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ROZDZIA£ IX

Przepisy koñcowe

§40. Traci moc uchwa³a Nr XXX/167/92 Rady Miasta i
Gminy Kostrzyn z dnia 3 listopada 92r (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr
16 poz. 148) w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogól-

Poz. 1633, 1634

nego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna w
czê�ci dotycz¹cej obszaru objêtego niniejszym planem.

§41. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miej-
skiemu Gminy Kostrzyn.

§42. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

1634

UCHWA£A Nr XXXII/287/2009 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Chludowo na terenie dzia³ek
o nr ewid. 107 i 109

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, 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 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, 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 i Nr
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr
201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy Suchy Las
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowo�ci Chludowo na
terenie dzia³ek o nr ewid.: 107 i 109 - uchwalonego Uchwa³¹
Nr LVIII/508/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 pa�dzier-
nika 2006 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 187 z dn.
5 grudnia 2006 r. poz. 4393 - zwan¹ dalej �planem�, stwier-
dzaj¹c zgodno�æ przewidywanych rozwi¹zañ z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Suchy Las, uchwalonego uchwa³¹ Rady

Gminy Suchy Las nr LXV/349/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. ze
zmianami.

2. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:

1) czê�æ graficzna planu, zwana dalej �rysunkiem planu� -
za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu - za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych - za³¹cznik nr 3.

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

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dachach sko�nych � rozumie siê przez to dachy po³aciowe
o k¹cie nachylenia powy¿ej 10 stopni;

2) froncie dzia³ki � rozumie siê przez to granicê dzia³ki budow-
lanej przyleg³¹ do terenu drogi publicznej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy � rozumie siê przez to
liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ w jakiej mo¿na
sytuowaæ budynek od linii rozgraniczaj¹cej drogi;

4) obiektach infrastruktury technicznej � rozumie siê przez to
obiekty i sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne, gazowe, tele-
komunikacyjne, cieplne oraz elektroenergetyczne;



— 9252 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 103

5) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni terenu wyznaczon¹ przez zewnêtrzne obrysy
�cian budynków w stanie wykoñczonym;

6) przepisach odrêbnych � nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

Przeznaczenie terenu

§3. Ustala siê przeznaczenie terenu pod zabudowê tech-
niczno - produkcyjn¹ i us³ugow¹, oznaczonego symbolem P/
U, w ramach którego ustala siê lokalizacjê obiektów produk-
cyjnych, sk³adów i magazynów, obiektów us³ugowych i in-
nych obiektów budowlanych zwi¹zanych z tym przeznacze-
niem.

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) parametry zabudowy okre�lone w §8;

3) zakaz budowy pe³nych ogrodzeñ i z prefabrykatów beto-
nowych od strony dróg publicznych;

4) dopuszczenie umieszczania tablic informacyjnych i reklam
wy³¹cznie na budynkach i ogrodzeniach o maksymalnej
³¹cznej powierzchni 24 m2, przy czym maksymalna jed-
nostkowa powierzchnia nie mo¿e przekroczyæ 6 m2;

5) dopuszczenie umieszczania szyldów w formie wolno
stoj¹cych trwale zwi¹zanych z gruntem urz¹dzeñ rekla-
mowych.

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego

§5. W zakresie okre�lenia zasad ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego, ustala siê:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o
oddzia³ywaniu na �rodowisko jest wymagane obligatoryj-
nie, za wyj¹tkiem instalacji do powierzchniowej obróbki
metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub elek-
trolitycznych gdzie ca³kowita objêto�æ wanien proceso-
wych przekracza 30 m3;

2) dopuszczenie lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których sporz¹dzenie
raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ wyma-
gane;

3) stosowanie przepisów odrêbnych w zakresie minimalnych
wymagañ dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali
z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycz-
nych gdzie ca³kowita objêto�æ wanien procesowych prze-
kracza 30 m3;

4) zastosowanie �rodków technicznych pozwalaj¹cych na
zachowanie dopuszczalnych norm akustycznych w po-
mieszczeniach dla sta³ego pobytu ludzi;

5) zakaz zrzutu nieoczyszczonych wód opadowych i roztopo-
wych oraz �cieków bytowych do gruntu;

6) nakaz urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjnej o szeroko�ci
minimum 5 m wzd³u¿ ogrodzenia z pominiêciem wjazdów;

7) nakaz zastosowania �róde³ energii grzewczych i technolo-
gicznych w sposób niepowoduj¹cy ponadnormatywnej
emisji gazów i py³ów do atmosfery;

8) zagospodarowanie mas ziemnych pochodz¹cych z wyko-
pów na terenie w³asnej dzia³ki lub wywóz na miejsce
wskazane przez odpowiednie s³u¿by gminne.

