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UCHWAŁA NR 50/VII/11 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN 

 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin dla terenów w miejscowości 
Licheń Stary 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 
41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz. 1591 z póčn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 
roku Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.), w związku uchwałą 
Nr Nr 333/XL/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
w miejscowoċci Licheĉ Stary, Rada Miejska Gminy 
Ċlesin uchwala, co nastćpuje: 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu. 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci ustaleĉ projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ċlesin dla terenów w miejscowoċci Li-
cheĉ Stary objćtych planem, z ustaleniami studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Ċlesin, uchwala sić miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący 
tereny w miejscowoċci Licheĉ Stary, zwany dalej 
planem. 

2. Plan składa sić z czćċci tekstowej, stanowią-
cej treċć niniejszej uchwały, oraz z czćċci graficznej, 
stanowiącej załączniki do uchwały. 

3. Granice obszaru objćtego uchwałą zostały 
okreċlone w rysunku planu. 
 
§ 2. Integralną czćċć uchwały stanowią nastćpujące 
załączniki: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik nr 1a i 1b; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiący załącznik nr 3. 

 
§ 3. 1. Przedmiotem planu jest okreċlenie: 

1) przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o róďnym przeznaczeniu lub róď-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków; 

5) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskačników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskačników intensywnoċci zabudowy; 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych a takďe nara-
ďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi; 

8) szczegółowych zasad podziału nieruchomo-
ċci; 

9) szczegółowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 

11) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania te-
renów; 

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o okreċlonym 

w planie przeznaczeniu terenu i zasadach za-
gospodarowania; 

3) oznaczenia - symbole literowe terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu stanowią oznaczenie informacyjne i wskazują 
na stan prawny wynikający z innych przepisów: 

1) pas ochronny terenu wzdłuď napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej ċredniego napićcia. 

4. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające 
granice terenu objćtego planem biegnące na rysunku 
planu wzdłuď linii podziałów geodezyjnych lub linii 
rozgraniczających tereny, naleďy traktować jako 
oznaczenia biegnące po tych liniach. 

5. Oznaczone w rysunku planu elementy gra-
ficzne wynikające z innych przepisów lub stanu fak-
tycznego zainwestowania, w sytuacji zmiany stanu 
faktycznego lub obowiązującego stanu prawnego, 
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naleďy aktualizować bez koniecznoċci zmiany rysun-
ku planu. 
 
§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mo-
wa o: 

1) planie - naleďy przez to rozumieć ustalania do-
tyczące obszaru objćtego niniejszą uchwałą 
zawarte w czćċci tekstowej i czćċci graficznej 
uchwały; 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć ry-
sunek na mapie w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1a i 1b do uchwały; 

3) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre-
ċlony symbolem literowym lub literowo - cy-
frowym, na którym obowiązuje takie samo 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania, 
okreċlone w ustaleniach planu; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć linić ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza sić wznoszenie budyn-
ków oraz okreċlonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych nie bćdących 
liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia te-
renu, przed którą w odległoċci mniejszej w 
stosunku do drogi, nie wolno lokalizować 
nowych budynków lub rozbudowywać bu-
dynków istniejących; 

5) działce budowlanej – naleďy przez to rozumieć 
działkć gruntu lub nieruchomoċć gruntową, 
w tym równieď składającą sić z kilku działek 
gruntu, której wielkoċć, cechy geometryczne, 
dostćp do drogi publicznej oraz istniejące lub 
projektowane wyposaďenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej umoďliwiają prawi-
dłowe i racjonalne korzystanie z budynków 
i urządzeĉ połoďonych lub projektowanych na 
tej działce; 

6) granicy działki budowlanej – naleďy przez to 
rozumieć zewnćtrzną granicć nieruchomoċci 
gruntowej stanowiącej działkć budowlaną; 

7) froncie działki - naleďy przez to rozumieć gra-
nicć działki budowlanej, która przylega do linii 
rozgraniczającej drogi, z której odbywa sić 
główny wjazd i wejċcie na działkć; 

8) przeznaczeniu terenu - naleďy przez to rozu-
mieć przeznaczenie obiektów i cel zagospoda-
rowania terenu słuďący ustalonemu w planie 
przeznaczeniu terenu; 

9) przeznaczeniu obiektu – naleďy przez to rozu-
mieć przeznaczenie obiektu zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) 

10) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć dominujący sposób zagospoda-
rowania terenu oraz przeznaczenie obiektów 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, obo-
wiązujący w ramach danego terenu, z zastrze-
ďeniem moďliwoċci usytuowania przeznacze-
nia dopuszczalnego lub uzupełniającego; 

11) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopusz-
czalnym – rodzaje przeznaczenia, inne niď 

podstawowe, które towarzyszą, uzupełniają 
lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

12) usługach i zabudowie usługowej – naleďy 
przez to rozumieć rodzaj działalnoċci oraz 
związane z tym budynki i obiekty wraz 
z zagospodarowaniem terenu, przeznaczone 
działalnoċć usługową i handlową w rozumie-
niu Polskiej Klasyfikacji Działalnoċci (PKD); 

13) działalnoċci produkcyjnej i zabudowie pro-
dukcyjnej naleďy przez to rozumieć rodzaj 
działalnoċci oraz związane z tym budynki 
i obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu, 
przeznaczone działalnoċć produkcyjną w ro-
zumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalnoċci 
(PKD); 

14) wskačniku powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki - naleďy przez to rozumieć 
stosunek sumy powierzchni zabudowy obiek-
tów budowlanych istniejących i projektowa-
nych na działce (obliczonej przy uďyciu Pol-
skiej Normy PN–ISO 9836), do powierzchni 
działki, rozumianej jako działka budowlana 
w myċl ustaleĉ planu; 

15) intensywnoċci zabudowy - naleďy przez to ro-
zumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej 
obiektów budowlanych istniejących i projek-
towanych na działce (obliczonej przy uďyciu 
Polskiej Normy PN–ISO 9836), do powierzchni 
działki, rozumianej jako działka budowlana 
w myċl ustaleĉ planu; 

16) powierzchni terenu biologicznie czynnej – na-
leďy przez to rozumieć powierzchnić terenu 
biologicznie czynną w rozumieniu rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie; 

17) wysokoċci budynku - naleďy przez to rozumieć 
wysokoċć budynku liczoną w sposób okreċlo-
ny w przepisach rozporządzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie; 

18) maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć maksymalną wysokoċć bu-
dynków i innych obiektów kubaturowych do-
puszczoną na danym terenie; 

19) dachu spadowym - naleďy przez to rozumieć 
dach o pochyłych głównych połaciach da-
chowych, rozumiany jako spadek powyďej 
15o, dla którego sposób ukształtowania i spa-
dek głównych połaci dachowych okreċlono 
w ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów; 

20) dachu płaskim, naleďy przez to rozumieć prze-
krycie obiektu o spadku nie przekraczającym 
5o; 

21) kalenicy dachu – naleďy przez to rozumieć 
najwyďszą krawćdč załamania głównych poła-
ci dachowych dachu spadowego; 

22) budowli słuďącej reklamie - naleďy przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z grun-
tem obiekt reklamowy, który nie jest budyn-
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kiem w rozumieniu ustawy Prawo Budowla-
ne; 

23) urządzeniu słuďącym reklamie – naleďy przez 
to rozumieć obiekt nie związany na trwale 
z gruntem słuďący reklamie; 

24) usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to ro-
zumieć usługi, które nie naleďą do przedsić-
wzićć mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko w rozumieniu przepisów odrćb-
nych, a takďe takie których oddziaływanie nie 
powoduje przekroczenia standardów jakoċci 
ċrodowiska okreċlonych przepisami odrćb-
nymi poza terenem do którego inwestor po-
siada tytuł prawny; 

25) usługach publicznych i celach publicznych - 
naleďy przez to rozumieć usługi i inne rodzaje 
przedsićwzićć stanowiących realizacjć celów 
publicznych w rozumieniu ustawy o gospo-
darce nieruchomoċciami i ustawach odrćb-
nych, w tym naleďące do zadaĉ własnych 
gminy okreċlone w ustawie o samorządzie 
gminnym; 

26) przepisach szczególnych i odrćbnych – naleďy 
przez to rozumieć inne čródła prawa, obowią-
zujące w na terenie gminy, województwa 
i kraju, nadrzćdne w stosunku do uchwały 
w sprawie niniejszego planu miejscowego. 

 
DZIAŁ II 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia terenu. 

