych 
i urządzeĉ technicznych w ramach działek wła-
snych na podstawie przepisów szczególnych. Po-
nadto ustala sić: 

1) dla terenów oznaczonych E: 
a) przeznaczenie: teren urządzeĉ elektroener-

getycznych – istniejąca słupowa stacja 
elektroenergetyczna z możliwoċcią budowy 
stacji kontenerowej – E, 

2) dla terenów oznaczonych K: 

a) przeznaczenie: tereny urządzeĉ i budynków 
związanych z oczyszczaniem ċcieków by-
towych – istniejąca przepompownia ċcie-
ków – K. 

 
§ 14. Dla terenu projektowanego parkingu ozna-
czonego symbolem 1KS i 2KS, zagospodarowanie 
należy kształtować w sposób zapewniający zacho-
wanie przepisów Polskich Norm oraz nastćpują-
cych warunków: 

1) ustala sić wyznaczenie miejsc parkingo-
wych, przy czym: 

a) dopuszcza sić lokalizacjć parkingów ogól-
nodostćpnych, chodników i zieleni urzą-
dzonej, 

b) konstrukcja nawierzchni powinna charakte-
ryzować sić odpowiednią noċnoċcią, trwa-
łoċcią, równoċcią i odpornoċcią na po-
wstawanie kolein, 

c) ustala sić realizacjć dróg wewnćtrznych 
o minimalnej szerokoċci 5 m, 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynna: 
od 25% powierzchni terenu, 

e) zakaz zabudowy kubaturowej: dopuszcza 
sić realizacjć obiektu związanego z ochroną 
i monitoringiem porządku na terenie par-
kingu, 

2) zagospodarowanie terenu w strefie techno-
logicznej linii elektroenergetycznej SN 15 
kV winno być uzgodnione z zarządcą sieci. 

 
Rozdział III 

Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala sić stawkć procentową stanowiącą 
podstawć do okreċlenia opłaty z tytułu wzrostu 
wartoċci nieruchomoċci, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokoċci: 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami 
od 1MN do 7MN, 

2) 25% dla terenów oznaczonych symbolem 
1U, 

3) 10% dla pozostałych terenów. 
 
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Wójtowi Gminy Budzyĉ. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczący  

Rady Gminy Budzyĉ  
(-) Bogdan Łasecki

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 229 – 21987 – Poz. 3683 
 

 
 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 229 – 21988 – Poz. 3683 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/42/2011 

Rady Gminy Budzyĉ 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE  
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BUDZYĈ DLA OB-
SZARU POŁOŻONEGO W REJONIE OSIEDLA PIASKI 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Budzyĉ roz-
strzyga, co nastćpuje: 
 
§ 1 Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą ċrodowiskową zo-
stał wyłożony do publicznego wglądu na 21 dni.  

 
§ 2 W ustawowym terminie 14 dni, po zakoĉczeniu 
wyłożenia projektu planu z prognozą ċrodowiskową 
nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada 
Gminy Budzyĉ nie rozstrzyga o sposobie ich rozpa-
trzenia

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 229 – 21989 – Poz. 3683,3684 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/42/2011 

Rady Gminy Budzyĉ 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-
GO  WSI BUDZYĈ DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE OSIEDLA PIASKI INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY  ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zm.) Rada Gminy Budzyĉ rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
§ 1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego wsi Budzyĉ obejmują 
realizacjć nastćpujących inwestycji: 

1) dróg publicznych: dojazdowych o szero-
koċci 10 m i dróg wewnćtrznych o szero-
koċci 6-8 m o powierzchni 3,1022 ha, 

2) sieci wodociągowej o długoċci 1544 mb, 
3) sieci kanalizacji sanitarnej o długoċci 2006 

mb, 

4) sieci kanalizacji deszczowej o długoċci 
2444 mb. 

 
§ 2. Zadania wymienione w § 1 bćdą realizowane 
etapowo zgodnie z wieloletnim planem inwesty-
cyjnym. 
 
§ 3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygnićciu, zostaną sfinansowane ze ċrodków 
budżetowych gminy Budzyĉ, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych oraz Prawem zamówieĉ 
publicznych. 
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UCHWAŁA NR IX/43/2011 RADY GMINY BUDZYŃ 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), Rada 
Gminy Budzyĉ uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Budzyĉ, rejon ulicy 
Leċnej, obejmujący działkć nr 450, 451, 452, zwany 
dalej „planem”, stwierdzając jego zgodnoċć 
z ustaleniami Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bu-
dzyĉ, uchwalonym przez Radć Gminy Budzyĉ 
uchwałą Nr X/60/99 z dnia 9 listopada 1999 roku. 

2. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
no na rysunku planu w skali 1:500. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały, 

2) rozstrzygnićcie Rady Gminy o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 
2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Ustala sić nastćpująca przeznaczenie tere-
nów wyznaczonych rozgraniczającymi liniami 
i oznaczonych na rysunku planu literami: 

1) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
– oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN/U, 

2) teren wód powierzchniowych, ċródlądo-
wych – oznaczony na rysunku planu sym-
bolem Ws. 

 
§ 3. Na obszarze objćtym planem obowiązują na-
stćpujące oznaczenia graficzne okreċlone na ry-
sunku planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) obowiązujące linie zabudowy, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 


