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UCHWA£A Nr XIX/205/09 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbie wsi Lubasz i Goraj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami Rada Gminy w
Lubaszu uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w obrêbie wsi Lubasz i Goraj, zwany dalej
�planem�.

2. Plan obejmuje obszary zmian w obrêbie wsi Lubasz i
Goraj.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone s¹ na
rysunku planu - za³¹czniki nr od 1 do 12.

4. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹czniki Nr 1 - 12, rysunki planu, opracowane w skali
1:1000 i zatytu³owane �Zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w obrêbie wsi Lubasz i
Goraj, stanowi¹ce czê�æ graficzn¹ planu, zwane dalej
�rysunkami planu�;

2) za³¹cznik nr 13 � stanowi¹cy rozstrzygniêcie w sprawie
stwierdzenia zgodno�ci ze studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego;

3) za³¹cznik Nr 14 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy
w Lubaszu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu;

4) za³¹cznik Nr 15 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy
w Lubaszu o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stanowi¹c¹ obszar, na którym mo¿e byæ
realizowane zamierzenie inwestycyjne, do którego maj¹
zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ dopuszczaln¹ minimaln¹ odleg³o�æ bu-
dowli od linii rozgraniczaj¹cej drogi;

3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³-
ce, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych, bez schodów,
ramp, tarasów, zadaszeñ, wiatro³apów;

4) powierzchni zieleni - nale¿y przez to rozumieæ sumê po-
wierzchni biologicznie czynnych, pokrytych ro�linno�ci¹

trawiast¹, zakrzewionych, zadrzewionych lub urz¹dzonych
jako oczka wodne;

5) 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;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre-
�lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stano-
wi¹c¹ najmniejsz¹ wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi
jednostkê ustaleñ planu, oznaczon¹ numerem i symbo-
lem literowym, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia szczegó-
³owe.

§3. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami MW;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczone na rysunku planu symbolami MN/U;

4) tereny zabudowy us³ugowej z funkcj¹ mieszkaln¹ jednoro-
dzinn¹, oznaczone na rysunku planu symbolami U/MN;

5) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami U;

6) tereny zabudowy us³ug o�wiaty, oznaczone na rysunku
planu symbolami Uo;

7) tereny us³ug sportu i turystyki, oznaczone na rysunku
planu symbolami US/T;

8) tereny us³ug turystyki, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami Ut;

9) tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami ZK;

10) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami ZI;

11) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu
symbolami ZP;

12) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
oznaczone na rysunku planu symbolami P;

13) tereny upraw rolnych, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami R;

14) tereny wód �ródl¹dowych powierzchniowych, oznaczone
na rysunku planu symbolami WS;
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15) tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbola-
mi KP.

16) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej, oznaczone
na rysunku planu symbolami KD-Z;

17) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami KD-L;

18) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami KD-D;

19) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami KDW;

20) Tereny infrastruktury technicznej � kanalizacja, przepom-
pownia, oznaczone na rysunku planu symbolami K.

§4. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów
budowlanych i urz¹dzeñ, które wp³ywaj¹ negatywnie na ³ad
przestrzenny, a w tym:

1) wolnostoj¹cych reklam;

2) tymczasowych obiektów budowlanych;

3) ogrodzeñ pe³nych z elementów prefabrykowanych.

§5. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko okre�lonych w przepisach od-
rêbnych z wyj¹tkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) dla terenów P, U/MN, MN/U zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ
polegaj¹cych na sk³adowaniu odpadów;

3) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezod-
p³ywowych oddzielne dla �cieków bytowych i komunal-
nych oraz przemys³owych;

4) obowi¹zek podczyszczenia �cieków przemys³owych przed
ich odprowadzeniem do oczyszczalni �cieków do jako�ci
wymaganej przepisami szczególnymi;

5) ¿e, wszelkie oddzia³ywania na �rodowisko wynikaj¹ce z
realizacji ustaleñ planu nie mog¹ powodowaæ przekrocze-
nia standardów jako�ci �rodowiska, okre�lonych przepisa-
mi odrêbnymi, poza terenem do którego inwestor posiada
tytu³ prawny;

6) zastosowanie zabezpieczeñ dla nawierzchni przeznaczo-
nych dla postoju i prowadzenia ruchu ko³owego przed
infiltracj¹ zanieczyszczeñ wód opadowych do �rodowiska
gruntowo-wodnego, szczególnie dla terenów U, P, KP;

7) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami;

8) sposób postêpowania z masami ziemnymi powstaj¹cymi
w zwi¹zku z realizacj¹ ustaleñ planu zgodnie z gminnym
planem gospodarki odpadami i przepisami odrêbnymi.