§ 5. Ustala sić nastćpujące rodzaje przeznaczenia dla 
poszczególnych terenów wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi i oznaczonych odpowiednio symbo-
lami literowymi: 

1) MN,U -tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zabudowy usługowej; 

2) Up/US- teren usług publicznych, w tym spor-
tu; 

3) KDW/IT -teren dróg wewnćtrznych i urządzeĉ 
liniowej infrastruktury technicznej; 

4) W-IT- teren obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej słuďących zaopatrzeniu w wodć; 

 

Rozdział III 
Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego. 

§ 6. Zagospodarowanie terenu oraz jego zabudowa 
pod wzglćdem funkcjonalnym i przestrzennym po-
winna uwzglćdniać: 

1) wymagania ładu przestrzennego; 
2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 
3) wymagania ochrony ċrodowiska, 
4) wymagania ochrony gruntów rolnych 

i leċnych i gospodarowania wodami; 
5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

6) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpie-
czeĉstwa ludzi i mienia, a takďe potrzeby osób 
niepełnosprawnych; 

7) walory ekonomiczne przestrzeni; 
8) prawo własnoċci; 
9) potrzeby obronnoċci i bezpieczeĉstwa paĉ-

stwa; 
10) potrzeby interesu publicznego; 
11) wymagania przepisów odrćbnych. 

 
§ 7. 1. Nową zabudowć naleďy sytuować w uwzglćd-
nieniem ustaleĉ ogólnych planu oraz ustaleĉ szcze-
gółowych dla danego terenu. 

2. W stosunku do zabudowy istniejącej, ustala 
sić prawo jej dotychczasowego uďytkowania i wyko-
nywania remontów. W przypadku przebudowy, do-
budowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposo-
bu uďytkowania, naleďy stosować ustalenia niniej-
szego planu. 

3. Do czasu przeznaczenia terenu na cele odpo-
wiadające ustaleniom planu, dopuszcza sić dotych-
czasowy sposób uďytkowania i zagospodarowania 
terenu, jednak bez prawa budowy nowych obiektów 
niezgodnych z ustaleniami planu. 

4. W stosunku do istniejących obiektów 
i budynków lub ich czćċci, nie spełniających swym 
połoďeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, dopuszcza sić ich remonty, a w przy-
padku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub 
odbudowy naleďy zastosować sić do nieprzekraczal-
nych linii zabudowy okreċlonych w niniejszym pla-
nie. 

5. Dla kaďdej działki budowlanej naleďy zapew-
nić dostćp do drogi publicznej w rozumieniu ustawy 
o gospodarce nieruchomoċciami. Dojazd i dojċcie 
przede wszystkim powinny prowadzić bezpoċrednio 
z drogi publicznej, równieď dopuszcza sić dojazd 
i dojċcie do działki budowlanej za pomocą drogi 
wewnćtrznej lub poprzez słuďebnoċci gruntowe 
w sposób okreċlony w dalszych ustaleniach mniej-
szego planu dotyczącym zasad podziału nierucho-
moċci w § 16. 

6. Powierzchnić biologicznie czynną działki bu-
dowlanej naleďy zagospodarować zielenią o zróďni-
cowanych formach, od strony frontowej granicy 
działki z pasem drogowym dróg publicznych i innych 
przestrzeni publicznych, zieleĉ powinna mieć charak-
ter ozdobny uwzglćdniający miejsce połoďenia działki 
i charakter miejscowoċci. 

7. Miejsca postojowe w iloċci nie mniejszej niď 
minimalna, okreċlonej w ustaleniach planu, inwestor 
zobowiązany jest zapewnić w granicach terenu, do 
którego posiada tytuł prawny, przy czym miejsce 
garaďowe liczone jest jak miejsce postojowe. Do-
puszcza sić urządzenie miejsc postojowych w pasie 
rozgraniczającym teren dróg publicznych, po uzyska-
niu zezwolenia właċciwego zarządcy drogi. 

8. Na poszczególnych terenach objćtych pla-
nem, dopuszcza sić lokalizacjć obiektów i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej słuďącej celom publicznym 
na zasadach okreċlonych przepisami odrćbnymi. 

9. Na terenach przeznaczonych na cele zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, ozna-
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czonych w planie MN,U oraz na trenach przeznaczo-
nych na cele usług publicznych i sportu oznaczonych 
Up/US, zabrania sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodowisko. 
Ograniczenie to nie dotyczy infrastruktury technicz-
nej słuďącej celom publicznym. 

10. Projektowana na działce inwestycja nie mo-
ďe pogorszyć warunków uďytkowania ani zakłócać 
korzystania z nieruchomoċci sąsiednich ponad prze-
cićtną miarć, wynikającą ze społeczno - gospo-
darczego przeznaczenia nieruchomoċci i stosunków 
miejscowych 

11. Na kaďdej działce budowlanej moďna usytu-
ować nie wićcej niď jeden obiekt słuďący reklamie. 
Jeċli szerokoċć działki w pasie przyległym do drogi 
publicznej przekracza 25 m, dopuszcza sić usytuowa-
nie wićcej niď jednego obiektu reklamowego, lecz nie 
wićcej niď 1 obiekt na kaďde 20 m szerokoċci działki. 
Wysokoċć obiektów reklamowych moďe przekraczać 
maksymalną wysokoċć budynków dopuszczoną usta-
leniami planu dla danego terenu o nie wićcej niď 
20%, ograniczenie to nie dotyczy masztów flago-
wych, dla których ustala sić maksymalna wysokoċć 
do 16 m od poziomu terenu. Maksymalna po-
wierzchnia reklamowa na obiektach oraz urządze-
niach słuďących reklamie nie moďe przekraczać 5 m2, 
a przy reklamie wielostronnej, 5 m2 z kaďdej strony. 

12. Zakazuje sić dla obszaru objćtego ustale-
niami planu: 

- lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych (rozumianych jako obiekty 
o powierzchni sprzedaďy przekraczającej 2000 
m2), 

- lokalizacji zabudowy produkcyjnej i otwartych 
placów składowych, 

- lokalizacji obiektów związanych ze składowa-
niem, gospodarczym wykorzystaniem odpa-
dów niebezpiecznych, 

- budowy zbiorników na gnojowicć oraz płyt 
gnojowych, 

- hodowli zwierząt i zakładania gospodarstw 
hodowlanych, 

- budowy elektrowni wiatrowych, 
- sytuowania obiektów stanowiących przeszko-

dy lotnicze o wysokoċci przekraczającej 50m. 
 

Rozdział IV 
Ustalenia ogólne w zakresie zasad ochrony 

środowiska, przyrody 

§ 8. Ustala sić nastćpujące warunki zagospodarowa-
nia terenów w zakresie ochrony przyrody: 

1) Zakazuje sić prowadzenia prac trwale naru-
szających stosunki gruntowo-wodne w stop-
niu uniemoďliwiającym zachowanie równo-
wagi przyrodniczej. 

2) Na powierzchniach biologicznie czynnych 
w granicach działek, naleďy stosować nasa-
dzenia w postaci zieleni trójstopniowej ni-
skiej, ċredniowysokiej i wysokiej o charakte-
rze ozdobnym, izolacyjnym i rekreacyjnym, 
w tym takďe zieleĉ zimozieloną. 

3) Naleďy w moďliwie maksymalnym stopniu za-
chować i utrzymywać we właċciwym stanie 
istniejące zadrzewienia i zakrzewienia, a takďe 
wprowadzać nowe nasadzenia zgodne 
z typem siedliska. 

4) Z wzglćdu na połoďenie terenu objćtego pla-
nem w granicach Goplaĉsko-Kujawskiego 
obszaru chronionego krajobrazu, ustanowio-
nego uchwałą nr 53 Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986 r. 
w sprawie ustalenia obszarów chronionego 
krajobrazu na terenie województwa koniĉ-
skiego i zasad korzystania z tych terenów, 
obowiązującą nadal na mocy Obwieszczenia 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 
1999 r w sprawie wykazu aktów prawa miej-
scowego obowiązujących na terenie Woje-
wództwa Wielkopolskiego, przedsićwzićcia 
realizowane na tym obszarze nie mogą być 
sprzeczne z celami ochrony ustanowionymi 
dla tego obszaru oraz przepisami prawa 
w zakresie ochrony przyrody. 

 

§ 9. Ustala sić nastćpujące warunki zagospodarowa-
nia terenów wynikające z zasad ochrony ċrodowiska 
i krajobrazu kulturowego: 

1) W sposobie zagospodarowania poszczegól-
nych terenów naleďy w moďliwie jak najwićk-
szym stopniu zapewniać zachowanie jego wa-
lorów krajobrazowych, kulturowych oraz uzy-
skanie optymalnych efektów w zakresie 
ochrony ċrodowiska. 

