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UCHWADA Nr XXVI/197/2009 RADY GMINY ZANIEMYZL

z dnia 19 papdziernika 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych przy ulicy Ra-

czyGskiego w Zaniemy[lu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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, Nr 167 poz. 1759; 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, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 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 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413), po stwierdzeniu zgodno[ci z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy Zaniemy[l 
zatwierdzonego uchwaEą Nr XXIV/185/2009 Rady 
Gminy Zaniemy[l z dnia 29 czerwca 2009 r., Rada 
Gminy Zaniemy[l uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów rekreacyjnych przy uli-
cy RaczyGskiego w Zaniemy[lu.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia bę-

dące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią planu są:
1) rysunek planu, w skali 1:1000 ｠ zaEącznik nr 1 

do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie wniesionych uwag do projektu 

planu ｠ zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych ｠ zaEącznik 
nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Postanowienia ogólne.

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o których mowa w §2 niniejszej uchwaEy, 
o ile z tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Zaniemy[l, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

4) funkcji terenu ｠ nalery przez to rozumieć syno-

nim przeznaczenia podstawowego;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym   nalery przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe;

6) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-

wego, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi;

7) wskapniku zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć stosunek powierzchni zainwestowanej 
obiektami kubaturowymi do powierzchni dziaE-
ki budowlanej, wyrarony w procentach;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć umowną linię pokazaną na rysun-

ku planu, która okre[la najmniejszą odlegEo[ć 
od dróg w jakiej sytuuje się dominującą [cianę 
nowo powstaEego lub podlegającego rozbudo-

wie budynku, przy czym nie dotyczy ona takich 
elementów budynków jak np.: okapy, gzymsy, 
balkony, galerie, werandy, tarasy, klatki scho-

dowe, schody zewnętrzne, ryzality, ganki lub 
detale architektoniczne itp.;

9) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-

jące rycie albo dokuczliwe dla otaczającego 
[rodowiska, a zwEaszcza haEas, wibracje, za-

nieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-

czyszczenie odpadami przekraczające normy 
okre[lone w przepisach prawa;

10) dziaEce budowlanej ｠ nalery przyjąć definicję 
zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym;
11) urządzeniach turystycznych ｠ nalery przez 

to rozumieć wszelkiego rodzaju urządzenia i 
obiekty turystyczne, które mają na celu sEuryć 
przyjerdrającym na dany obszar turystom w 
zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną 
oraz aktywną turystyką.
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§5. Uryte w planie okre[lenia i nazewnictwo zo-

staEo zdefiniowane między innymi w następujących 
przepisach:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115 z pópn. zm.);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ｠ Prawo budow-

lane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z pópn. zm.);

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 
z pópn. zm.);

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-

wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z pópn. zm.);
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-

tów rolnych i le[nych (tekst jednolity Dz. U z 
2004 r. Nr 121, poz. 1266 z pópn. zm.);

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ｠ Prawo 
ochrony [rodowiska (tekst jednolity Dz. U z 
2008 r. Nr 25, poz. 150 z pópn. zm.);

7) ustawa z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska 
oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko 
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227);

8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity z 2007 r., Dz.U. Nr 39, poz. 
251);

9) ustawa z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o utrzy-

maniu czysto[ci i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z 
pópn. zm.);

10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro-

nie przeciwporarowej (tekst jednolity Dz.U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pópn. zm.);

11) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwporarowej budyn-

ków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2006 r. Nr 80, poz. 563);

12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo[ciami (tekst jednolity z 2004 r. 
Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z pópn. zm.);

13) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 li-
stopada 2004 r. w sprawie okre[lenia rodza-

jów przedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaEywać na [rodowisko oraz szczegóEowych 
uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-

dziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 
2573, z pópn. zm.);

14) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, 
poz. 1568 z pópn. zm.);

15) ustawa z dnia 28 wrze[nia 1991 r. o lasach 
(Dz.U. Nr 101, poz. 444 z pópn. zm.);

16) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospo-

darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43, poz. 430).

