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Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 6/09

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 16 stycznia 2009 r.

KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA

Poz. 246, 247
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Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), je¿eli

koniec terminu wykonania czynno�ci okre�lonej w ustawie
przypada na sobotê albo na dzieñ ustawowo wolny od pracy,
termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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UCHWA£A Nr XXVII/167/2008 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia czê�ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice (I etap)
w rejonie ulicy G³uchowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591)1 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)2, Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê czê�ciow¹ zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice (I etap) w
rejonie ulicy G³uchowskiej, zwan¹ dalej planem, po stwierdze-
niu jej zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komor-
niki, uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXI/209/97 Rady Gminy
Komorniki z dnia 14.11.1997 r., ze zmianami3.
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2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,3 ha, po³o¿ony
w granicach okre�lonych na rysunku planu, obejmuj¹cy dzia³-
ki nr 32/7 i 32/8 oraz czê�ci dzia³ek nr 29, 30/1, 30/4 i 40,
usytuowane w rejonie ulicy G³uchowskiej.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zatytu³owany Czê�ciowa zmiana miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Chomêcice (I etap) w rejonie ulicy G³uchowskiej, opra-
cowany w skali 1: 1000 wraz z wyrysem ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Komorniki, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Komorniki w sprawie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Komorniki o sposobie realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹-
cych do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach uchwa³y jest mowa o:

1) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) obs³udze komunikacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ do-
stêp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego,
rowerowego i samochodowego;

3) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie o wysoko�ci do 1,5 m od poziomu terenu, w którym
czê�æ a¿urowa stanowi minimalnie 60% powierzchni ca³-
kowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone s¹
jedynie do wysoko�ci 0,3 m od poziomu terenu;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ od linii rozgranicza-
j¹cej, na której dopuszcza siê sytuowanie budynków;

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

6) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
nie zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co wp³y-
waæ na �rodowisko lub im odpowiadaj¹ce w rozumieniu
przepisów odrêbnych;

7) zieleni krajobrazowej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ o
zró¿nicowanej wysoko�ci, wzbogacaj¹c¹ krajobraz, w tym
nasadzenia formowane w kszta³cie pasów, grup lub poje-
dynczych obiektów.

§3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie nastêpu-
j¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:

1) granica obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub o
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu - oznaczone barw¹ i symbolem lite-
rowym;

5) klasyfikacja dróg publicznych;

6) odleg³o�æ linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej tereny;

7) zasiêg strefy zieleni krajobrazowej.

§4. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce kategorie
terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;

3) teren wód powierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczony
na rysunku planu symbolem WS;

4) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami KD-Z i KD-L;

5) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku
planu symbolami K -kanalizacja i IT - pas infrastruktury
technicznej.

§5. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, dla któ-
rego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie
przeznaczenia terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - us³ugi nieuci¹¿liwe, infra-
strukturê techniczn¹ i drogi wewnêtrzne.

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

1) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek;

2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz
napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

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

1) lokalizacjê zieleni krajobrazowej w strefie wyznaczonej na
rysunku planu, z uwzglêdnieniem pkt 3;

2) zagospodarowanie zieleni¹ terenu wolnego od zabudowy
i utwardzenia;

3) zapewnienie dostêpu do cieku, pozwalaj¹cego na wykona-
nie robót zwi¹zanych z utrzymaniem wód, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych z wykorzystaniem paliw p³ynnych, gazowych, sta-
³ych oraz alternatywnych �róde³ energii, z wy³¹czeniem
paliw wêglowych w nowo projektowanych budynkach;

5) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz usuwanie ich zgodnie z przepisami odrêb-
nymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla gminy
Komorniki;
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6) odprowadzenie �cieków bytowych i komunalnych do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz zakaz lokalizacji przydomowych
oczyszczalni �cieków;

7) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych lub
roztopowych na terenie dzia³ki zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury oraz
szyldów;