2) Dopuszczalne poziomy hałasu na terenach 
oznaczonych w planie symbolem MN,U nale-
ďy przyjmować jak dla terenów mieszkaniowo 
– usługowych, teren usług publicznych ozna-
czony Up/US nie wymaga traktowania jako 
chroniony pod wzglćdem akustycznym. 

3) Jeďeli na terenach oznaczonych w planie 
symbolami Up/US oraz MN,U zostaną zlokali-
zowane budynki wymagające ochrony aku-
stycznej ze wzglćdu na swoje przeznaczenie, 
w celu ich ochrony przed ponadnormatyw-
nym hałasem, naleďy zastosować dostćpne 
rozwiązania techniczne zapewniające właċci-
we warunki akustyczne w budynkach. 

4) Dla ochrony klimatu akustycznego otoczenia 
na działkach naleďy wprowadzić i utrzymywać 
zieleĉ izolacyjną, z uwzglćdnieniem gatunków 
zimozielonych oraz nasadzeĉ w formie zwar-
tej szpalerowej wzdłuď granic działek 
z działkami sąsiednimi o innym przeznacze-
niu. 

5) Z uwagi na znaczne oddalenie terenów objć-
tych planem od głównych szlaków komunika-
cyjnych, nie jest wymagana dodatkowa 
ochrona klimatu akustycznego z związana 
z oddziaływaniem drogi. 

6) Z uwagi na połoďenie obszaru objćtego pla-
nem w zasićgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP 151) Zbiornik Turek – 
Konin - Koło, wszelkie działania na tym tere-
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nie powinny mieć na uwadze ochronć zaso-
bów wód podziemnych, w tym celu naleďy 
prowadzić ochronć czynną i bierną zbiornika, 
przede wszystkim poprzez stosowanie na te-
renach zabudowy systemów kanalizacji zbio-
rowej. Obowiązuje zakaz odprowadzania za-
nieczyszczonych ċcieków bytowych 
i przemysłowych oraz zanieczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych do gruntu i wód 
gruntowych. 

 
§ 10. Ustala sić nastćpujące zasady gospodarki od-
padami: 

1) Na obszarze objćtym planem w zakresie go-
spodarowania odpadami obowiązują zasady 
okreċlone w przepisach odrćbnych oraz prze-
pisach gminnych. 

2) Ustala sić obowiązek wyposaďenia kaďdej po-
sesji w odpowiednie miejsca do gromadzenia 
odpadów. 

3) Odpady powinny być w pierwszej kolejnoċci 
poddane odzyskowi, a jeďeli jest on niemoďli-
wy z przyczyn technologicznych, lub jest nie-
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to odpady te naleďy uniesz-
kodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami 
ochrony ċrodowiska oraz planami gospodarki 
odpadami 

4) Gospodarkć odpadami zaliczanymi do nie-
bezpiecznych, naleďy prowadzić zgodnie 
z przepisami ustawy o odpadach i przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 

5) Masy ziemne, powstające w trakcie prowa-
dzenia robót budowlanych i przemieszczane 
w trakcie prowadzonych prac ziemnych, nale-
ďy wykorzystać do niwelacji terenu w miejscu 
realizacji inwestycji lub zagospodarować na 
terenie własnym, a w sytuacji kiedy nie bćdą 
mogły być wykorzystane w ten sposób, nale-
ďy zagospodarować zgodnie z przepisami 
ustawy o odpadach 

 
§ 11. 1. Ustala sić pas ochronny terenu wzdłuď na-
powietrznej linii elektroenergetycznej ċredniego na-
pićcia 15kV, o szerokoċci mierzonej poziomo od 
skrajnych przewodów linii nie mniejszej niď 5 m w 
obu kierunkach, w którym planowanie i wykonywa-
nie robót budowlanych ograniczone jest przepisami 
w zakresie bezpieczeĉstwa i higieny pracy. W sto-
sunku do napowietrznych linii elektroenergetycznych 
niskiego napićcia, wymagane jest zachowanie odle-
głoċci 3m od skrajnego przewodu linii w sposób 
analogiczny. Prace budowlane wykonywane w pasie 
ochronnym linii elektroenergetycznej wymagają 
uzgodnienia z zarządca sieci. Obowiązuje zakaz 
wznoszenia wszelkich budynków nie związanych z 
funkcjonowaniem sieci, lokalizacji obiektów przezna-
czonych na stały pobyt ludzi oraz nasadzeĉ zieleni 
wysokiej. 

2. W ustalonym pasie ochronnym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej musi zawierać sić 
ewentualne ponadnormatywne oddziaływanie linii, 
wynikające z przepisów z zakresu ochrony ċrodowi-

ska w zakresie emisji pola elektromagnetycznego 
oraz hałasu. 

3. W przypadku skablowania lub przeniesienia 
w inne miejsce istniejących napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, ustalone ograniczenia 
i szerokoċci pasów ochronnych nie obowiązują. 

 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

§ 12. Na obszarze objćtym planem, nie wystćpują 
obiekty zabytkowe, brak teď rozpoznanych reliktów 
archeologicznych, jednak w przypadku natrafienia 
podczas robót ziemnych na obiekty co do których 
istnieje przypuszczenie, iď są one zabytkami arche-
ologicznymi – naleďy wstrzymać roboty i niezwłocz-
nie powiadomić odpowiednie organy ochrony zabyt-
ków. 

 

Rozdział VI 
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania 

§ 13. 1. Przestrzenie publiczne ustalone niniejszym 
planem, naleďy zagospodarować w sposób odpo-
wiadający potrzebom społecznym mieszkaĉców oraz 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2. Ustala sić przeznaczenie na cele publiczne 
nastćpujących terenów objćtych planem: 

1) Up/US- teren usług publicznych, w tym spor-
tu; 

2) KDW, IT -teren dróg wewnćtrznych i urządzeĉ 
liniowej infrastruktury technicznej; 

3) W-IT- teren obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej słuďących zaopatrzeniu w wodć; 

3. Na terenach stanowiących przestrzeĉ pu-
bliczną, poza przeznaczeniem podstawowym, do-
puszcza sić lokalizacjć obiektów malej architektury 
oraz obiektów reklamowych w sposób nie stwarzają-
cy kolizji w stosunku do przeznaczenia podstawowe-
go terenu, układu komunikacyjnego i sieci infrastruk-
tury technicznej. Obiekty małej architektury oraz 
obiekty i urządzenia słuďące reklamie powinny mieć 
estetyczny wygląd a ich wielkoċć nie moďe być dys-
harmonijna w stosunku do otoczenia. Usytuowanie 
obiektu wymaga zgody właċciciela lub zarządcy tere-
nu. Budowle i urządzenia słuďące reklamie moďna 
lokalizować w liniach rozgraniczających pas drogowy 
dróg publicznych lub wewnćtrznych w sposób nie 
utrudniający ruchu i za zgodą zarządcy / właċciciela 
drogi. 

4. Maksymalna wysokoċć obiektu reklamowego 
nie moďe przekraczać o wićcej niď 20% maksymalnej 
wysokoċci obiektów ustalonej dla danego terenu, 
jeċli na terenie gdzie ma być umieszczona, jeċli plan 
nie okreċla maksymalnej wysokoċci zabudowy, nale-
ďy ją odnieċć do terenu sąsiedniego. Ograniczenie 
wysokoċci nie dotyczy masztów flagowych, w sto-
sunku do których wprowadza sić ograniczenie wyso-
koċci do maksymalnie 16 m. 
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5. Na terenach publicznych dopuszcza sić loka-
lizacjć obiektów tymczasowych zgodnych z przezna-
czeniem podstawowym terenu oraz przeznaczeniem 
uzupełniającym ustalonym planem. 

6. W obszarach przestrzeni publicznych dopusz-
cza sić lokalizacjć obiektów małej architektu-
ry, obiektów i urządzeĉ technicznych, ciągów pie-
szych i ċcieďek rowerowych oraz zieleni o ile nie stoi 
to w sprzecznoċci z pozostałymi ustaleniami planu 
dla danego terenu. 

7. Wprowadza sić zakaz stosowania ogrodzeĉ 
z prefabrykowanych przćseł betonowych oraz mate-
riałów odpadowych od strony pasa drogowego ulic 
i innych przestrzeni publicznych. 

 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu 

§ 14. 1. Zasady kształtowania zabudowy, wskačniki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, linie zabudo-
wy, gabaryty zabudowy dla poszczególnych terenów 
odpowiednio do rodzaju przeznaczenia okreċlonego 
w planie symbolem literowym, naleďy przyjmować 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi 
Dziale III pt. Ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów.  