§6.1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-

czenia i zasad zagospodarowania terenu na obsza-

rze objętym planem.
2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Nr 

X/77/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. Rady Gminy 
Zaniemy[l w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów rekreacyjnych przy ulicy RaczyGskie-

go w Zaniemy[lu.

§7.1. Planem objęto obszar o powierzchni okoEo 
9,073 ha.

2. Obszar, o których mowa w ust. 1, poEorony 
jest w poEudniowo-zachodniej czę[ci Zaniemy[la, 
przy ul. RaczyGskiego, w bezpo[rednim sąsiedztwie 
Jeziora RaczyGskiego i obejmuje dziaEki oznaczo-

ne numerami ewid. 488/1, 488/2, 488/7, 488/8, 
488/10, 488/11, 488/12, 488/13, 488/15, 488/16, 
488/17, 488/18, 488/19, 488/21, 488/22, 488/23, 
488/24, 489/1, 490/2, 490/4, 491/4.

§8. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 
1, stanowią one granice zatwierdzenia.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe.

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania.

§9. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-

pujące podstawowe przeznaczenia:
1) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML 
i 5ML;

2) teren lasu, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem ZL;
3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolami 1ZP, 2ZP i 3ZP; 
4) teren lasu z urządzeniami turystycznymi, ozna-

czony na rysunku planu symbolem ZL/UT;
5) teren dróg publicznych, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KD;
6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami 1KDW i 2KDW;
7) teren ciągów pieszo-rowerowych, oznaczony 

na rysunku planu symbolem KDX;
8) teren komunikacji - parking, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KP;
9) teren infrastruktury technicznej - elektroenerge-

tyka, oznaczony na rysunku planu symbolem E;
10) teren infrastruktury technicznej - kanalizacja, 

oznaczony na rysunku planu symbolem K.
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§10. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
tereny publiczne, którymi są:

1) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem 1ZP, 2ZP i 3ZP;
2) teren dróg publicznych, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KD;
3) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami 1KDW i 2KDW;
4) teren ciągów pieszo-rowerowych, oznaczony 

na rysunku planu symbolem KDX;
5) teren komunikacji - parking, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KP;
6) teren infrastruktury technicznej - elektroenerge-

tyka, oznaczony na rysunku planu symbolem 
E;

7) teren infrastruktury technicznej - kanalizacja, 
oznaczony na rysunku planu symbolem K.

§11. Niniejszym planem zmienia się przeznaczenie 
gruntów rolnych klasy VI o powierzchni 6,6071 ha, 
na cele okre[lone w uchwale.

§12. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania, okre[lonych 
w niniejszej uchwale.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego.

§13. Przy realizacji zagospodarowania obszaru ob-

jętego planem ustala się zachowanie zasad ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego, okre[lonych 
niniejszą uchwaEą, w szczególno[ci ustaleniami 
RozdziaEu 6.

§14. Na obszarze objętym planem zakazuje się 
prowadzenia dziaEalno[ci gospodarczej poza dziaEal-
no[cią związaną z rekreacją i wypoczynkiem oraz 
sportem, a takre poza dziaEalno[cią dopuszczoną 
przepisami prawa.

§15. Ustala się, re rórnice w parametrach zabu-

dowy, odnoszące się do wysoko[ci zabudowy i kąta 
nachylenia poEaci dachowych, nie mogą odbiegać 
więcej nir o 5% od warto[ci okre[lonych w planie.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego.

§16. Na obszarze objętym planem ustala się za-

kaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaEywać na [rodowisko, za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego, w tym związanych z 
zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem [cieków, 
przewidzianych w planie.

§17.1. Z zastrzereniem ust. 2, zakazuje się pro-

wadzenia prac innych nir ustalone w planie, które 
trwale i niekorzystnie naruszają stosunki gruntowo 
｠ wodne, panujące na obszarze objętym planem 
oraz w jego sąsiedztwie.