2) zakaz lokalizacji reklam, z wy³¹czeniem reklamy montowa-
nej na elewacji budynku o powierzchni nie wiêkszej ni¿
10% powierzchni elewacji.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) lokalizacjê budynków jednorodzinnych wolno stoj¹cych,
przy czym na jednej dzia³ce budowlanej dopuszcza siê
wy³¹cznie jeden budynek mieszkalny;

2) dopuszczenie lokalizacji w budynkach mieszkalnych lokali
us³ugowo-handlowych na nie wiêcej ni¿ 40% powierzchni
u¿ytkowej budynku;

3) dopuszczenie lokalizacji budynku gara¿owo-gospodarcze-
go o powierzchni zabudowy do 60,0 m2;

4) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

5) wysoko�æ zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych- do 12,0 m,

b) dla budynku gara¿owo-gospodarczego - do 6,0 m;

6) dachy budynków mieszkalnych strome o k¹cie nachylenia:

a) od 18° do 45° - dla budynków o wysoko�ci jednej
kondygnacji nadziemnej,

b) od 30° do 45° - dla budynków o wysoko�ci dwóch lub
wiêcej kondygnacji nadziemnych;

7) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu;

8) zakaz stosowania blachy jako podstawowego materia³u
wykoñczeniowego �cian;

9) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej do 25%;

10) minimalna powierzchniê zieleni - 50% powierzchni dzia³ki
budowlanej;

11) minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanej dzia³ki budow-
lanej o przeznaczeniu podstawowym okre�lonym w ust. 1
pkt l - 600,0 m2;

12) minimaln¹ szeroko�æ dla dróg wewnêtrznych nie zazna-
czonych na rysunku planu - 7,0 m.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-

stawie przepisów odrêbnych - teren objêty planem po³o¿ony
jest w obszarze g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 144,
objêtego wysok¹ ochron¹ - OWO.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dla �róde³ ha³asu zwi¹zanych z zabudow¹ us³ugow¹ ogra-
niczenie emisji ha³asu w �rodowisku do warto�ci dopusz-
czalnych, na granicach terenu z zabudow¹ wymagaj¹c¹
komfortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

2) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi KD-L;

2) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami
danej funkcji na dzia³ce budowlanej;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wo-
doci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-
nej i telekomunikacyjnej, z uwzglêdnieniem ustaleñ w §8
ust. 10;

4) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§6. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i us³ugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1MN/U i 2MN/U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹ i us³ugow¹, przy czym dopuszcza siê wy³¹cznie
us³ugi nieuci¹¿liwe;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastrukturê techniczn¹ i
drogi wewnêtrzne;

3) zakaz lokalizacji hurtowni i magazynów.

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

1) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek

2) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej oraz napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

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

1) na terenie 1MN/U lokalizacjê zieleni krajobrazowej w strefie
wyznaczonej na rysunku planu, z uwzglêdnieniem pkt 3;
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2) zagospodarowanie zieleni¹ terenu wolnego od zabudowy
i utwardzenia;

3) zapewnienie dostêpu do cieku, pozwalaj¹cego na wykona-
nie robót zwi¹zanych z utrzymaniem wód, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych z wykorzystaniem paliw p³ynnych, gazowych, sta-
³ych oraz alternatywnych �róde³ energii, z wy³¹czeniem
paliw wêglowych w nowo projektowanych budynkach;

5) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz usuwanie ich zgodnie z przepisami odrêb-
nymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla gminy
Komorniki;

6) odprowadzenie �cieków bytowych i komunalnych do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz zakaz lokalizacji przydomowych
oczyszczalni �cieków;

7) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych lub rozto-
powych na terenie dzia³ki zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê:

1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

2) lokalizacjê szyldów;