2. Ustalenia szczegółowe dla wybranego rodza-
ju przeznaczenia naleďy rozpatrywać i stosować łącz-
nie z ustaleniami ogólnymi planu. 

 

Rozdział VIII 
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania 

terenów i obiektów 

§ 15. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny górnicze, tereny zagroďone osuwaniem sić 
mas ziemnych ani na tereny zagroďone powodzią, 
z tego wzglćdu wymagaĉ szczególnych w tym zakre-
sie nie ustala sić. Obowiązuje zakaz wykonywania 
robót ziemnych zagraďających wystąpieniem osuwisk 
lokalnych, jak równieď groďących nieruchomoċciom 
sąsiednim utratą oparcia. Miejsca zagroďone utratą 
stabilnoċci naleďy zabezpieczyć za pomocą ċrodków 
technicznych lub poprzez nasadzenia gatunków ro-
ċlin spełniającej rolć umacniającą grunt. 

 
Rozdział IX 

Szczegółowe zasady scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 16. 1. Podział nieruchomoċci na działki budowlane 
musi odpowiadać zasadom ładu przestrzennego 
i urbanistycznego, być zgodny z pozostałymi ustale-
niami planu oraz z przepisami odrćbnymi, 
w szczególnoċci przepisami w zakresie gospodarki 
nieruchomoċciami. 

2. Przy podziale nieruchomoċci naleďy stosować 
sić do zasad i warunków okreċlonych w ustaleniach 
niniejszego planu, w tym do ustaleĉ zawartych 
w Dziale III pt. Ustalenia szczegółowe dotyczące prze-
znaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania. 

3. Podział nieruchomoċci dopuszczalny jest tyl-
ko pod warunkiem, ďe dla kaďdej działki budowlanej 
zostanie zapewniony dostćp do drogi publicznej. 
Dostćp do drogi publicznej, rozumiany jako dojċcie 
i dojazd, powinien prowadzić bezpoċrednio z drogi 
publicznej, jak równieď dopuszcza sić dojazd i dojċcie 
do działki budowlanej za pomocą drogi wewnćtrznej 
lub poprzez ustanowienie słuďebnoċci drogowej o ile 
bćdzie zgodny z pozostałymi ustaleniami planu 
i przepisami odrćbnymi. 

4. Szerokoċć wydzielanej geodezyjnie drogi 
wewnćtrznej, zapewniającej dojċcie i dojazd do dział-
ki budowlanej lub grupy działek budowlanych, po-
winna wynosić co najmniej 6m. 

5. Minimalna szerokoċć pasa terenu przezna-
czonego na dojazd i dojċcie do budynku i urządzeĉ 
z nim związanych, bćdąca czćċcią działki oraz szero-
koċć wyodrćbnionych ciągów pieszo-jezdnych po-
winna wynosić co najmniej 4,5 m. 

6. Linie podziałów geodezyjnych terenu na od-
rćbne działki budowlane naleďy prowadzić w miarć 
moďliwoċci prostopadle do linii rozgraniczającej pas 
drogowy przyległych dróg, lub równoległe do granic 
działki podlegającej podziałowi, z dopuszczeniem 
tolerancji +/- 15o. Dopuszcza sić inny kierunek linii 
podziału geodezyjnego w sposób uzasadniony sytu-
acją w terenie. 

7. Dopuszcza sić łączenie działek w oparciu 
o przepisy odrćbne z zakresu gospodarki nierucho-
moċciami. 

8. Zabrania sić podziałów nieruchomoċci po-
wodujących powstanie działek budowlanych 
o mniejszej powierzchni i mniejszej szerokoċci niď 
ustalona dla danego terenu, chyba, ďe wydzielona 
działka przeznaczona bćdzie na cele infrastruktury 
technicznej lub drogowej, na powićkszenie sąsiedniej 
nieruchomoċci lub słuďyć bćdzie regulacji granic. 

9. Niezaleďnie od ustalonych w niniejszym roz-
dziale zasad podziału, dopuszcza sić wydzielenie 
działek pod lokalizacjć obiektów i urządzeĉ infra-
struktury technicznej słuďącej celom publicznym o ile 
bćdzie to uzasadnione wzglćdami technicznymi, 
społecznymi i na zasadach zgodnych z przepisami 
odrćbnymi. 
 
§ 17. Nie ustala sić obowiązku przeprowadzania sca-
leĉ i podziałów nieruchomoċci na obszarze objćtym 
planem. 

Rozdział X 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji oraz zasady 

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. 

§ 18. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) Sieci uzbrojenia technicznego naleďy sytu-
ować w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych lub dróg wewnćtrznych, w tym tak-
ďe dróg pieszych i rowerowych, w uzgodnie-
niu z zarządca drogi / właċcicielem terenu. 

2) Dopuszcza sić usytuowanie urządzeĉ liniowej 
infrastruktury technicznej oraz obiektów i 
urządzeĉ naziemnych poza liniami rozgrani-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 237 – 22952 – Poz. 3810 
 

czającymi dróg, ciągów pieszych i rowero-
wych, w szczególnoċci na terenach przezna-
czonych na cele publiczne, a takďe na tere-
nach innych, w uzasadnionych przypadkach. 

3) Do urządzeĉ infrastruktury technicznej naleďy 
zapewnić niezbćdny do ich utrzymania do-
stćp, w przypadku zaistnienia konfliktu po-
mićdzy obiektami sieciowymi a projektowa-
nym zainwestowaniem terenu, dopuszcza sić 
przełoďenie, przebudowć lub skablowanie (w 
przypadku sieci elektroenergetycznych), 
w uzgodnieniu z ich zarządcą / właċcicielem. 

4) Sieci infrastruktury technicznej realizowane 
jako cel publiczny naleďy prowadzić przede 
wszystkim przez tereny przeznaczone na cele 
publiczne, takďe w pasie drogowym dróg pu-
blicznych i dróg wewnćtrznych zgodnie 
z warunkami technicznymi i przepisami od-
rćbnymi. Dopuszcza sić prowadzenie sieci in-
frastruktury technicznej przez inne tereny 
z uwzglćdnieniem obowiązujących w tym za-
kresie przepisów odrćbnych, w tym dotyczą-
cych praw własnoċci. 

5) Usytuowanie urządzeĉ i obiektów infrastruk-
tury technicznej w stosunku do innych obiek-
tów i urządzeĉ, powinno uwzglćdniać doce-
lową zabudowć i zagospodarowanie działki 
zgodną z przeznaczeniem podstawowym 
ustalonym planem. 

6) Jeďeli w obrćbie planowanej inwestycji wy-
stćpują urządzenia melioracyjne z którymi 
inwestycja wejdzie w kolizjć, lokalizacjć pla-
nowanej budowy naleďy uzgodnić z admini-
stratorem tych urządzeĉ przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowć. 

7) Jeďeli w trakcie realizacji inwestycji i prowa-
dzonych robót ziemnych dojdzie do uszko-
dzenia urządzeĉ melioracji szczegółowej 
(drenarki), inwestor zobowiązany jest do ich 
naprawy lub odbudowy. 

 
§ 19. Ustala sić nastćpujące zasady zaopatrzenia 
w wodć: 

1) Zaopatrzenie odbiorców w wodć naleďy pro-
jektować z sieci gminnej. 

2) Na zewnćtrznej sieci wodociągowej naleďy 
przewidzieć hydranty przeciwpoďarowe do 
zewnćtrznego gaszenia poďarów odpowied-
nio do obowiązujących w tym zakresie prze-
pisów odrćbnych. 

3) Nie przewiduje sić budowy studni głćbino-
wych i innych indywidualnych ujćć wody, 
z wyjątkiem ewentualnych ujćć niezbćdnych 
dla zasilania awaryjnego. 

 
§ 20. Ustala sić nastćpujące zasady odprowadzania 
ċcieków: 

1) Ċcieki bytowe naleďy odprowadzać poprzez 
istniejącą i projektowaną gminną sieć kanali-
zacyjną z odprowadzeniem do gminnej 
oczyszczalni ċcieków. 

2) Do czasu rozbudowy gminnej sieci kanalizacji 
zbiorowej w sposób umoďliwiający przyłącze-
nie nowo powstających obiektów, dopuszcza 
sić odprowadzenie ċcieków do indywidual-
nych szczelnych zbiorników bezodpływowych 
systematycznie opróďnianych i wywóz do 
oczyszczalni ċcieków. Nie przewiduje sić od-
prowadzenia ċcieków do zbiorników bezod-
pływowych lub przydomowych oczyszczalni 
ċcieków na działkach posiadających technicz-
ne moďliwoċci przyłączenia do gminnej sieci 
kanalizacyjnej. 