9) ¿e tereny MN, nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

10) ¿e tereny MW nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

11) ¿e tereny MN/U, nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹-
zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów miesz-
kaniowo-us³ugowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

12) ¿e tereny U/MN, nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹-
zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów miesz-
kaniowo-us³ugowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

13) ¿e tereny U, nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów mieszkanio-
wo-us³ugowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

14) ¿e tereny Uo, nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów zabudowy
zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³o-
dzie¿y, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

15) ¿e tereny US/T, nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

16) ¿e tereny Ut, nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictw kulturowe-
go ustala siê obowi¹zek uzgadniania z Wielkopolskim Woje-
wódzkim konserwatorem Zabytków prac ziemnych zwi¹za-
nych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w celu
uzyskania pozwolenia WWKZ na prace archeologiczne.

§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê stosowanie trwa³ych
i estetycznych elementów urz¹dzenia i zagospodarowania
terenu.

§8. Ustala siê lokalizacjê terenów, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia szczegó³owe zgodnie z §9, §10, §11, §12, §13, §14,
§15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25 niniejszej
uchwa³y:

1. Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y na terenach oznaczonych sym-
bolem:

1) 1MN, 2MN � wyznacza siê tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej;

2) MN/U - wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
z us³ugami;

3) 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN - wyznacza siê tereny zabudo-
wy us³ugowej z funkcj¹ mieszkaln¹;

4) 1U, 2U, 3U - wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej;

5) ZP - wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej;

6) ZI - wyznacza siê tereny zieleni izolacyjnej;

7) 1ZK, 2ZK, 3ZK, 4ZK - wyznacza siê tereny zieleni
krajobrazowej;

8) 1R, 2R - wyznacza siê tereny rolne;

9) WS - wyznacza siê tereny wód �ródl¹dowych po-
wierzchniowych;
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10) 1KD-L, 2KD-L - wyznacza siê tereny dróg publicznych
klasy drogi lokalnej;

11) 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D - wyznacza siê tereny
dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;

12) 1KDW, 2KDW, 3KDW - wyznacza siê tereny dróg we-
wnêtrznych.

13) K � wyznacza siê tereny infrastruktury technicznej �
kanalizacja, przepompownia.

2. Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y na terenach oznaczonych
symbolem US/T - wyznacza siê tereny us³ug sportu i
turystyki.

3. Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y na terenach oznaczonych sym-
bolem:

1) Ut - wyznacza siê tereny us³ug turystyki;

2) U � wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej;

3) KD-D - wyznacza siê tereny dróg publicznych klasy
drogi dojazdowej;

4) KP � wyznacza siê tereny parkingów publicznych.

4. Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y na terenach oznaczonych sym-
bolem:

1) MN - wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) U - wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej.

5. Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y na terenach oznaczonych sym-
bolem:

1) 1MN/U, 2MN/U - wyznacza siê tereny zabudowy miesz-
kaniowej z us³ugami;

2) KD-D - wyznacza siê tereny dróg publicznych klasy
drogi dojazdowej;

3) ZP - wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej.

6. Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y na terenach oznaczonych sym-
bolem:

1) ZP - wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej;

2) ZI - wyznacza siê tereny zieleni izolacyjnej.

7. Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y na terenach oznaczonych sym-
bolem:

1) 1MN, 2MN - wyznacza siê tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej;

2) MW - wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;

3) MN/U - wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
z us³ugami;

4) Uo - wyznacza siê tereny zabudowy us³ug o�wiaty;

5) 1ZI, 2ZI - wyznacza siê tereny zieleni izolacyjnej;

6) KP - wyznacza siê tereny parkingów publicznych.