3) na ka¿dej dzia³ce budowlanej lokalizacjê jednego no�nika
reklamowego o powierzchni reklamy do 4,0 m2 lub rekla-
my montowanej na elewacji budynku o powierzchni nie
wiêkszej ni¿ 10% powierzchni elewacji.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) lokalizacjê budynków jednorodzinnych wolno stoj¹cych i
us³ugowych, przy czym na jednej dzia³ce budowlanej
dopuszcza siê wy³¹cznie jeden budynek mieszkalny;

2) dopuszczenie lokalizacji budynku gara¿owo-gospodarcze-
go o powierzchni zabudowy do 60,0 m2;

3) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórko-
wej wy³¹cznie na budynkach o funkcji us³ugowej, przy
czym ³¹czna wysoko�æ budynku i anteny nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 25,0 m npt.

4) zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej oraz zwi¹zanej z
produkcj¹ rolnicz¹;

5) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

6) wysoko�æ budynków:

a) mieszkalnych - do 12,0 m,

b) us³ugowych - do 8,0 m,

c) gara¿owo-gospodarczych - do 6,0 m;

7) dachy budynków mieszkalnych strome o k¹cie nachylenia

a) od 18° do 45° - dla budynków o wysoko�ci jednej
kondygnacji nadziemnej,

b) od 30° do 45° - dla budynków o wysoko�ci dwóch lub
wiêcej kondygnacji nadziemnych;

8) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych i
us³ugowych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad poziomem terenu;

9) zakaz stosowania blachy jako podstawowego materia³u
wykoñczeniowego �cian;

10) nieprzekraczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki budowla-
nej wszystkimi budynkami do 40%;

11) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni dzia³ki
budowlanej;

12) minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanej dzia³ki budow-
lanej o przeznaczeniu podstawowym, okre�lonym w ust.
1 pktl - 1000,0 m2;

13) minimaln¹ szeroko�æ dla dróg wewnêtrznych nie zazna-
czonych na rysunku planu -7,0 m.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych - teren objêty planem po³o¿ony
jest w obszarze g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 144,
objêtego wysok¹ ochron¹ - OWO.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dla �róde³ uci¹¿liwo�ci, w tym ha³asu zwi¹zanych z zabu-
dow¹ us³ugow¹:

a) zapewnienie standardów jako�ci �rodowiska dla zabu-
dowy mieszkaniowej na terenie oraz w s¹siedztwie,

b) ograniczenie emisji ha³asu w �rodowisku do warto�ci
dopuszczalnych, na granicach terenu z zabudow¹ wy-
magaj¹c¹ komfortu akustycznego w �rodowisku, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

2) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z ulicy KD-L;

2) zakaz lokalizacji zjazdów na drogê KD-Z (drogê powiatow¹
nr 2389P);

3) dla dzia³ek naro¿nych usytuowanie zjazdów poza stref¹
skrzy¿owania;

4) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami
danej funkcji na dzia³ce budowlanej;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej, z uwzglêdnieniem ustaleñ w §8 ust. 10;
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6) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7) dla lokalizacji ma³ogabarytowej stacji transformatorowej
nakaz wydzielenia dzia³ki budowlanej o powierzchni mini-
mum 50,0 m2.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§7. 1. Dla terenu wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
oznaczonego na rysunku planu symbolem WS, dla którego
obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie prze-
znaczenia terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - rów otwarty;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastrukturê techniczn¹.

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

1) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktu-
ry technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê zapewnienie dostêpu do
cieku, pozwalaj¹cego na wykonanie robót zwi¹zanych z utrzy-
maniem wód, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje siê
ustaleñ.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych - teren objêty planem po³o¿ony
jest w obszarze g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 144,
objêtego wysok¹ ochron¹ - OWO.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi KD-L;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej, z uwzglêdnieniem ustaleñ w §8 ust.
10;

3) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§8. 1. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolami: KD-Z i KD-L, dla których obowi¹-
zuj¹ ustalenia mniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia
terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych:

a) KD-Z-droga klasy zbiorczej,

b) KD-L - droga klasy lokalnej;

2) dla drogi KD-Z dopuszczenie lokalizacji infrastruktury tech-
nicznej zwi¹zanej z obs³ug¹ pasa drogowego oraz sieci
infrastruktury technicznej krzy¿uj¹ce siê z drog¹;

3) dla drogi KD-L dopuszczeni lokalizacji infrastruktury tech-
nicznej.