3) Postawania ċcieków przemysłowych na ob-
szarze opracowania planu nie przewiduje sić. 

4) Teren, na którym moďe dojċć do zanieczysz-
czenia powierzchni substancjami ropopo-
chodnymi, w tym parkingi powyďej 0,1ha, na-
leďy utwardzić i skanalizować, odpowiednio 
do obowiązujących w tym zakresie przepisów 
odrćbnych. Wody opadowe i roztopowe za-
nieczyszczone substancjami ropopochodnymi 
muszą być podczyszczone na terenie wła-
snym inwestora do wymaganych przepisami 
odrćbnymi parametrów przed ich odprowa-
dzeniem do odbiornika. 

 
§ 21. Ustala sić nastćpujące zasady zaopatrzenia 
w energić elektryczną: 

1) Zasilanie w energić elektryczną przewiduje 
sić z istniejącej i projektowanej sieci elektro-
energetycznej, na warunkach uzgodnionych 
z zarządcą sieci. 

2) Na terenie, gdzie wystąpi zwićkszenie zapo-
trzebowania w zakresie zasilania w energić 
elektryczną, dopuszcza sić budowć stacji 
transformatorowych i sieci zasilających ċred-
niego oraz niskiego napićcia, odpowiednio do 
zbilansowanych potrzeb i zgodnie 
z warunkami wydanymi przez przedsićbior-
stwo energetyczne, bez wzglćdu na to czy 
w planie została okreċlona taka lokalizacja. 
Dla usytuowania urządzeĉ elektroenergetycz-
nych, w tym stacji transformatorowych, nie 
jest konieczne zachowanie linii zabudowy 
ustalonej w planie. Dla lokalizacji projektowa-
nych stacji transformatorowych w pierwszej 
kolejnoċci naleďy przewidywać tereny prze-
znaczone w planie na cele publiczne. 

3) Nowoprojektowaną sieć elektroenergetyczną 
słuďącą zaopatrzeniu odbiorców w energić 
elektryczną, wraz z przyłączami, naleďy przede 
wszystkim realizować jako sieć kablową, jed-
nak w przypadkach uzasadnionych istotnymi 
wzglćdami ekonomicznymi, dopuszcza sić li-
nie napowietrzne; 

4) Plan przewiduje przebudowć istniejących na-
powietrznych linii elektroenergetycznych i 
urządzeĉ z nią związanych kolidujących z pla-
nowanym zagospodarowaniem terenu na wa-
runkach okreċlonych przez przedsićbiorstwo 
energetyczne. Zalecanym sposobem usunić-
cia kolizji jest skablowanie linii. 
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§ 22. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, przewiduje 
sić stosowanie indywidualnych čródeł ciepła 
z wykorzystaniem paliw oraz urządzeĉ o obniďonej 
emisji zanieczyszczeĉ do atmosfery, a takďe energii 
ze čródeł odnawialnych (systemy solarne, pompy 
ciepła), przy uwzglćdnieniu przepisów odrćbnych 
w zakresie ochrony ċrodowiska. 
 
§ 23. Dopuszcza sić indywidualne zbiorniki na gaz 
płynny jak równieď budowć sieci gazowej dla zaopa-
trzenia odbiorców. Przewody gazowe naleďy realizo-
wać jako podziemne. 
 
§ 24. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
układu komunikacyjnego: 

1) W liniach rozgraniczających dróg, naleďy sy-
tuować jezdnie oraz w zaleďnoċci od potrzeb, 
chodniki i ċcieďki rowerowe, a takďe inne ele-
menty pasa drogowego i infrastruktury dro-
gowej. 

2) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
sić lokalizacjć elementów infrastruktury tech-
nicznej nie związanej z drogą zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi i w uzgodnieniu z zarządcą 
/ właċcicielem drogi. 

3) zjazdy na działkć z dróg publicznych naleďy 
realizować zgodnie z przepisami ustaw i roz-
porządzeĉ w zakresie dróg publicznych. 

4) Przewiduje sić budowć zjazdów indywidual-
nych na posesje z dróg kategorii D (dojazdo-
wej) i L (lokalnej) bez ograniczeĉ, po uzyska-
niu zezwolenia zarządcy drogi odpowiednio 
do przepisów odrćbnych w zakresie dróg pu-
blicznych, a takďe zjazdy z dróg wewnćtrznych 
po uzyskaniu zgody właċciciela drogi. 

5) Na skrzyďowaniach pasa drogowego dróg 
klasy L i D z innymi drogami, a takďe z ogól-
nodostćpnymi drogami wewnćtrznymi, nale-
ďy stosować ċcićte naroďniki z uwzglćdnie-
niem wymaganego trójkąta widocznoċci od-
powiednio do kategorii drogi, wymagaĉ bez-
pieczeĉstwa ruchu i miejsca lokalizacji. 

6) Jako podstawową sieć komunikacji drogowej 
ustala sić tereny dróg publicznych oraz ogól-
nodostćpnych dróg wewnćtrznych, jako ko-
munikacjć uzupełniającą przewiduje sić bu-
dowć dróg wewnćtrznych na terenach wy-
znaczonych w planie a takďe na terenach 
w miarć potrzeb. 

7) Szerokoċć pasa drogowego drogi wewnćtrz-
nej stanowiącej odrćbną działkć powinna wy-
nosić nie mniej niď 6 m, szerokoċć jezdni dro-
gi wewnćtrznej naleďy dostosować do potrzeb 
uďytkowych i przepisów przeciwpoďarowych. 

8) W granicach poszczególnych terenów o in-
nym przeznaczeniu podstawowym, dopuszcza 
sić urządzanie dróg wewnćtrznych, ciągów 
pieszych, ċcieďek rowerowych, parkingów 
oraz placów manewrowych na potrzeby zwią-
zane z funkcją terenu oraz uzasadnione cele 
publiczne. 

9) Na etapie projektowania sposobu zagospoda-
rowania poszczególnych terenów i ich obsługi 
komunikacyjnej naleďy uwzglćdnić wymaga-
nia wynikające z obowiązujących przepisów 
w zakresie dróg poďarowych. 

10) Miejsca postojowe w iloċci odpowiedniej do 
potrzeb i funkcji terenu, inwestor jest zobo-
wiązany zapewnić w granicach terenu wła-
snego. Ustala sić nastćpujące minimalne 
wskačniki iloċci miejsc postojowych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowiązuje wskačnik co najmniej jedno miej-
sce postojowe na jeden lokal mieszkalny, jeċli 
powierzchnia uďytkowa jednego lokalu miesz-
kalnego w domu jednorodzinnym przekracza 
100 m2 naleďy zapewnić co najmniej 2 miejsca 
postojowe, przy czym jako miejsce postojowe 
taktuje sić równieď miejsce garaďowe. 

2) dla zabudowy usługowej obowiązuje wskač-
nik: co najmniej 1 miejsce postojowe na 30 
m2 powierzchni sprzedaďy w przypadku 
obiektów handlowych, co najmniej 1 miejsce 
na 50 m2 powierzchni uďytkowej w przypadku 
obiektu usługowego, co najmniej 2 miejsca 
postojowe na 10 miejsc konsumenckich 
w przypadku kubaturowych obiektów gastro-
nomicznych, miejsca konsumenckie organi-
zowane sezonowo na wolnym powietrzu nie 
wymagają dodatkowych miejsc postojowych. 

3) na terenach zabudowy usługowej naleďy za-
pewnić co najmniej 2 miejsca postojowe na 
10 zatrudnionych w danym obiekcie. 

4) na terenach przeznaczonych na cele usług 
publicznych i sportu, iloċć miejsc postojo-
wych naleďy okreċlić indywidualnie odpo-
wiednio do iloċci uďytkowników projektowa-
nych obiektów z uwzglćdnieniem ogólnego 
bilansu miejsc postojowych na terenie do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny 
i połoďonych w miejscu funkcjonalnie uza-
sadnionym w stosunku do miejsca inwestycji, 
jednak w iloċci nie mniejszej niď 1 miejsce na 
50 m2 powierzchni uďytkowej obiektu usłu-
gowego. 