2. Zakaz okre[lony w ust. 1 nie dotyczy prac 
związanych z realizacją zabudowy wynikającej z 
ustaleG planu.

§18.1. Na obszarze objętym planem nalery zapo-

biegać i przeciwdziaEać zmianom powierzchni ziemi, 
w tym celu zakazuje się niszczenia lub uszkadzania 
powierzchni ziemi, gleby i rzepby terenu, poprzez 
niekorzystne przeksztaEcanie ich budowy w wyniku 
zbierania odpadów i odprowadzania [cieków.

2. Warunek powyrszy nie dotyczy koniecznych 
zmian, które występują w czasie budowy, a zwią-

zanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy humuso-

wej, oraz zmian powierzchni ziemi wynikających z 
zagospodarowania przedmiotowego terenu. 

3. Ustala się obowiązek selektywnego groma-

dzenia warstw: humusowej i mineralnej, przy czym 
ustala się prowadzenie bezodpadowej gospodarki 
masami ziemnymi.

§19.1. Na obszarze objętym planem ustala się 
konieczno[ć zapewnienia wEa[ciwego klimatu aku-

stycznego w budynkach z pomieszczeniami prze-

znaczonymi na staEy pobyt ludzi, zgodnie z przepi-
sami prawa i Polskimi Normami.

2. Zgodnie z przepisami prawa tereny zabudowy 
letniskowej ML nalery zaliczyć do grupy terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych.

§20. Na obszarze objętym planem odpady komu-

nalne nalery gromadzić w sposób selektywny w 
wyznaczonych miejscach na terenie kardej posesji 
oraz zagospodarować zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami prawa.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

§21. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia 
badaG archeologicznych podczas inwestycji związa-

nych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przed-

miotowego terenu a wymagających prac ziemnych. 
Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania 
archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na 
budowę.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej.

§22. Zakazuje się ustawiania reklam i tablic in-

formacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający 
czytelno[ć informacji drogowskazowej.
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ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno-

[ci zabudowy.

§23. Na terenie zabudowy letniskowej, oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem 1ML zabudowę 
oraz urządzanie terenu nalery ksztaEtować w spo-

sób zapewniający zachowanie przepisów prawa 
oraz następujących warunków:

1) ustala się realizację budynków letniskowych 
wolnostojących oraz budynków pensjonato-

wych wolnostojących
2) dla budynków letniskowych:

a) ustala się wysoko[ć do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, realizowane jako budynki parte-

rowe z poddaszem urytkowym,
b) ustala się maksymalną wysoko[ć budynków, 

liczoną od poziomu terenu do kalenicy: 9,00 
m,

c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
jereli warunki gruntowo-wodne nie będą wy-

magaEy zastosowania cięrkiej izolacji przeciw-

wilgociowej,
d) ustala się dach spadzisty, dwu lub wielopoEa-

ciowy, o nachyleniu od 22o do 45o, pokrycie 
z dachówki lub materiaEów dachówko-podob-

nych,
e) dopuszczalna wysoko[ć ogrodzenia 1,80 m, 

zakazuje się grodzenia terenów peEnymi, beto-

nowymi ogrodzeniami,
f) dopuszcza się realizację budynków gararo-

wych: wolnostojących, wbudowanych lub do-

budowanych do budynku, pod warunkiem za-

chowania jednolitego stylu architektonicznego 
z budynkiem mieszkalnym;

3) dla budynków pensjonatowych:
a) ustala się do trzech kondygnacji nadziem-

nych, realizowane jako budynki dwupiętrowe 
z poddaszem urytkowym,

b) ustala się maksymalną wysoko[ć budynków, 
liczoną od poziomu terenu do kalenicy: 12,00 
m,

c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
jereli warunki gruntowo-wodne nie będą wy-

magaEy zastosowania cięrkiej izolacji przeciw-

wilgociowej,
d) ustala się dach spadzisty, dwu lub wielopoEa-

ciowy, o nachyleniu od 18o do 45o, pokrycie 
z dachówki lub materiaEów dachówko-podob-