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§6. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeolo-
gicznych podczas prac ziemnych w obrêbie wykopu budow-
lanego.

2. Zakres koniecznych badañ archeologicznych inwestor
winien uzgodniæ z odpowiednimi s³u¿bami ochrony zabytków,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych

§7. Nie ustala siê terenów, dla których niezbêdne jest
ustalenie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych.

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu

§8. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu P/U
ustala siê:

1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla lokalizacji obiektów
budowlanych:

a) w odleg³o�ci 40 m od projektowanej granicy pasa
drogowego drogi ekspresowej,

b) w odleg³o�ci 23 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi obs³u-
guj¹cej

- zgodnie z rysunkiem planu;

2) dowolne formy dachów; w przypadku stosowania dachów
sko�nych ustala siê k¹t nachylenia po³aci dachowych nie
wiêkszy ni¿ 45o;

3) wysoko�æ projektowanej zabudowy � nie wiêksz¹ ni¿ 10 m
od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu;

4) powierzchniê zabudowy � nie wiêksz¹ ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki budowlanej;

5) zachowanie powierzchni terenu biologicznie czynnej nie
mniejszej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki budowlanej;

Poz. 1634
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6) dopuszcza siê lokalizowanie miejsc postojowych i urz¹-
dzeñ nadziemnych i podziemnych infrastruktury technicz-
nej pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹
rozgraniczaj¹c¹ drogi;

7) dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicy pomiêdzy
dzia³kami o nr ewid. 107 i 109;

8) wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych na terenie nieruchomo�ci w ilo�ci minimum 1 miej-
sce na 4 zatrudnionych jednocze�nie przebywaj¹cych na
terenie zak³adu a dla samochodów ciê¿arowych odpo-
wiednio do prowadzonej dzia³alno�ci;

9) mo¿liwo�æ niwelacji terenu w zakresie 1,0 metra wzglêdem
istniej¹cego poziomu terenu.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie ustalonych na podstawie odrêb-
nych przepisów

§9. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
granic i sposobów zagospodarowania lub obiektów podlega-
j¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêb-
nych.

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci

§10. 1. Nie okre�la siê terenów, które wymagaj¹ wszczê-
cia procedury scalania i podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu
przepisów odrêbnych;

2. Ustala siê dla terenów P/U minimaln¹ wielko�æ dzia³ki
budowlanej - 3700 m2;

3. Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane nie dotycz¹
wydzieleñ geodezyjnych dla sieci technicznych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

4. Podzia³y dzia³ek wymagaj¹ zapewnienia dostêpu do
drogi publicznej dla wszystkich nowo wydzielonych dzia³ek.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu

§11. Ustala siê uwzglêdnienie w zagospodarowaniu tere-
nu przebiegu wojskowego kabla telekomunikacyjnego z jego
stref¹ ochronn¹, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§12. 1. W zakresie komunikacji ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ terenu P/U wy³¹cznie poprzez
przylegaj¹c¹, projektowan¹ drogê obs³uguj¹c¹ drogi klasy
ekspresowej, oznaczon¹ - w obowi¹zuj¹cym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego terenów aktywi-
zacji gospodarczej i us³ug komunikacyjnych w Chludowie,
uchwalonym Uchwa³¹ Nr XXIX/245/2004 Rady Gminy Suchy
Las z dnia 26 sierpnia 2004 r., opublikowanym w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr 143, poz.
2953 - symbolami 3KD i 2 KD;

2) zakaz tworzenia bezpo�rednich w³¹czeñ do drogi klasy
ekspresowej.

2. Ustala siê wyposa¿enie terenów objêtych planem w
sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci wodoci¹gowe,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, elektroener-
getyczne i telekomunikacyjne.