8. Za³¹cznik nr 8 do uchwa³y na terenach oznaczonych sym-
bolem:

1) 1MN, 2MN - wyznacza siê tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej;

2) MN/U - wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
z us³ugami;

3) R - wyznacza siê tereny rolne;

4) 1P, 2P, 3P - wyznacza siê tereny obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów;

5) 1ZI, 2ZI - wyznacza siê tereny zieleni izolacyjnej;

6) WS - wyznacza siê tereny wód �ródl¹dowych po-
wierzchniowych;

7) 1ZK, 2ZK, 3ZK - wyznacza siê tereny zieleni krajobra-
zowej;

8) KDW � wyznacza siê tereny dróg wewnêtrznych;

9) KDP � wyznacza siê tereny ci¹gu pieszo-jezdnego.

9. Za³¹cznik nr 9 do uchwa³y na terenach oznaczonych sym-
bolem:

1) MN/U - wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
z us³ugami;

2) KDW - wyznacza siê tereny dróg wewnêtrznych.

10. Za³¹cznik nr 10 do uchwa³y na terenach oznaczonych
symbolem:

1) MN/U - wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
z us³ugami;

2) KDW - wyznacza siê tereny dróg wewnêtrznych.

11. Za³¹cznik nr 11 do uchwa³y na terenach oznaczonych
symbolem:

1) 1MN, 2MN - wyznacza siê tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej;

2) 1MN/U, 2MN/U - wyznacza siê tereny zabudowy miesz-
kaniowej z us³ugami;

3) U/MN - wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej z
funkcj¹ mieszkaln¹;

4) 1ZI, 2ZI - wyznacza siê tereny zieleni izolacyjnej;

5) KD-Z - wyznacza siê tereny dróg publicznych klasy
drogi zbiorczej;

6) 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D - wyznacza siê tereny dróg
publicznych klasy drogi dojazdowej;

7) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4 KDW - wyznacza siê tereny
dróg wewnêtrznych;

8) 1ZP, 2ZP � wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej.

12. Za³¹cznik nr 12 do uchwa³y na terenach oznaczonych
symbolem:

1) MN - wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) R - wyznacza siê tereny rolne.

§9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN ustala siê
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nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wol-
no stoj¹cego na dzia³ce;

b) jednego budynku gospodarczego na dzia³ce;

c) jednego budynku gara¿owego na dzia³ce;

d) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

e) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê rozbudowê i remonty istniej¹cych zabu-
dowañ pod warunkiem zachowania ustaleñ niniejszej
uchwa³y;

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy � do
30% powierzchni dzia³ki;

c) obowi¹zek zachowania � 50% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie
czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków mieszkalnych - do 9 m;

b) liczba kondygnacji: nie wiêcej ni¿ -jedna kondygnacja
podziemna, jedna nadziemna i poddasze u¿ytkowe;

c) obowi¹zuj¹ dachy sko�ne o nachyleniu po³aci od 30 do
45 stopni;

d) obiekty gospodarcze i gara¿owe jednokondygnacyjne;

e) kierunek g³ównej kalenicy dachu na budynku mieszkal-
nym zgodny z kierunkiem kalenicy na budynku miesz-
kalnym na dzia³ce s¹siedniej,

f) minimalna szeroko�æ dzia³ki � 20 m;

4) W za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y:

a) tereny 1MN stanowi¹ kontynuacje terenów 1MN/U w
ramach poprawy warunków zagospodarowania nieru-
chomo�ci s¹siedniej zgodnie z przepisami szczególny-
mi i ustala  siê prawo przej�cia i przejazdu przez
tereny ZK i WS;

b) czê�æ dzia³ki o nr ewidencyjnym 88 zlokalizowana w
obszarze terenów 1MN stanowi kontynuacjê terenów
MN po³o¿onych poza obszarem opracowania planu w
ramach poprawy warunków zagospodarowania nieru-
chomo�ci s¹siedniej zgodnie z przepisami szczególny-
mi i ustala siê prawo przej�cia i przejazdu przez tereny
ZK i WS;

5) Dla terenów 1 MN na za³¹czniku nr 7 ustala siê prawo
s³u¿ebno�ci przej�cia i przejazdu przez teren Uo.