nych,
e) dopuszczalna wysoko[ć ogrodzenia 1,80 m, 

zakazuje się grodzenia terenów peEnymi, beto-

nowymi ogrodzeniami,
f) ustala się wyznaczenie miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych w ilo[ci min. 1 
miejsce na 100,0 m2 powierzchni zabudowy,

g) dopuszcza się realizację budynków gararo-

wych: wolnostojących, wbudowanych lub do-

budowanych do budynku, pod warunkiem za-

chowania jednolitego stylu architektonicznego 
z budynkiem pensjonatowym.

§24. Na terenach zabudowy letniskowej, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami: 2ML, 3ML, 
4ML i 5ML zabudowę oraz urządzanie terenu nalery 
ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy 
oraz jej modernizację, rozbudowę i przebudo-

wę oraz budowę nowych na warunkach dla za-

budowy letniskowej, zgodnie z pkt 2;
2) ustala się realizację budynków letniskowych 

wolnostojących, w zabudowie blipniaczej lub 
szeregowej:

a) do dwóch kondygnacji nadziemnych, realizo-

wane jako budynki parterowe z poddaszem 
urytkowym,

b) ustala się maksymalną wysoko[ć budynków, 
liczoną od poziomu terenu do kalenicy: 7,00 
m,

c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
jereli warunki gruntowo-wodne nie będą wy-

magaEy zastosowania cięrkiej izolacji przeciw-

wilgociowej,
d) dach spadzisty, dwu lub wielopoEaciowy, o 

nachyleniu od 22o do 45o dla zabudowy let-
niskowej, pokrycie z dachówki lub materiaEów 
dachówko-podobnych,

e) dopuszczalna wysoko[ć ogrodzenia 1,80 m, 
przy czym zakazuje się grodzenia terenów peE-
nymi, betonowymi ogrodzeniami, 

f) ustala się wyznaczenie miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych w ilo[ci min. 1 
miejsce na 1 dziaEkę budowlaną lub 1 budynek 
letniskowy,

3) dopuszcza się realizację budynków pensjonato-

wych, wolnostojących:
a) o trzech kondygnacji nadziemnych, realizo-

wane jako budynki dwupiętrowe z poddaszem 
urytkowym,

b) ustala się maksymalną wysoko[ć budynków, 
liczoną od poziomu terenu do kalenicy: 12,00 
m,

c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
jereli warunki gruntowo-wodne nie będą wy-

magaEy zastosowania cięrkiej izolacji przeciw-

wilgociowej,
d) dach spadzisty, dwu lub wielopoEaciowy, o 

nachyleniu od 18o do 45o, pokrycie z dachów-

ki lub materiaEów dachówko-podobnych,
e) zakazuje się grodzenia terenów peEnymi, be-

tonowymi ogrodzeniami, dopuszczalna wyso-

ko[ć ogrodzenia 1,80 m,
f) ustala się wyznaczenie miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych w ilo[ci min. 1 
miejsce na 100,0 m2 powierzchni zabudowy,

g) dopuszcza się realizację budynków gararo-
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wych: wolnostojących, wbudowanych lub do-

budowanych do budynku, pod warunkiem za-

chowania jednolitego stylu architektonicznego 
z budynkiem pensjonatowym.

§25.1. Na terenach 1ML, 2ML, 3ML, 4ML i 5ML 
dopuszcza się realizację obiektów maEej architektu-

ry oraz urządzeG sportowo-rekreacyjnych itp.
2. W ramach terenu 3ML dopuszcza się realizację 

ciągów pieszo-jezdnych pokazanych na rysunku pla-

nu jako proponowane, dopuszcza się ich inny prze-

bieg jereli będzie to wynikać z potrzeb a umorliwiać 
będą to przepisy prawa.