DZIAŁ III 
 

Rozdział XI 
MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 

§ 25. Na terenach oznaczonych symbolami: MN,U 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 
usługowa nieuciąďliwa. Zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i zabudowa usługowa 
mogą wystćpować na działce budowlanej 
samodzielnie jako jedna z tych funkcji lub jako 
obie funkcje jednoczeċnie w dowolnej pro-
porcji. 
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§ 26. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia MN,U ustala sić jako obowiązujące nastćpują-
ce szczegółowe warunki, zasady zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zabudowy usługowej moďna loka-
lizować budynki mieszkalne jednorodzinne, 
budynki usługowe lub budynki o funkcji łą-
czonej mieszkaniowo – usługowe lub usłu-
gowo – mieszkaniowe oraz budynki garaďo-
we, gospodarcze, gospodarczo – garaďowe 
i niezbćdne obiekty towarzyszące funkcji pod-
stawowej, 

2) budynek mieszkalny jednorodzinny moďna 
realizować jako samodzielny lub połączony 
z budynkiem usługowym, garaďowym lub go-
spodarczym, 

3) dopuszcza sić niewielkie budynki magazyno-
we lub magazynowo – garaďowe o parame-
trach budynków gospodarczych, jako towa-
rzyszące zabudowie usługowej, lokalizowane 
na tych samych zasadach jak budynki gospo-
darcze lub garaďowe, 

4) na kaďdej działce budowlanej obowiązują na-
stćpujące parametry i wskačniki kształtowania 
zabudowy: 

  Rodzaj ustalenia Wartoċć liczbowa 
1 Minimalna powierzchnia działki budowlanej 800 m2 
2 Minimalna szerokoċć działki budowlanej 20 m 
3 Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie wićcej niď 0,30 
4 Wskačnik intensywnoċci zabudowy nie wićcej niď 0,50 
5 Udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniej niď 30 % 
6 Maksymalna iloċć kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego, usługowego 

lub o funkcji łączonej 
3 
w tym poddasze 

7 Maksymalna iloċć kondygnacji nadziemnych budynku gospodarczego, magazyno-
wego lub garaďowego 

1 
plus ewentualne 
poddasze 

8 Maksymalna wysokoċć kalenicy dachu budynku mieszkalnego, usługowego lub 
o funkcji łączonej 

11 m 

9 Maksymalna wysokoċć budynku gospodarczego, garaďowego lub magazynowego, 
towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej 

8,50 m 

10 Spadek głównych połaci dachowych budynku mieszkalnego, usługowego lub 
o funkcji łączonej 

20 – 45o 

11 Spadek głównych połaci dachowych budynku gospodarczego, garaďowego lub 
magazynowego 

15 – 45o 
lub dach płaski 

5) budynki na działce naleďy sytuować 
w nieprzekraczalnej odległoċci 5m od granicy 
pasa drogowego dróg publicznych, 

5) ustalone w planie linie zabudowy dotyczą bu-
dynków projektowanych a takďe budynków 
istniejących w przypadku ich rozbudowy; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona 
w odległoċci 5 m od granic pasa drogowego, 
dotyczy takďe stałych elementów budynku 
posadowionych trwale na gruncie, takich jak 
podesty i schody wejċciowe, wiatrołapy, gan-
ki, kolumny, podcienia oraz tarasy, natomiast 
takie elementy budynku jak gzymsy, okapy 
lub balkony mogą zmniejszać tć odległoċć 
o nie wićcej niď 0,8 m; 

7) na jednej działce budowlanej suma po-
wierzchni zabudowy budynków gospodar-
czych, garaďowych i magazynowych nie moďe 
przekraczać powierzchni zabudowy budyn-
ków o funkcji podstawowej na danym terenie, 
t.j. mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno 
– usługowych a kubatura łączna nie moďe 
przekraczać 50% kubatury budynków o funkcji 
podstawowej; 

8) budynek gospodarczy, garaďowy lub maga-
zynowy nie mogą być wyďsze niď budynek 
mieszkalny lub usługowy na tej samej działce 
budowlanej jak równieď nie mogą wizualnie 
dominować w stosunku do budynku podsta-

wowego na danej działce budowlanej oraz 
działce bezpoċrednio sąsiadującej; 

9) dachy budynków mieszkalnych, usługowych 
lub mieszkalno – usługowych naleďy realizo-
wać jako dwuspadowe lub wielospadowe 
i kryć dachówką lub materiałem dachówko-
podobnym w kolorach zbliďonych do da-
chówki naturalnej: ceglastym, czerwonym, 
brązowym, grafitowym lub zgaszonej zieleni; 

10) na jednym budynków mieszkalnych 
i usługowych spadek głównych przeciwle-
głych połaci dachowych dachu dwu lub wie-
lospadowego musi być jednakowy; 

11) dachy budynków gospodarczych, garaďowych 
lub magazynowych naleďy realizować jako 
spadowe lub płaskie, materiał i kolor pokrycia 
jak w ustaleniach dla budynków mieszkal-
nych, lub papą; 

12) główna kalenica dachu budynków mieszkal-
nych, usługowych lub mieszkalno – usługo-
wych powinna być równoległa lub prostopa-
dła do frontowej granicy działki albo do gra-
nicy bocznej, z tolerancją do +/- 15o, budynki 
towarzyszące naleďy sytuować w układzie 
analogicznym jak budynek podstawowy; 

13) w budynkach nie podpiwniczonych ustala sić 
poziom podłogi parteru nie wyďej niď 70 cm 
od poziomu terenu przy wejċciu głównym do 
budynku; 
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14) dopuszcza sić wykonanie piwnic pod warun-
kiem, ďe zostaną uwzglćdnione warunki grun-
towo - wodne istniejące w miejscu lokalizacji 
budynku a poziom podłogi parteru nie prze-
kroczy wysokoċci 1m ponad poziomem tere-
nu przy wejċciu głównym do budynku; 

15) dla kaďdej działki budowlanej naleďy zapewnić 
dostćp do drogi publicznej, z uwzglćdnieniem 
ustaleĉ rozdziału 9 dotyczących zasad podzia-
łu nieruchomoċci i rozdziału 10 §24 dotyczą-
cych systemów komunikacji; 

16) inwestor powinien zapewnić w granicach 
własnego terenu miejsca postojowe z 
uwzglćdnieniem ustaleĉ i wskačników zawar-
tych w rozdziale 10 §24dotyczącym systemów 
komunikacji; 

17) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej naleďy realizować zgodnie z ustale-
niami zawartymi w rozdziale 10 oraz odpo-
wiednio do przepisów odrćbnych. 

18) powierzchnić biologicznie czynną działki bu-
dowanej naleďy w maksymalnym stopniu za-
gospodarować zielenią o zróďnicowanych 
formach, w tym takďe zielenią zimozieloną, 
zieleĉ od strony ulicy powinna mieć charakter 
ozdobny i zawierać nasadzenia z roċlin sezo-
nowo kwitnących; 

19) ogrodzenie działki od strony ulic i innych 
przestrzeni publicznych powinny mieć wyso-
koċć nie przekraczającą 180 cm i strukturć 
aďurową o powierzchni przeċwitów nie mniej-
szej niď 50% powierzchni ogrodzenia; 

20) działka budowlana powinna mieć cechy geo-
metryczne oraz minimalną powierzchnić usta-
loną planem uwzglćdniając ustalenia szczegó-
łowe dla danego terenu oraz ustalenia zawar-
te w rozdziale 9 dotyczącym zasad podziału 
nieruchomoċci; 

21) ustalone parametry działki budowlanej naleďy 
odnosić do działki budowlanej stanowiącej 
nieruchomoċć gruntową składającą sić jed-
nej, lub wićcej niď jednej działki gruntu, jeċli 
stanowić bćdą jeden przedmiot własnoċci 
i zostaną objćte jednym projektem zagospo-
darowania terenu, pozwalającym traktować 
teren jak jedną działkć budowlaną; 

22) dopuszcza sić działki budowlane o innych ce-
chach geometrycznych, mniejszej szerokoċci 
i mniejszej powierzchni niď podano w ustale-
niach dla działek budowlanych istniejących 
przed wejċciem w ďycie mniejszego planu; 

23) dopuszcza sić podział nieruchomoċci w celu 
wydzielenia działki gruntu o mniejszej po-
wierzchni lub mniejszej szerokoċci niď podano 
w ustaleniach, o ile zostanie przeznaczona na 
powićkszenie sąsiedniej nieruchomoċci, jed-
nak pozostała czćċć działki musi spełniać pa-
rametry działki budowlanej ustalone w niniej-
szym rozdziale, lub równieď słuďyć powićk-
szeniu sąsiedniej nieruchomoċci, warunek 
minimalnej powierzchni i szerokoċci działki 
nie obowiązuje przy wydzielaniu działki pod 

drogi wewnćtrzne ewentualnie na cele pu-
bliczne lub infrastruktury technicznej; 

24) dopuszcza sić budowć budynków bezpoċred-
nio przy granicy działki budowlanej 
w przypadku gdy na sąsiedniej działce bu-
dowlanej istnieje juď budynek przy tej samej 
granicy; 

25) dopuszcza sić łączenie działek w celu utwo-
rzenia działki budowlanej odpowiadającej 
ustalonym w niniejszym planie parametrom 
oraz zgodnie przepisami prawa w zakresie 
gospodarki nieruchomoċciami. 