§10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MW ustala siê

nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

b) budynków gara¿owych;

c) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

d) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê rozbudowê i remonty istniej¹cych zabu-
dowañ pod warunkiem zachowania ustaleñ niniejszej
uchwa³y;

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy � do
40% powierzchni dzia³ki;

c) obowi¹zek zachowania 50% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni � powierzchnia biologicznie
czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków mieszkalnych nie wiê-
cej ni¿ � jedna kondygnacja podziemna, dwie nadziem-
ne i poddasze u¿ytkowe;

b) dla nowych obiektów obowi¹zuj¹ dachy sko�ne o
nachyleniu po³aci od 25 do 45 stopni,

c) obiekty gara¿owe jednokondygnacyjne;

d) kierunek g³ównej kalenicy dachu równoleg³y do d³u¿-
szego boku budynku;

4) teren MW na za³¹czniku nr 7 stanowi kontynuacjê terenu
zabudowy wielorodzinnej po³o¿onej poza granicami pla-
nu w ramach poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomo�ci s¹siedniej zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

§11. Na terenach zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,
oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U ustala siê
nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wol-
no stoj¹cego na dzia³ce;

b) jednego budynku us³ugowo-gospodarczego na dzia³ce;

c) jednego budynku gara¿owego na dzia³ce;

d) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

e) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

f) dla terenu 1MN/U (za³¹cznik nr 7) dopuszcza siê us³ugi
sportu i rekreacji (np. boisko sportowe);

2) zasady zagospodarowania terenu:
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a) dopuszcza siê rozbudowê i remonty istniej¹cych zabu-
dowañ pod warunkiem zachowania ustaleñ niniejszej
uchwa³y;

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy � do
30% powierzchni dzia³ki, z czego 60% stanowi funkcja
mieszkaniowa;

c) obowi¹zek zachowania � 50% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni � powierzchnia biologicznie
czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków mieszkalnych nie wiê-
cej ni¿ � jedna kondygnacja podziemna, jedna nad-
ziemna i poddasze u¿ytkowe;

b) obowi¹zuj¹ dachy sko�ne o nachyleniu po³aci od 30 do
45 stopni;

c) obiekty us³ugowe � jednokondygnacyjne;

d) gospodarcze i gara¿owe � jednokondygnacyjne;

e) dopuszcza siê po³¹czenie obiektu us³ugowego i gospo-
darczego z budynkiem mieszkalnym;

f) kierunek g³ównej kalenicy dachu na budynku mieszkal-
nym zgodny z kierunkiem kalenicy na budynku miesz-
kalnym na dzia³ce s¹siedniej,

g) minimalna szeroko�æ dzia³ki � 25 m.

§12. Na terenach zabudowy us³ugowej z funkcj¹ miesz-
kaln¹, oznaczonych na rysunku planu symbolami U/MN, usta-
la siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) jednego budynku us³ugowego na dzia³ce;

b) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wol-
no stoj¹cego na dzia³ce;

c) jednego budynku gara¿owo-gospodarczego na dzia³ce;

d) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

e) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê rozbudowê i remonty istniej¹cych zabu-
dowañ pod warunkiem zachowania ustaleñ niniejszej
uchwa³y;

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy � do
30% powierzchni dzia³ki, z czego 60% stanowi funkcja
us³ugowa;

c) obowi¹zek zachowania 50 powierzchni dzia³ki w posta-
ci terenów zieleni - powierzchni biologicznie czynnej;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków mieszkalnych nie wiê-
cej ni¿ � jedna kondygnacja podziemna, jedna nad-
ziemna i poddasze u¿ytkowe;

b) obowi¹zuj¹ dachy sko�ne o nachyleniu po³aci od 30 do
45 stopni;

c) obiekty us³ugowe i gara¿owo-gospodarcze � jednokon-
dygnacyjne;

d) dopuszcza siê po³¹czenie obiektu us³ugowego i gara-
¿owo-gospodarczego z budynkiem mieszkalnym.

e) minimalna szeroko�æ dzia³ki � 30 m.

§13. Na terenach zabudowy us³ugowej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami U, ustala siê nastêpuj¹ce parame-
try i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) jednego budynku us³ugowego na dzia³ce;

b) jednego budynku gara¿owo-gospodarczego na dzia³ce;

c) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

d) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê rozbudowê i remonty istniej¹cych zabu-
dowañ pod warunkiem zachowania ustaleñ niniejszej
uchwa³y;

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy do
40% powierzchni dzia³ki;

c) obowi¹zek zachowania 50% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni � powierzchnia biologicznie
czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków us³ugowych nie wiêcej
ni¿� jedna kondygnacja podziemna, jedna nadziemna
i poddasze u¿ytkowe;

b) obowi¹zuj¹ dachy sko�ne o nachyleniu po³aci od 30 do
45 stopni;

c) obiekty gara¿owo-gospodarcze � jednokondygnacyjne;

d) dopuszcza siê po³¹czenie obiektu us³ugowego i gara-
¿owo-gospodarczego;

e) minimalna szeroko�æ dzia³ki � 35 m.