§26. Na terenie lasu, oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem ZL, urządzanie terenu nalery ksztaEto-

wać w sposób zapewniający zachowanie przepisów 
prawa oraz następujących warunków:

1) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy, 
dopuszcza się jej modernizację bez morliwo[ci 
rozbudowy;

2) ustala się zachowanie istniejącej zieleni wyso-

kiej, [redniej i niskiej;
3) dopuszcza się realizację nasadzeG zielenią wy-

soką, [rednią i niską, przy czym nalery zacho-

wać odpowiedni dobór ro[lin ze względu na 
lokalne warunki glebowe i klimatyczne.

§27. Na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP i 3ZP urzą-

dzenie terenu nalery ksztaEtować w sposób zapew-

niający zachowanie przepisów prawa oraz następu-

jących warunków: 
1) ustala się zachowanie istniejącej zieleni wyso-

kiej, [redniej i niskiej;
2) dopuszcza się realizację nasadzeG zielenią wy-

soką, [rednią i niską, przy czym nalery zacho-

wać odpowiedni dobór ro[lin ze względu na 
lokalne warunki glebowe i klimatyczne;

3) dopuszcza się zagospodarowanie urządzeniami 
sportowo-rekreacyjnymi np. boiskami do gry 
zespoEowej, placami zabaw, skwerami zieleni, 
maEej architektury itp.;

4) dopuszcza się realizację ciągów pieszo-rowero-

wych pokazanych na rysunku planu jako propo-

nowane, dopuszcza się ich zmieniony przebieg 
oraz realizację innych ciągów pieszo-rowero-

wych, jereli będzie wynikać to z potrzeb oraz 
morliwa będzie realizacja zgodna z przepisami 
prawa.

§28. Na terenie lasu z urządzeniami letniskowymi, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem: ZL/UT za-

budowę oraz urządzanie terenu nalery ksztaEtować 
w sposób zapewniający zachowanie przepisów pra-

wa oraz następujących warunków:
1) z zastrzereniem pkt 2 utrzymuje się istniejącą 

zabudowę;
2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz 

modernizację istniejącej zabudowy, a takre bu-

dowę nowych obiektów i urządzeG w miejscu 
istniejącej zabudowy w taki sposób, aby ogra-

niczyć ingerencję w istniejący drzewostan;
3) przebudowę, rozbudowę i modernizację realizo-

wać zachowując obecne parametry dotyczące 
wysoko[ci lub kąta nachylenia poEaci dacho-

wych, przy czym plan dopuszcza ich zmianę 
do 5% obecnych warto[ci;

4) dopuszcza się realizację nasadzeG zielenią wy-

soką, [rednią i niską, przy czym nalery zacho-

wać odpowiedni dobór ro[lin ze względu na 
lokalne warunki glebowe i klimatyczne.

§29. Na terenie infrastruktury technicznej ｠ elek-

troenergetyka oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem E, ustala się zachowanie istniejącej stacji 
transformatorowej, zgodnie z przepisami prawa, 
przy czym dopuszcza się jej modernizację, rozbudo-

wę i przebudowę oraz budowę nowej stacji.

§30. Na terenie infrastruktury technicznej ｠ ka-

nalizacja oznaczonym na rysunku planu symbolem 
K, ustala się zachowanie istniejącej przepompowni 
[cieków, zgodnie z przepisami prawa przy czym do-

puszcza się jej modernizację, rozbudowę i przebudo-

wę oraz budowę nowej przepompowni.

§31. Na obszarze objętym planem ustala się nie-

przekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu w następujących odlegEo[ciach:

1) 16,00 m od granicy terenów le[nych,
2) 8,00 m od granicy drogi publicznej na dziaEce 

ozn. nr ewid. 462 ｠ ul. RaczyGskiego, lerącej 
poza granicami planu,

3) 5,00 m od granicy dróg wewnętrznych o cha-

rakterze ulic dojazdowych, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 1KDW i 2KDW,
4) 5,00 m od terenu infrastruktury technicznej 

｠ elektroenergetyka, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem E,

5) 5,00 m od terenu zieleni urządzonej, oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 3ZP, zgodnie 
z rysunkiem planu.