 
§ 27. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia MN,U obowiązuje zakaz: 

1) lokalizowania wszelkiej działalnoċci produk-
cyjnej, a takďe usług naleďących do przedsić-
wzićć mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko; 

2) lokalizowania obiektów i przeznaczenia terenu 
na cele dystrybucji takich towarów jak: paliwa 
płynne i inne materiały niebezpieczne; 

3) wykonywania elewacji budynków w barwach 
krzykliwych, raďąco dysharmonijnych 
w stosunku do otoczenia, w tym kolorów 
neonowych, z wyjątkiem elementów słuďą-
cych reklamie; 

4) stosowania blachy falistej, trapezowej lub płyt 
warstwowych typu „płyta obornicka” 
w elewacji oraz na pokrycie dachu budynków 
mieszkalnych i usługowych; 

5) budowy ogrodzeĉ od strony ulic 
z prefabrykowanych przćseł betonowych 
i materiałów odpadowych; 

6) podejmowania innych przedsićwzićć i innych 
działaĉ okreċlonych jako niedopuszczalne lub 
zakazane w ustaleniach ogólnych planu. 

 

Rozdział XII 
Up/US - tereny usług publicznych Szczegółowe 

warunki oraz parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia i zakazy. 

§ 28. 1. Na terenach oznaczonych symbolem Up/US, 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 

- przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne, 
w tym usługi sportu, 

- przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni 
urządzonej o funkcji ozdobnej, rekreacyjnej 
i izolacyjnej, komunikacja wewnćtrzna – dro-
gi, place, parkingi, ciągi piesze i rowerowe, 
urządzenia i obiekty infrastruktury technicz-
nej, obiekty małej architektury. 

 
§ 29. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia Up/US ustala sić jako obowiązujące nastćpu-
jące szczegółowe warunki, zasady zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) na terenach Up/US moďna lokalizować pu-
bliczne obiekty i urządzenia usługowe 
o funkcji sportowej oraz inne obiekty towa-
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rzyszące związane z podstawową 
i uzupełniającą funkcją terenu, w tym; zieleni 
urządzonej o funkcji ozdobnej, rekreacyjnej 
i izolacyjnej, obiekty i urządzenia komunikacji 
wewnćtrznej – drogi, place, parkingi, ciągi 

piesze i rowerowe, urządzenia obiekty infra-
struktury technicznej, obiekty słuďące rekre-
acji zbiorowej i obiekty małej architektury; 

2) obowiązują nastćpujące parametry 
i wskačniki kształtowania zabudowy: 

  Rodzaj ustalenia Wartoċć liczbowa 
1 Minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000 m2 
2 Minimalna szerokoċć działki budowlanej 40 
3 Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie wićcej niď 0,20 
4 Wskačnik intensywnoċci zabudowy nie wićcej niď 0,40 
5 Udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniej niď 30 % 
6 Maksymalna iloċć kondygnacji nadziemnych budynków 2 
7 Maksymalna wysokoċć zabudowy (wysokoċć budynków i obiektów kubaturowych) 11,00 m 

 
8 Spadek głównych połaci dachowych budynków 15 - 45o 

3) budynki na działce budowlanej naleďy sytu-
ować w odległoċci 4 m od granicy pasa dro-
gowego dróg wewnćtrznych oraz 4 m od gra-
nic terenów o innym przeznaczeniu, 

4) dachy budynków i innych obiektów zadaszo-
nych naleďy realizować jako dwuspadowe lub 
wielospadowe, pokrycie dachów dachówką, 
materiałem dachówkopodobnym lub blachą 
w kolorach zbliďonych do dachówki natural-
nej: ceglastym, czerwonym, brązowym, do-
puszcza sić takďe pokrycie w kolorze grafito-
wym lub zgaszonej zieleni; 

5) dla niewielkich budynków, wiat i zadaszeĉ (o 
powierzchni do 60 m2) dopuszcza sić dach 
płaski lub jednospadowy, materiał pokrycia 
dowolny, kolor pokrycia jak wyďej; 

6) ustala sić poziom podłogi parteru nie wyďej 
niď 50 cm od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku; 

7) naleďy zapewnić dostćp osób niepełnospraw-
nych do obiektów i pomieszczeĉ ogólnodo-
stćpnych; 

8) inwestor powinien zapewnić w granicach 
własnego terenu miejsca postojowe 
z uwzglćdnieniem ustaleĉ i wskačników za-
wartych w rozdziale 10§24 dotyczącym sys-
temów komunikacji, w przypadku urządzeĉ 
i obiektów sportowych niezbćdna iloċci 
miejsc postojowych naleďy okreċlić indywi-
dualnie odpowiednio do wielkoċci obiektu 
i przewidywanej iloċci uďytkowników 
i uczestników imprez; 

9) dla działki budowlanej naleďy zapewnić do-
stćp do drogi publicznej, z uwzglćdnieniem 
ustaleĉ rozdziału 9 dotyczących zasad podzia-
łu nieruchomoċci i rozdziału 10 dotyczących 
systemów komunikacji; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej naleďy realizować zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 10 oraz 
odpowiednio do przepisów odrćbnych. 

11) powierzchnić biologicznie czynną naleďy za-
gospodarować zielenią ozdobną oraz zielenią 
o charakterze izolacyjnym w szczególnoċci 
wzdłuď granic działki z innymi terenami funk-
cjonalnymi; 

12) ogrodzenie działki od strony ulic i innych 
przestrzeni publicznych powinno strukturć 
aďurową o powierzchni przeċwitów nie mniej-
szej niď 70% powierzchni ogrodzenia; 

13) dopuszcza sić łączenie działek na potrzeby 
planowanej inwestycji, a takďe podziały 
w celu wydzielenia działki gruntu o mniejszej 
powierzchni lub mniejszej szerokoċci niď 
podano w ustaleniach niniejszego rozdziału, 
w celu wydzielenia drogi wewnćtrznej ewen-
tualnie na inne niezbćdne cele publiczne, 
w tym cele związane z infrastrukturą tech-
niczną lub komunikacyjną, lub na powićksze-
nie sąsiedniej nieruchomoċci. 

 
§ 30. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia Up/US obowiązuje zakaz podejmowania 
przedsićwzićć i innych działaĉ okreċlonych jako nie-
dopuszczalne lub zakazane w ustaleniach ogólnych 
planu. 

Rozdział XIII 
KDW/IT - teren dróg wewnętrznych i urządzeń 

liniowej infrastruktury technicznej. 

§ 31. Na terenie oznaczonym symbolem KDW/IT 

ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
- przeznaczenie podstawowe: teren dróg we-

wnćtrznych, 
- przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 

i obiekty liniowej infrastruktury technicznej. 
 
§ 32. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia KDW/IT ustala sić jako obowiązujące nastćpu-
jące szczegółowe warunki, zasady zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić przeznaczenie terenu na cele dróg 
wewnćtrznych oraz liniowej infrastruktury 
technicznej; 

2) ustala sić szerokoċć terenu w liniach rozgra-
niczających zgodnie z rysunkiem planu, 
w tym szerokoċć jezdni o nawierzchni utwar-
dzonej nie mniej niď 3m z uwzglćdnieniem 
przepisów przeciwpoďarowych; 

3) w granicach terenu przewiduje sić usytuowa-
nie urządzeĉ i obiektów liniowej infrastruktu-
ry technicznej; 
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§ 33. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia KDW/IT obowiązuje zakaz podejmowania 
przedsićwzićć i innych działaĉ okreċlonych jako nie-
dopuszczalne lub zakazane w ustaleniach ogólnych 
planu. 

Rozdział XIV 
W-IT 

§ 34. Na terenie oznaczonym symbolem W-IT ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 

- przeznaczenie podstawowe: teren obiektów 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej słuďą-
cych zaopatrzeniu w wodć - stacja wodocią-
gowa, 

- przeznaczenie uzupełniające: inne obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, komu-
nikacja wewnćtrzna, zieleĉ. 