§14. Na terenach zabudowy us³ug o�wiaty, oznaczonych
na rysunku planu symbolami Uo, ustala siê nastêpuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynku us³ug o�wiaty;

b) budynków gara¿owo-gospodarczych;
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c) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

d) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza siê rozbudowê i remonty istniej¹cych zabu-
dowañ pod warunkiem zachowania ustaleñ niniejszej
uchwa³y;

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy � do
40% powierzchni dzia³ki;

c) obowi¹zek zachowania � 50% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni � powierzchnia biologicznie
czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

e) dopuszcza siê wprowadzenie sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej gminy;

f) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wy-
j¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿arowych;

g) nakaz wykonywania niezbêdnych prac z zakresu regu-
lacji w celu utrzymania terenu nasadzeñ lub wycinki
drzew i krzewów, oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z
konserwacj¹ i utrzymaniem zieleni;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków us³ugowych nie wiêcej
ni¿ � jedna kondygnacja podziemna, jedna nadziemna
i poddasze u¿ytkowe;

b) obowi¹zuj¹ dachy:

- na obiektach istniej¹cych p³askie lub sko�ne o
nachyleniu po³aci od 30 do 45 stopni, a dla obiek-
tów nowych - sko�ne o nachyleniu po³aci od 30 do
45 stopni;

c) obiekty mieszkalne - jedna kondygnacja podziemna,
jedna nadziemna i poddasze u¿ytkowe;

d) obiekty gara¿owo-gospodarcze � jednokondygnacyjne;

e) dopuszcza siê po³¹czenie obiektu us³ugowego i gara-
¿owo-gospodarczego.

§15. Na terenach us³ug sportu i turystyki oznaczonych na
rysunku planu symbolami US/T, ustala siê nastêpuj¹ce para-
metry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) boisk i urz¹dzeñ sportowych;

b) budynków zwi¹zanych z funkcj¹ terenu � budynków
szatni i socjalno-sanitarnych, altan i zadaszeñ;

c) obiektów hotelowych, gastronomicznych i handlowych;

d) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

e) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy bu-
dynkami kubaturowymi� do 40% powierzchni dzia³ki;

b) obowi¹zek zachowania � 50% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie
czynna;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

d) dopuszcza siê wprowadzenie sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej gminy;

e) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wy-
j¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿arowych;

f) nakaz wykonywania niezbêdnych prac z zakresu regu-
lacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeñ lub wycinki
drzew i krzewów, oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z
konserwacj¹ i utrzymaniem zieleni;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków us³ugowych nie wiêcej
ni¿ � jedna nadziemna i poddasze u¿ytkowe;

b) obowi¹zuj¹ce dachy sko�ne:

- dla obiektów o nachyleniu po³aci od 30 do 45
stopni,

- dla zadaszeñ i altan o nachyleniu od 20 do 45
stopni.

§16. Na terenach zabudowy us³ug turystyki oznaczonych
na rysunku planu symbolami Ut, ustala siê nastêpuj¹ce para-
metry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów hotelowych i gastronomicznych;

b) budynków zwi¹zanych z funkcj¹ terenu � budynków
szatni i socjalno-sanitarnych, altan i zadaszeñ i budyn-
ków gospodarczo-gara¿owych;

c) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

d) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy bu-
dynkami kubaturowymi� do 50% powierzchni dzia³ki;

b) obowi¹zek zachowania 30% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie
czynna;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

d) dopuszcza siê wprowadzenie sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej gminy;

e) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wy-
j¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿arowych;

f) nakaz wykonywania niezbêdnych prac z zakresu regu-
lacji w celu utrzymania terenu, nasadzeñ lub wycinki
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drzew i krzewów oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z
konserwacj¹ i utrzymaniem zieleni;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków hotelowych i gastro-
nomicznych nie wiêcej ni¿ � dwie nadziemne i podda-
sze u¿ytkowe; budynków gospodarczo-gara¿owych �
jedna kondygnacja nadziemna;

b) obowi¹zuj¹ dachy sko�ne:

- dla obiektów o nachyleniu po³aci od 30 do 45
stopni;

- dla zadaszeñ i altan o nachyleniu od 20 do 45
stopni.