§32. Na obszarze objętym planem ustala się na-

stępujący wskapnik zabudowy:
1) na terenie zabudowy letniskowej 1ML maksy-

malnie 30%,
2) na terenach zabudowy letniskowej 2ML, 3ML, 

4ML i 5ML maksymalnie 20%,
3) na terenie lasu z urządzeniami turystycznymi 

ZL/UT maksymalnie 15%.

§33. Na obszarze objętym planem ustala się udziaE 
powierzchni biologicznie czynnej:

1) na terenie zabudowy letniskowej 1ML minimal-
nie 50% powierzchni dziaEki,

2) na terenie zabudowy letniskowej 2ML, 3ML, 
4ML i 5ML minimalnie 60% powierzchni dziaE-
ki,
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3) na terenie lasu z urządzeniami turystycznymi 
ZL/UT minimalnie 70% powierzchni dziaEki.

ROZDZIAD VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-

nów górniczych, a takre nararonych na niebezpie-

czeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych.

Nie ustala się.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym.

§34. Z zastrzereniem §37 na obszarze oznaczo-

nym symbolem 1ML ustala się podziaE na dziaEki bu-

dowlane zgodny z rysunkiem planu.

§35. Z zastrzereniem §37 na obszarach oznaczo-

nych symbolami 2ML i 3ML ustala się: 
1) wyznaczenie granic dziaEek budowlanych pod 

kątem prostym lub zblironym do prostego;
2) powstaEe po podziale dziaEki nie mogą być 

mniejsze nir 3.000 m2,
3) nalery zapewnić dostęp powstaEych dziaEek do 

drogi publicznej za po[rednictwem dróg dojaz-
dowych, drogi wewnętrznej lub ciągu pieszo-
jezdnego.

§36. Z zastrzereniem §37 na obszarach oznaczo-

nych symbolami 4ML i 5ML zakazuje się podziaEu 
dziaEek budowlanych.

§37. Powyrsze zasady nie dotyczą dziaEek wy-

dzielanych pod urządzenia infrastruktury technicz-
nej oraz poszerzenia dróg, w takiej sytuacji podziaE, 
ksztaEt i wielko[ć dziaEek będzie wynikać z faktycz-
nych potrzeb.

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy.

Nie ustala się.

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§38. ObsEugę komunikacyjną obszaru objętego 
planem ustala się z drogi publicznej na dziaEce ozn. 
nr ewid. 462 ｠ ul. RaczyGskiego, za po[rednictwem 
dróg wewnętrznych 1KDW i 2KDW, drogi publicz-
nej KD oraz ciągu pieszo-rowerowego KDX.

§39. Na obszarze objętym planem wyznacza się 

drogi wewnętrzne o charakterze ciągów pieszo-
jezdno-rowerowych 1KDW i 2KDW, dla których:

1) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym 
ustala się minimum 10,00 m;

2) ustala się realizację jezdni o szeroko[ci mini-
mum 3,00 m;

3) ustala się zakoGczenie drogi wewnętrznej 
1KDW placem manewrowym o wymiarach 
20,0 m na 20,0 m;

4) przy skrzyrowaniach zachować odpowiednie, 
wynikające z przepisów prawa, pola widocz-
no[ci;

5) dopuszcza się realizację jedno- lub dwustronne-

go chodnika;
6) pozostaEe, nie wymienione, parametry nalery 

realizować z zachowaniem obowiązujących 
przepisów prawa.

§40. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
drogę publiczną o charakterze ciągu pieszo-jezdne-

go KD, dla której:
1) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się realizację jezdni o utwardzonej na-

wierzchni i szeroko[ci minimum 4,50 m;
3) pozostaEe, niewymienione parametry nalery re-

alizować z zachowaniem obowiązujących prze-

pisów prawa.