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

1) w drodze KD-L dopuszczenie nasadzenia szpaleru drzew
zgodnie z warunkami siedliskowymi;

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.

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

1) ochronê istniej¹cych drzew i krzewów, które nie koliduj¹
z planowanym zagospodarowaniem terenu;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

3) odprowadzenie wód opadowych z terenów ulic do sieci
kanalizacji deszczowej, z uwzglêdnieniem ust. 10 pkt 6.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych zakazuje siê lokalizacji no�ni-
ków reklamowych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) dla drogi KD-Z (droga powiatowa nr 2389P G³uchowo -
Chomêcice):

a) szeroko�æ w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych: 12,5
- 17,2 m, wed³ug rysunku planu,

b) jezdnia o szeroko�ci minimum 6,0 m;

2) dla drogi KD-L:

a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15,0 m,

b) lokalizacjê obustronnie chodników i jednostronnie �cie¿-
ki rowerowej, przy czym dopuszcza siê lokalizacjê
jednostronnie ci¹gu pieszo-rowerowego;

3) dopuszczenie etapowej realizacji elementów wyposa¿enia ulic.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
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stawie przepisów odrêbnych - teren objêty planem po³o¿ony
jest w obszarze g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 144,
objêtego wysok¹ ochron¹ - OWO.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) powi¹zanie obszaru objêtego planem z terenami s¹siedni-
mi oraz z podstawowym uk³adem komunikacyjnym gminy
Komorniki;

2) dopuszczenie wyznaczenia tras komunikacji autobusowej
wraz z lokalizacj¹ zatok autobusowych;

3) uwzglêdnienie wymagañ technicznych, wynikaj¹cych z
lokalizacji istniej¹cych i planowanych sieci infrastruktury
technicznej i zwi¹zanych z nimi robót budowlanych;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej, z zastrze¿eniem ust. 1 pkt 2;

5) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrz-
nym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6) dla sieci kanalizacji deszczowej:

a) docelowo kana³y deszczowe w ulicach z odprowadze-
niem po ich uprzednim podczyszczeniu zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi do rowu otwartego oznaczonego
symbolem WS lub poza obszar objêty planem,

b) lokalizacjê urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody opadowe
w obrêbie pasów drogowych, terenu IT lub poza ob-
szarem objêtym planem,

c) do czasu wybudowania sieci dopuszczenie odprowa-
dzenia wód opadowych lub roztopowych zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

7) sieæ elektroenergetyczn¹ skablowan¹ podziemn¹ i napo-
wietrzn¹;

8) sieæ telekomunikacyjn¹ skablowan¹ podziemn¹.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§9. 1. Dla terenów infrastruktury technicznej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami K -kanalizacja oraz IT - pas infrastruk-
tury technicznej, dla których obowi¹zuj ¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) K - przepompownia �cieków sanitarnych,

b) IT - pas infrastruktury technicznej;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - sieci infrastruktury technicz-
nej oraz na terenie IT -chodnik, �cie¿ka rowerowa oraz
zatoka autobusowa.

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

1) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej;

2) dla terenu K dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ a¿urowych
na granicy terenu.

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

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenu;

2) zapewnienie komfortu akustycznego, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje siê ustaleñ.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych - teren objêty planem po³o¿ony
jest w obszarze g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 144,
objêtego wysok¹ ochron¹ - OWO.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów z drogi KD-L;

2) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§8 ust. 10.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§10. Ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysoko�ci 30%.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Komorniki.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Komorniki
(-) mgr Marian Adamski
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVII/167/2008

Rady Gminy Komorniki
z dnia 8 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
CZÊ�CIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI CHOMÊCICE (I ETAP)

W REJONIE ULICY G£UCHOWSKIEJ.

