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UCHWADA Nr XXXV/319/2009 RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we 
wsi Pyszczyn - dziaEka nr 20

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 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, oraz z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 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, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz 
z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 
Gniezno uchwala, co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-

niowej we wsi Pyszczyn - dziaEka nr 20, zwany dalej 
ｧplanemｦ, stwierdzając zgodno[ć planu z ustalenia-

mi studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Gniezno, uchwalonego 
uchwaEą nr 1197X1/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. 
ze zmianami.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
- czę[ć graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ ｠ zaEącznik nr 1,
- rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposo-

bie rozpatrzenia uwag do projektu planu - za-

Eącznik nr 2,
- rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposo-

bie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-

lerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych - zaEącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lono na 
rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dziaEce - nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym;

2) no[nikach reklamowych - nalery przez to rozu-

mieć urządzenia reklamowe wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-

rym dopuszcza się wznoszenie budynków;
4) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-

mieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez 
rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku 
w stanie wykoGczonym;

5) zieleni izolacyjnej - nalery przez to rozumieć 
wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej 

minimalizujące negatywne oddziaEywanie linii 
kolejowej oraz dróg publicznych o durym na-

tęreniu ruchu.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe
Przeznaczenie terenu

§3. Ustala się następujące przeznaczenie tere-

nów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone symbolami 1MN oraz 2MN;
2) tereny dróg publicznych, klasy zbiorczej, ozna-

czone symbolem KD-Z;
3) tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, 

oznaczone symbolem KD-D;
4) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbo-

lem KDW.

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§4. Ustala się:
1. nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ry-

sunkiem planu;

2. zakaz wykonywania ogrodzeG peEnych od stro-

ny terenów dróg;

3. zakaz lokalizowania no[ników reklamowych.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego

§5. Ustala się:
1) ochronę zlewni i wód powierzchniowych, zgod-

nie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych z poEaci dachowych do gruntu z 
zachowaniem interesów osób trzecich;

3) zagospodarowanie mas ziemnych pochodzą-
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cych z wykopów na terenie wEasnej dziaEki lub 
wywóz na miejsce wskazane przez odpowied-

nie sEurby gminne;
4) na terenach oznaczonych symbolem MN ustala 

się standardy akustyczne jak dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

5) wprowadzenie pasów zielem izolacyjnej o sze-

roko[ci minimum 5m, od strony linii kolejowej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz od drogi 
KD-Z;

6) dopuszczenie zastosowania ekranów akustycz-
nych dla izolacji zabudowy mieszkaniowej od 
linii kolejowej.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6. Nie wyznacza się terenów wymagających 
okre[lenia się zasad ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§7. Ustala się wprowadzenie nasadzeG drzew i 
krzewów oraz zieleni niskiej na wolnych od utwar-
dzenia powierzchniach dróg, z zachowaniem przepi-
sów odrębnych.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu

§8. Dla terenów 1MN i 2MN ustala się:
1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednoro-

dzinne wolno stojące, garare, budynki gospo-

darcze i budynki gospodarczo-gararowe;
2) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, gararu lub bu-

dynku gospodarczego lub budynku gospodar-

czo-gararowego na jednej dziaEce budowlanej;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg zgod-

nie z rysunkiem planu;

4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% 
powierzchni dziaEki, jednak nie więcej nir 270 
m2;

5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną - 50% powierzchni dziaEki;

6) dopuszczenie lokalizacji gararu w budynku 
mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem 
mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o po-

wierzchni nie większej nir 40 m2;

7) wysoko[ć budynku mieszkalnego nie więcej nir 
9,0 m i nie więcej nir 2 kondygnacje nadziem-

ne w tym poddasze urytkowe;
8) wysoko[ć gararu, budynku gospodarczego i 

budynku gospodarczo-gararowego nie więcej 
nir 6,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;

9) dopuszcza się podpiwniczenie budynku, je[li 
pozwalają na to warunki gruntowo - wodne;

10) posadowienie posadzki parteru nie wyrej nir 
0,5 m nad poziomem terenu;

11) dachy strome o kącie nachylenia poEaci da-

chowych od 30° do 45°;
12) zastosowanie dachówki lub materiaEu da-

chówkopodobnego;
13) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych tylko w obrębie dziaEki w ilo-

[ci minimum 2 miejsca na kardy lokal miesz-
kalny;

14) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych zbior-
ników na gaz pEynny o maksymalnej pojemno-

[ci 3m3.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
przepisów odrębnych

§9. Nie okre[la się terenów lub obiektów podlega-

jących ochronie ze względu na ich brak w granicach 
planu.