§17. Na terenach zieleni krajobrazowej oznaczonych na
rysunku planu symbolami ZK, ustala siê nastêpuj¹ce parame-
try zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy i dopuszczenie lokalizacji:

a) zieleni krajobrazowej i parkowej;

b) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

c) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê wprowadzenie sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej gminy;

b) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wy-
j¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿arowych;

c) nakaz wykonywania niezbêdnych prac z zakresu regu-
lacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeñ lub wycinki
drzew i krzewów oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z
konserwacj¹ i utrzymaniem zieleni.

§18. Na terenach zieleni izolacyjnej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami ZI, ustala siê nastêpuj¹ce parametry
zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) zieleni izolacyjnej; � zimozielonej;

b) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

c) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) nakaz nasadzenia pasów o szeroko�ci 5 m zieleni
wysokiej, z gatunków zimozielonych zgodnie z warun-
kami gruntowymi;

b) dopuszcza siê wprowadzenie sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej gminy;

c) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wy-
j¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿arowych;

d) nakaz wykonywania niezbêdnych prac z zakresu: regu-
lacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeñ lub wycinki
drzew i krzewów, oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z
konserwacj¹ i utrzymaniem zieleni.

§19. Na terenach zieleni urz¹dzonej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami ZP, ustala siê nastêpuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) zieleni urz¹dzonej i parkowej;

b) boisk i urz¹dzeñ sportowych, rekreacyjnych i wypo-
czynkowych;

c) obiektów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu � altan i zada-
szeñ;

d) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

e) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy urz¹-
dzeniami i obiektami zwi¹zanymi z funkcj¹ terenu do
10% powierzchni dzia³ki;

b) obowi¹zek zachowania 60% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni urz¹dzonej i parkowej - po-
wierzchnia biologicznie czynna;

c) dopuszcza siê wprowadzenie sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej gminy;

d) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za
wyj¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿aro-
wych;

e) nakaz wykonywania niezbêdnych prac z zakresu regu-
lacji w celu utrzymania terenu, nasadzeñ lub wycinki
drzew i krzewów oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z
konserwacj¹ i utrzymaniem zieleni;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ obiektów do 6 m;

b) obowi¹zuj¹ dachy sko�ne:

- dla obiektów o nachyleniu po³aci od 30 do 45
stopni;

- dla zadaszeñ i altan - o nachyleniu od 20 do 45
stopni.

§20. Na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i ma-
gazynów, oznaczonych na rysunku planu symbolami P, ustala
siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynków produkcyjnych i magazynowych;

b) budynków gara¿owo-gospodarczych;

c) obszarów sk³adów;

d) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

e) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

Poz. 2129



— 12115 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 129

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy do
40% powierzchni dzia³ki;

b) obowi¹zek zachowania 15% powierzchni dzia³ki w po-
staci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków produkcyjnych, sk³a-
dowych i magazynowych � jedna kondygnacja pod-
ziemna, jedna nadziemna i poddasze u¿ytkowe;

b) obowi¹zuj¹ dachy sko�ne o nachyleniu po³aci od 18 do
45 stopni;

c) obiekty produkcyjne i magazynowe do wysoko�ci 10 m;

d) obiekty gara¿owo-gospodarcze � jednokondygnacyjne;

e) dopuszcza siê po³¹czenie obiektów produkcyjnych, ma-
gazynowych i gara¿owo-gospodarczych.

§21. Na terenach upraw rolnych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami R ustala siê nastêpuj¹ce parametry zago-
spodarowania terenu:

1) uprawy rolne - grunty wy³¹cznie pod uprawy polowe, ³¹ki,
pastwiska;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych i produkcyj-
nych, sk³adowych, magazynowych i us³ugowych;

b) w sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ w
zakresie u¿ytkowania terenów R, maj¹ zastosowanie
przepisy szczególne.

§22. Na terenach wód �ródl¹dowych powierzchniowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami WS ustala siê
nastêpuj¹ce parametry zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie terenu - tereny wód powierzchniowych �ró-
dl¹dowych � ciek wodny, staw;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz zrzutu wszelkich �cieków sanitarnych do cieku
wodnego;

b) nakaz wykonywania prac regulacyjnych i porz¹dko-
wych;

c) w sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ w
zakresie u¿ytkowania terenów WS, maj¹ zastosowanie
przepisy szczególne.