Poz. 247

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Komorniki rozstrzyga, co nastêpuje:

Do projektu czê�ciowej zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Chomêcice (I etap) w rejo-
nie ulicy G³uchowskiej nie wniesiono ¿adnych uwag, których
sposób i terminy wnoszenia okre�lone zosta³y w art. 17 pkt 10,
11, 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVII/167/2008

Rady Gminy Komorniki
z dnia 8 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W CZÊ�CIOWEJ ZMIANIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI CHOMÊCICE (I ETAP) W REJONIE ULICY

G£UCHOWSKIEJ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Komorniki rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Okre�la siê sposób realizacji oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹cych
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu
drogowego;

2) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usu-
wania i oczyszczania �cieków komunalnych, utrzyma-
nia czysto�ci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

3) transportu zbiorowego.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, w tym m.in. ustaw¹ prawo
budowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, sa-
morz¹dzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochro-
nie �rodowiska;

2) inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej realizowane bêd¹ w spo-
sób okre�lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia
10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.);

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w ust. 1,
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

3. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

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

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno -prawnym lub w formie
partnerstwa publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.
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1 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 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

2 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. 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

3 Zmiany studium zosta³y zatwierdzone uchwa³ami Rady
Gminy Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego 2001
r., Nr XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze�nia 2001 r., Nr XLV/
305/2002 z dnia 10 wrze�nia 2002 r., Nr XXXIX/235/2005 z
dnia 20 wrze�nia 2005 r., Nr XI/60/2007 z dnia 27 sierpnia
2007 r.

Poz. 247, 248
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UCHWA£A Nr XXVII/169/2008 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia czê�ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych
w po³udniowej czê�ci Plewisk, pomiêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a autostrad¹ A-2 w zakresie obejmuj¹cym teren

oznaczony symbolem 6AG

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591)1 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)2, Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê czê�ciow¹ zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w
po³udniowej czê�ci Plewisk, pomiêdzy zabudow¹ mieszka-
niow¹ a autostrad¹ A-2 w zakresie obejmuj¹cym teren ozna-
czony symbolem 6AG, zwan¹ dalej �planem�, po stwierdze-
niu jej zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komor-
niki, uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXI/209/97 Rady Gminy
Komorniki z dnia 14.11.1997 r., ze zmianami3.

2. Integralnym za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y jest rysu-
nek planu miejscowego zatytu³owany: �Czê�ciowa zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów po³o¿onych w po³udniowej czê�ci Plewisk, pomiêdzy
zabudow¹ mieszkaniow¹ a autostrad¹ A-2 w zakresie obejmu-
j¹cym teren oznaczony symbolem 6AG�, sporz¹dzony na
mapie sytuacyjno wysoko�ciowej w skali 1:1000.

3. Za³¹cznikiem Nr 2 s¹ rozstrzygniêcia o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

4. Za³¹cznikiem Nr 3 s¹ rozstrzygniêcia o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz o
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

5. Granice obszaru objêtego planem miejscowym okre-
�la za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, o którym mowa w ust. 2.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ w jakiej mog¹ siê
znajdowaæ budynki od linii rozgraniczaj¹cej terenu z wy-
j¹tkiem budynków portierni, obiektów dla potrzeb s³u¿b
ochrony terenu oraz kontenerowych stacji transformatoro-
wych i kontenerowych centrali telefonicznych;

2) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ nierucho-
mo�æ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielko�æ i cechy
geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz wyposa¿e-
nie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej spe³niaj¹ wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj¹cych z
odrêbnych przepisów;

3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych
krawêdzi budynku na powierzchni terenu;

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie siê
przez to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wod¹
powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50%
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych
jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹-