§41. Na obszarze objętym planem ustala się reali-
zację ciągu pieszo-rowerowego KDX, dla którego:

1) ustala się przebieg zgodny z rysunkiem planu, z 
zastrzereniem pkt 2,

2) dopuszcza się inny przebieg nir wynikający z 
rysunku planu, je[li będzie wynikać to z po-

trzeb oraz morliwa będzie realizacja zgodna z 
przepisami prawa,

3) ustala się realizację jezdni o utwardzonej na-

wierzchni i szeroko[ci minimum 2,00 m;
4) pozostaEe niewymienione parametry nalery re-

alizować z zachowaniem obowiązujących prze-

pisów prawa.

§42. Na terenie komunikacji - parking, oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem KP ustala się re-

alizację miejsc postojowych, zgodnie z przepisami 
prawa.

§43. Ustala się korzystanie z istniejącej infrastruk-

tury technicznej oraz realizację nowej infrastruktu-

ry w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych 
1KDW i 2KDW oraz drogi publicznej KD przy za-

chowaniu przepisów prawa, a takre następujących 
warunków:

1) [cieki komunalne: do sieci kanalizacji sanitar-
nej, z wykorzystaniem przepompowni [cieków 
zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbo-

lem K, zgodnie §30;
2) [cieki i wody opadowe i roztopowe: 
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a) czyste wody opadowe nalery zagospodaro-

wać w granicy dziaEki, w celu zatrzymania jak 
największej ilo[ci wód opadowych w gruncie 
i umorliwienia zasilania wód gruntowych wo-

dami opadowymi,
b) ustala się odprowadzenie wód opadowych i 

roztopowych z dróg i powierzchni utwardzo-

nych do kanalizacji deszczowej po podczysz-
czeniu, zgodnie z przepisami prawa,

c) dopuszcza się, w ramach dziaEki budowlanej, 
odprowadzanie wód opadowych i roztopo-

wych bezpo[rednio w grunt poprzez rozsącze-

nie lub w inny sposób z uwzględnieniem prze-

pisów odrębnych oraz pod warunkiem, re nie 
wywoEa skutków, o których mowa w §17,

d) zakazuje się powierzchniowego odprowadza-

nia [cieków poza granice dziaEki budowlanej;
3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-

ciwporarowych: 
a) z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem ist-

niejących komunalnych urządzeG zaopatrzenia 
w wodę,

b) ustala się rozmieszczenie hydrantów, zgodnie 
z przepisami prawa;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: 
a) ustala się ze stacji transformatorowej, zlokali-

zowanej na terenie oznaczonym symbolem E, 
zgodnie z §29,

b) dopuszcza się korzystanie z urządzeG elektro-

energetycznych istniejących na obszarze pla-

nu i poza planem,
c) dopuszcza się realizację nowych stacji trans-

formatorowych, zgodnie z przepisami prawa,
d) zakazuje się lokalizacji obiektów uniemorli-

wiających dojazd do infrastruktury energe-

tycznej;
5) zaopatrzenie w gaz: dopuszcza się podEączenie 

do sieci gazowej, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa, na warunkach 
okre[lonych przez dysponenta sieci;

6) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-

ków zastosować no[niki energii charakteryzu-

jące się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi, 
takie jak: paliwa gazowe, pEynne, energia elek-

tryczna, dopuszcza się wykorzystanie niekon-

wencjonalnych i odnawialnych pródeE energii;
7) inne elementy infrastruktury: na warunkach 

okre[lonych w przepisach prawa.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów.

Nie ustala się.

DZIAD III
Przepisy koGcowe.

§44. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy, 
je[li nastąpi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wy-

mienionych w §5 przepisów prawa, chyba re z 
ich tre[ci będzie wynikaE obowiązek dokonania 
zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewi-
dencyjnych dziaEek.

§45. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-

ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 30%.

§46. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Zaniemy[l.

§47. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXVI/197/2009

Rady Gminy Zaniemy[l
z dnia 19 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-

nów rekreacyjnych przy ulicy RaczyGskiego w Zaniemy[lu.