3. W zakresie sieci wodoci¹gowej ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ z istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej poprzez projektowane przy³¹cze, na zasa-
dach okre�lonych przez gestora sieci;

2) mo¿liwo�æ lokalizacji zbiorników przeciwpo¿arowych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala siê:

1) odprowadzanie �cieków bytowych:

a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopusz-
czenie stosowania szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych;

2) odprowadzanie �cieków przemys³owych:

a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopusz-
czenie stosowania szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych,

c) nakaz zastosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych �cieki
przemys³owe;

3) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni �cieków;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:

a) z po³aci dachowych do gruntu, a ich nadmiar do otwar-
tego zbiornika sedymentacyjno - odparowuj¹cego,

b) z powierzchni utwardzonych poprzez separator do
otwartego zbiornika sedymentacyjno - odparowuj¹ce-
go, a docelowo do kanalizacji deszczowej,

c) dopuszczenie wykorzystania wód z otwartego zbiorni-
ka sedymentacyjno - odparowuj¹cego do celów prze-
ciwpo¿arowych,

d) nale¿y zachowaæ funkcjonowanie istniej¹cego systemu
melioracyjnego, a w przypadku konieczno�ci jego na-
ruszenia zapewniæ rozwi¹zania zastêpcze.

5. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów umo¿liwiaj¹cej
ich odzysk lub unieszkodliwienie;

2) zagospodarowanie odpadów komunalnych i technologicz-
nych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;

3) gromadzenie odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celów grzewczych
i technologicznych ustala siê stosowanie gazu ziemnego z
istniej¹cego gazoci¹gu, na zasadach okre�lonych przez gesto-
ra sieci;

Poz. 1634
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7. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:

1) z istniej¹cego gazoci¹gu, na warunkach okre�lonych przez
gestora sieci;

2) dopuszcza siê stosowanie ogrzewania olejowego z zasto-
sowaniem olejów niskoemisyjnych;

3) dopuszcza siê stosowanie energii elektrycznej oraz odna-
wialnych �róde³ energii.

8. W zakresie zasilania w energiê elektryczn¹ ustala siê:

1) przy³¹czenie nowych obiektów na warunkach okre�lonych
w przepisach odrêbnych;

2) realizacjê nowobudowanej sieci elektroenergetycznej jako
kablowej podziemnej, zgodnie z warunkami technicznymi
gestora sieci;

3) zasilanie z planowanych urz¹dzeñ konsumentowej stacji
transformatorowej lokalizowanej na gruncie inwestora, na
podstawie warunków przy³¹czenia do sieci elektroenerge-
tycznej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

9. Dopuszcza siê rozbudowê, remonty, kablowanie, prze-
k³adanie istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej na zasa-
dach okre�lonych przez gestorów sieci w sposób nie kolidu-
j¹cy z zagospodarowaniem terenu.

Poz. 1634

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania terenów

§13. Nie okre�la siê sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

Stawka s³u¿¹ca naliczaniu jednorazowych op³at, o jakich
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§14. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 10%.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
(-) Jaros³aw Ankiewicz
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/287/2009

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

w miejscowo�ci Chludowo
na terenie dzia³ek o nr ewid. 107 i 109

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Poz. 1634

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, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880
oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.

1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy Suchy Las nie rozstrzyga
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci
Chludowo na terenie dzia³ek o nr ewid. 107 i 109, ze wzglêdu
na brak uwag do projektu tej zmiany planu.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXII/287/2009

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

w miejscowo�ci Chludowo
na terenie dzia³ek o nr ewid. 107 i 109

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) 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 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, z 2008 r. Nr
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.
1413) Rada Gminy Suchy Las rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych gminy:

1) Zakres inwestycji:

a) wodoci¹g: ok. 300 mb

b) kanalizacja sanitarna z przepompowni¹ �cieków:
ok. 1100 mb

2) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt 1- w oparciu
o uchwa³ê nr XVIII/167/2003 Rady Gminy Suchy Las z
dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przyst¹pienia przez
Gminê do AQUANET Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Pozna-
niu � zgodnie z planami realizacyjnymi AQUANET
Spó³ka z o.o.,

2. Zasady finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych:

Prognozowane �ród³a finansowania przez gminê:

- dochody w³asne,

- dotacje,

- po¿yczki preferencyjne,

- fundusze Unii Europejskiej,

- udzia³ inwestorów w finansowaniu.