§23. Na terenach infrastruktury technicznej - kanalizacja,
przepompownia, oznaczonych na rysunku planu symbolem K,
ustala siê nastêpuj¹ce parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizacjê istniej¹cej przepompowni �cieków;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy � do
70% powierzchni dzia³ki,

b) dopuszcza siê wprowadzenie sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej gminy;

c) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za
wyj¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿aro-
wych;

d) obowi¹zek zachowania � 15% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni powierzchnia biologicznie
czynna,

e) nakaz wykonywania niezbêdnych prac z zakresu: regu-
lacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeñ lub wycinki
drzew i krzewów, oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z
konserwacj¹ i utrzymaniem zieleni

f) w sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ w
zakresie u¿ytkowania terenów K, maj¹ zastosowanie
przepisy szczególne.

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków technologicznych, po-
mocniczych - jedna kondygnacja nadziemna.

§24. Na terenach parkingów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami KP, ustala siê lokalizacje parkingu oraz
zasady zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza siê wprowadzenie sieci i urz¹dzeñ infrastruktu-
ry technicznej gminy;

2) w sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ w zakre-
sie u¿ytkowania terenów KP, maj¹ zastosowanie przepisy
szczególne.

§25. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami KD-Z,KD-L, KD-D, KDP, ustala siê:

1) klasyfikacjê:

a) dla terenów KD-Z drogi klasy zbiorczej;

b) dla terenów KD-L drogi klasy lokalnej;

c) dla terenów KD-D drogi klasy dojazdowej;

d) dla terenów KDW drogi wewnêtrzne;

e) dla terenów KDP ci¹gi pieszo-jezdne

2) dla terenów KD-Z, KD-L, KD-D przekrój zgodnie z rysun-
kiem planu:

a) jedno jezdniowy, z dwoma pasami ruchu z dopuszcze-
niem zwiêkszenia ilo�ci pasów ruchu w strefach skrzy-
¿owañ;

b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamiany na
ci¹gi pieszo-rowerowe;

3) dla terenów: KDW, KDP przekrój zgodnie z rysunkiem
planu:

a) jednoprzestrzenny;

b) chodniki wydzielone barw¹ lub rodzajem nawierzchni
z dopuszczeniem zamiany na ci¹gi pieszo-rowerowe.

§26. Nie okre�la siê granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro-
¿onych osuwaniem siê mas ziemnych, ze wzglêdu na brak ich
wystêpowania na obszarze objêtym planem.
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§27. W planie nie wyznacza siê terenów wymagaj¹cych
wszczêcia postêpowania scalania i podzia³u nieruchomo�ci w
rozumieniu przepisów odrêbnych. Nie okre�la siê tak¿e szcze-
gó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomo-
�ci w rozumieniu przepisów odrêbnych.

§28. Okre�la siê nastêpuj¹ce szczególne warunki zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.

1) strefy oddzia³ywania linii elektroenergetycznych, które
wynosz¹:

a) SN 15kV po 7.5 m od rzutu poziomego skrajnych
przewodów na zewn¹trz linii;

b) nn 0,4 kV po 3.0 m od rzutu poziomego skrajnych
przewodów na zewn¹trz linii;

c) na obszarach stref oddzia³ywania linii elektroenerge-
tycznych obowi¹zuje zakaz lokalizowania wszelkiej za-
budowy i nasadzeñ zieleni wysokiej.

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

1) szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu;

2) zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa drogowe-
go, w szczególno�ci jezdni, chodników, �cie¿ek rowero-
wych w granicy obszaru planu oraz z zewnêtrznym uk³a-
dem komunikacyjnym z uwzglêdnieniem ustaleñ planu;

3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie uk³adu drogo-
wego zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wymienionych
planem elementów uk³adu komunikacyjnego, w tym dro-
gowych obiektów in¿ynierskich;

5) parametry uk³adu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacj¹
i przepisami odrêbnymi;

6) w zale¿no�ci od programu funkcjonalnego zapewnienie na
dzia³ce pe³nych potrzeb parkingowych zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi.