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 28 sierpnia 2009 
r. do 21 wrze[nia 2009 r. W dniu 14 wrze[nia 2009 
r. odbyEa się dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
miejscowym planie rozwiązaniami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi zmianami) uwagi 
byEy przyjmowane do dnia 6 papdziernika 2009 r.

W ustawowym terminie, wniesiona zostaEa uwa-

ga przez Panią MaEgorzatę Pawlak, Prezesa Zarządu 
Polagro Sp. z o.o. będącego wEa[cicielem O[rodka 

Wypoczynkowego Sosenka, ul. RaczyGskiego 69, 
63-020 Zaniemy[l. Uwaga dotyczy wykre[lenia 
§36 i §37 uchwaEy w sprawie ww. projektu planu. 
Zapisy tych paragrafów stanowią, re na obszarach 
oznaczonych symbolami 4ML i 5ML zakazuje się 
podziaEu na dziaEki budowlane. Powyrsze zasady 
nie dotyczą dziaEek wydzielanych pod urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz poszerzenia dróg, w 
takiej sytuacji podziaE, ksztaEt i wielko[ć dziaEek bę-

dzie wynikać z faktycznych potrzeb. 
Uwaga ta zostaEa rozpatrzona negatywnie, gdyr 

jest niezgodna z polityką przestrzenną gminy Zanie-

my[l.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXVI/197/2009

Rady Gminy Zaniemy[l
z dnia 19 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do za-

daG wEasnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

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

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), 
Rada Gminy Zaniemy[l, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-

dach jednostek samorządu terytorialnego 
(tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. Nr 88 poz. 
539);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591 z pópn. zm.);

- ustawę z dnia z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o 
utrzymaniu czysto[ci i porządku w gminach 
(tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 236 poz. 
2008 z pópn. zm.);

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

prowadzaniu [cieków (tekst jednolity z 2006 
r., Dz.U. Nr 123, poz. 858 z pópn. zm.);

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. 
Nr 89, poz. 625 z pópn. zm.);

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geolo-

giczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2005 

r. Nr 228, poz. 1947 z pópn. zm.);
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115 z pópn. zm.);

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego; oraz 
ustalenia planu, rozstrzyga co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaG-

ców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o 
samorządzie gminnym, zadania wEasne gminy.

§2. Zrodki na realizację infrastruktury technicznej 
gmina more uzyskać z wykorzystaniem następują-

cych pródeE finansowania:
- dochody wEasne gminy;
- fundusze strukturalne z Unii Europejskiej;
- dotacje;
- poryczki preferencyjne;
- opEaty adiacenckie ponoszone przez wEa[cicieli;
- [rodki wEasne zarządców dróg.

§3. W pobliru gEównej drogi sąsiadującej z tere-

nem opracowania przebiegają podziemne sieci infra-
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struktury technicznej.

§4.1. Wykonanie przyEączy energetycznych lery 
w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Zaopatrzenie w ciepEo jest obowiązkiem inwe-

stora, w zalerno[ci od wyboru sposobu ogrzewa-

nia, niezbędne będzie porozumienie z wEa[ciwym 
dysponentem sieci, zgodnie z ww. ustawą z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

§5. Zgodnie z §24 ustaleG planu, terenem pub-

licznym są:
- tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem 1ZP, 2ZP i 3ZP;
- teren dróg publicznych, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KD;
- tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami 1KDW i 2KDW;

- teren ciągów pieszo-rowerowych, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KDX;

- teren komunikacji - parking, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KP;
- teren infrastruktury technicznej - elektroener-

getyka, oznaczony na rysunku planu symbo-

lem E;
- teren infrastruktury technicznej - kanalizacja, 

oznaczony na rysunku planu symbolem K.

§6.1. ObsEuga komunikacyjna terenu objętego 
planem odbywać się będzie z:

- dróg publicznych;
- dróg wewnętrznych 1KDW i 2KDW;
- ciągów pieszo-rowerowych, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KDX.
2. Budowa dróg KD, 1KDW i 2KDW oraz ciągów 

pieszo-rowerowych, KDX obciąry budret Gminy.