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci

§10.1. Nie okre[la się terenów, które wymaga-

ją scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

2. Ustala się dla terenu 1MN i 2MN minimalną po-

wierzchnię dziaEki budowlanej w wielko[ci 800 m2.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu

§11.1. Wykonanie zabudowy na terenie objętym 
planem nie more pogorszyć istniejących stosunków 
wodnych na dziaEkach sąsiednich.

2. W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z 
urządzeniami drenaru melioracyjnego nalery zasto-

sować rozwiązanie zamienne.
3. Dla sieci wodociągowej f 100, w obrębie tere-

nu KD-Z, nalery zachować strefę wolną od zabudo-

wy oraz nasadzeG zieleni wysokiej, o szeroko[ci 3 
m od skraju przewodu, w obie strony.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§12.1. W zakresie systemów komunikacji ustala 

się:
1) teren pod poszerzenie drogi publicznej, klasy 

zbiorczej, oznaczony symbolem KD-Z;
2) teren pod poszerzenie drogi publicznej, klasy 

dojazdowej, oznaczony symbolem KD-D;
3) tereny drogi wewnętrznej oznaczonej symbo-

lem KDW o szeroko[ć 8,0 m;
4) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na te-

renach dróg;
5) dopuszcza się realizację sieci i urządzeG infra-

struktury technicznej w obrębie pasów drogo-
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wych zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) obsEugę komunikacyjną:

a) terenów 1MN z drogi publicznej oznaczonej 
symbolem KD-D oraz z drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDW;

b) terenów 2MN z drogi publicznej oznaczonej 
symbolem KD-D oraz z drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDW.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się 
podEączenie do istniejącej i projektowanej sieci wo-

dociągowej na zasadach okre[lonych przez gestora 
sieci.

3. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się:
1) odprowadzanie [cieków bytowych;

a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;
b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, 

dopuszcza się stosowanie, indywidualnych 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych na 
[cieki, z których będą one wyworone przez 
koncesjonowanego przewopnika do oczysz-
czalni [cieków;

c) zakazuje się stosowania indywidualnych 
oczyszczalni [cieków;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych:
a) z poEaci dachowych bezpo[rednio na terenie 

dziaEek, z zachowaniem interesów osób trze-

cich;
b) z powierzchni utwardzonych dróg, po oczysz-

czeniu w urządzeniach podczyszczających, do 
gruntu lub rowu melioracyjnego, a docelowo 
do projektowanej kanalizacji deszczowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
1) stosowanie takich paliw i urządzeG do ich spa-

lania, które odpowiadają wymogą ochrony [ro-

dowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się stosowanie energii elektrycznej 

oraz odnawialnych pródeE energii.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się:
1) budowę sieci gazowej, na warunkach okre[lo-

nych przez gestora sieci;
2) lokalizację zbiorników na gaz pEynny.

6. W zakresie zasilania w energię elektryczną 
ustala się:

1) zasilanie z istniejącej lub projektowanej sieci na 
zasadzie przyEączy do budynków;

2) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci elektro-

energetycznych.
7. W zakresie gospodarki odpadami ustala się 

obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów 
w pojemnikach na posesji i zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 

przepisami odrębnymi.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzenia i urytkowania terenów

§13. Nie ustala się sposobów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i urytkowania tere-

nów.

Stawki procentowe

§14. UstaEa się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-

zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, w wysoko[ci 20%.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Gniezno.

§16. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Gniepnie
(-) Marek SEomczewski
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXXV/319/2009

Rady Gminy Gniezno

z dnia 31 lipca 2009 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Pyszczyn - dziaEka nr 20, inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Gniezno rozstrzyga co na-

stępuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej
1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 

przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-

nostki gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-

petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego oraz na podstawę prze-

pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 

przepisów odrębnych.
3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-

[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-

mu Inwestycyjnego gminy Gniezno.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-

nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy 

Gniezno.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych 
na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej okre[lonych w planie. 
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-

przez:
1) Wydatki z budretu gminy,
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach min.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych.
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno - prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-prywatne-

go- ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.