§30. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej ustala siê:

1) zachowanie istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej z
dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy;

2) odprowadzenie �cieków bytowych, komunalnych do kana-
lizacji sanitarnej, a na obszarach, na których nie ma
kanalizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzenia do
zbiorników bezodp³ywowych dla �cieków bytowych i ko-
munalnych i oddzielnie do zbiorników bezodp³ywowe dla
�cieków przemys³owych oraz wywóz nieczysto�ci do oczysz-
czalni �cieków do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;
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3) dopuszczenie stosowania oczyszczalni przydomowych,
indywidualnych lub zbiorowych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

4) zakaz wprowadzania �cieków bytowych, komunalnych i
przemys³owych do gruntu i wód p³yn¹cych;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych pocho-
dz¹cych z terenów nieutwardzonych oraz po³aci dacho-
wych w granicach w³asnej dzia³ki;

6) odprowadzenie �cieków w postaci wód opadowych i roz-
topowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwa³ej na-
wierzchni do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami
szczególnymi lub retencjonowanie i wtórne wykorzystanie
do celów nawodnieñ po uprzednim podczyszczeniu do
jako�ci wymaganej przepisami szczególnymi;

7) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenerge-
tycznej;

8) lokalizacjê stacji transformatorowo-rozdzielczych na sa-
modzielnych dzia³kach z dostêpem do drogi publicznej;

9) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej na tere-
nach komunikacji wy³¹cznie jako sieci podziemnej;

10) stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzuj¹-
cych siê niskimi wska�nikami emisyjnymi takich jak: pali-
wa p³ynne, gazowe, sta³e - drewno, biomasa, lub alterna-
tywne �ród³a energii;

11) zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wybudowania sieci
gazowej dopuszcza siê stosowanie gazu p³ynnego;

12) zaopatrzenie w wodê z gminnej sieci wodoci¹gowej.

§31. Nie okre�la siê innych ni¿ dotychczasowe sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i
u¿ytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgod-
nego z uchwa³¹.

§32. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, okre�lon¹ przy
uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwale-
niem planu.

§33. 1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubasz.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Bogus³aw Dymek
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Za³¹cznik nr 13
do uchwa³y Nr XIX/205/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

w obrêbie wsi Lubasz i Goraj.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Poz. 2129

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w Lubaszu stwierdza zgod-

no�æ zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w obrêbie wsi Lubasz i Goraj z ustaleniami stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.

Za³¹cznik nr 14
do uchwa³y Nr XIX/205/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

w obrêbie wsi Lubasz i Goraj

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w Lubaszu rozstrzyga, co
nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy Lubasz z dnia 22
kwietnia 2009 r. w sprawie braku uwag do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wy³o-
¿onego do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków
wp³ywu ustaleñ planu na �rodowisko, nie rozstrzyga siê o
sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 15
do uchwa³y nr XIX/205/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

w obrêbie wsi Lubasz i Goraj

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OBRÊBIE WSI LUBASZ I GORAJ, 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. Nr
80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy w
Lubaszu rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w nastê-
puj¹cy sposób::

§1. 1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych prze-
widzianych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami tere-
nów, prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, ener-
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getycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie
przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpa-
dami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki
odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Lubasz.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia reali-
zacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego gminy Lubasz.

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

§2. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy;

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � 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.

2130

UCHWA£A Nr XIX/206/09 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi gminnej
Mi³kowo-Stajkowo, w obrêbie wsi Mi³kowo i Stajkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art., 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy w
Lubaszu uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie drogi Mi³kowo-Stajkowo, w obrêbie
wsi Mi³kowo i Stajkowo, zwany dalej �planem�.

2. Plan obejmuje obszary w obrêbach Mi³kowo i Stajkowo.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone s¹ na
rysunku planu.

4. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany w skali 1:1000
i zatytu³owany �Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie drogi Mi³kowo-Stajkowo, w obrêbie
wsi Mi³kowo i Stajkowo, stanowi¹cy czê�æ graficzn¹ planu,
zwany dalej �rysunkiem planu�;

2) za³¹cznik Nr 2 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie w sprawie
stwierdzenia zgodno�ci ze studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego;

3) za³¹cznik Nr 3 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy w
Lubaszu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu;

4) za³¹cznik Nr 4 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy w
Lubaszu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stanowi¹c¹ obszar, na którym mo¿e byæ
realizowane zamierzenie inwestycyjne, do którego maj¹
zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ dopuszczaln¹ minimaln¹ odleg³o�æ bu-
dynku lub obiektu od linii rozgraniczaj¹cej drogi;