§ 35. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia W-IT ustala sić jako obowiązujące nastćpujące 
szczegółowe warunki, zasady zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

1) na terenach obiektów i urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej słuďących zaopatrzeniu w wodć 
moďna lokalizować obiekty i urządzenia 
o funkcji związanej z podstawowym przezna-
czeniem terenu, w tym stacja wodociągowa 
oraz inne obiekty i urządzenia towarzyszące 
związane z przeznaczeniem podstawowym 
i przeznaczeniem uzupełniającym terenu; 

2) na kaďdej działce budowlanej obowiązują na-
stćpujące parametry i wskačniki kształtowania 
zabudowy: 

  Rodzaj ustalenia Wartoċć liczbo-
wa 

1 Minimalna powierzchnia i szerokoċć działki budowlanej nie ogranicza sić 
3 Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie wićcej niď 

0,30 
4 Wskačnik intensywnoċci zabudowy nie wićcej niď 

0,50 
5 Udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniej niď 20 

% 
6 Maksymalna iloċć kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynków i obiektów 

budowlanych 
1 nadziemna 
1 podziemna 

7 Maksymalna wysokoċć zabudowy 9,00 m 
8 Spadek głównych połaci dachowych budynków dach spadowy 

- 45o 
3) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległoċci 4 m od granicy pasa drogo-
wego dróg wewnćtrznych oraz 4 m od gra-
nic terenów o innym przeznaczeniu, 

4) dachy budynków naleďy realizować jako 
dwuspadowe lub wielospadowe, pokrycie 
dachów dachówką, materiałem dachówko-
podobnym lub blachą w kolorach zbliďo-
nych do dachówki naturalnej: ceglastym, 
czerwonym, brązowym, grafitowym lub 
zgaszonej zieleni; 

5) dla niewielkich budynków, wiat i zadaszeĉ 
(o powierzchni do 60 m2) dopuszcza sić 
dach płaski lub jednospadowy, materiał 
pokrycia dowolny, kolor pokrycia jak wyďej; 

6) dla kaďdej działki budowlanej naleďy za-
pewnić dostćp do drogi publicznej, 
z uwzglćdnieniem ustaleĉ rozdziału 
9 dotyczących zasad podziału nieruchomo-
ċci i rozdziału 10 dotyczących systemów 
komunikacji; 

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej naleďy realizować zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 10 
oraz odpowiednio do przepisów odrćb-
nych. 

8) powierzchnić biologicznie czynną działki 
budowanej naleďy zagospodarować ziele-
nią ozdobną oraz zielenią o funkcji izola-

cyjnej w szczególnoċci wzdłuď granic tere-
nu z innymi terenami funkcjonalnymi; 

9) dopuszcza sić łączenie działek, a takďe po-
działy w celu wydzielenia dowolnej działki 
gruntu niezbćdnej dla realizacji inwestycji, 
w celu wydzielenia drogi wewnćtrznej 
i ewentualnie na inne niezbćdne cele pu-
bliczne, w tym cele infrastruktury technicz-
nej oraz na powićkszenie sąsiedniej nieru-
chomoċci. 

 
§ 36. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia W-IT obowiązuje zakaz podejmowania 
przedsićwzićć i innych działaĉ okreċlonych jako 
niedopuszczalne lub zakazane w ustaleniach ogól-
nych planu. 

Rozdział XV 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania , urządzania i użytkowania 
obiektów 

§ 37. 1. Do czasu przeznaczenia terenu na cele 
odpowiadające ustaleniom planu, dopuszcza sić 
dotychczasowy sposób uďytkowania i zagospoda-
rowania terenu, jednak bez prawa budowy no-
wych obiektów o charakterze stałym nie związa-
nych z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu. 

2. W stosunku do zabudowy istniejącej, usta-
la sić prawo jej dotychczasowego uďytkowania 
i wykonywania remontów. W przypadku przebu-
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dowy, dobudowy, nadbudowy lub rozbudowy oraz 
zmiany sposobu uďytkowania, naleďy stosować 
ustalenia niniejszego planu. 

3. Dopuszcza sić dla obszaru objćtego usta-
leniami planu, lokalizowanie w ramach przezna-
czenia podstawowego, elementów tymczasowego 
zagospodarowania terenu w postaci zieleni, obiek-
tów i urządzeĉ reklamowych, obiektów małej ar-
chitektury, urządzeĉ i obiektów towarzyszących 
funkcji podstawowej ustalonej planem, o ile nie 
stoi to w sprzecznoċci z pozostałymi ustaleniami 
planu. 

4. Wprowadza sić zakaz tymczasowego zago-
spodarowania i zabudowy terenów na okres uďyt-
kowania dłuďszy niď 2 lata. 

5. Obiekty tymczasowe po zakoĉczeniu ich 
uďytkowania naleďy niezwłocznie rozebrać lub 
zdemontować. 

DZIAŁ VI 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Rozdział XVI 
Ustalenia końcowe 

§ 38. Przeznacza sie na cele nierolnicze grunty 
rolne w granicach terenu objćtego planem. 
 

§ 39. Ustala sić stawkć procentową, słuďącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu war-
toċci nieruchomoċci, o której mowa w art. 36 ust. 

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w nastćpującej wysokoċci: 

1) dla terenów przeznaczonych na cele pu-
bliczne i oznaczonych w planie KDW/IT, W-
IT, Up/US w wysokoċci 0%; 

2) dla terenów oznaczonych w planie MN,U w 
wysokoċci 10% . W stosunku do terenów 
stanowiących własnoċć Gminy Ċlesin usta-
la sić stawkć 0%. 

 

§ 40. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy Ċlesin. 
 

§ 41. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ċlesin 
uchwalonego uchwałą Nr 329/XXXIX/2002 Rady 
Miejskiej Gminy Ċlesin z dnia 28 czerwca 2002 r. 
w czćċci dotyczącej terenów w miejscowoċci Li-
cheĉ Stary objćtych niniejszym planem. 
 

§ 42. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Wielkopolskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy 
Ċlesin. 
 

§ 43. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady  
(-) Stanisław Chrzanowski  
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Załącznik nr 1a 
do uchwały nr 50/VII/11 

Rady Miejskiej Gminy Ċlesin 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1b 
do uchwały nr 50/VII/11 

Rady Miejskiej Gminy Ċlesin 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 50/VII/11 

Rady Miejskiej Gminy Ċlesin 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ĊLESIN DLA TE-
RENÓW W MIEJSCOWOĊCI LICHEĈ STARY ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGDO 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmia-
nami) Rada Miejska Gminy Ċlesin rozstrzyga co 
nastćpuje: 

Na podstawie informacji Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ċlesin w sprawie braku uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w związku z wyłoďeniem planu do publicznego 
wglądu, nie rozstrzyga sić o sposobie rozpatrzenia 
uwag.
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 50/VII/11 

Rady Miejskiej Gminy Ċlesin 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
 

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ĊLESIN DLA TE-
RENÓW W MIEJSCOWOĊCI LICHEĈ STARY ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W 

PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁA-
SNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA. 

 
 
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 póčn. zm.), Rada 
Miejska Gminy Ċlesin rozstrzyga co nastćpuje: 
 
1. Inwestycje zakresu infrastruktury technicznej, zapi-
sane w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, naleďące do zadaĉ własnych gminy 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.), stanowią inwestycje w 
zakresie dróg, w zakresie przewodów i urządzeĉ wo-
dociągowych oraz kanalizacji. 
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
realizowane mogą być etapowo, równolegle z reali-
zacją nowej zabudowy, lub jako samodzielne zada-
nia. 
3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt. 1 
odbywać sić bćdzie zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z póčn. zm.) oraz ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, 
poz. 526 ze zm.), poprzez: 
a) wydatki inwestycyjne z budďetu gminy zgodnie z 
uchwałami budďetowymi, 
b) współfinansowanie przy udziale ċrodków ze-
wnćtrznych w ramach, m.in.: 
dotacji unijnych, dotacji samorządu województwa, 
dotacji i poďyczek z funduszy celowych, z kredytów i 
poďyczek bankowych, z udziału inwestorów ze-
wnćtrznych na podstawie odrćbnych porozumieĉ, 
innych ċrodków zewnćtrznych. 
3. Zadania realizowane bćdą sukcesywnie zgodnie z 
corocznie podejmowanymi przez Radć Miejską Gmi-
ny Ċlesin, uchwałami budďetowymi. 
4. Realizacja zadaĉ nastćpować bćdzie w terminach 
okreċlonych harmonogramem wydatków budďetu 
Gminy Ċlesin. 
5. Sposób zaopatrzenia w energić elektryczną reali-
zowany bćdzie przez przedsićbiorstwo energetyczne 
zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 89, 
poz.625 z póčn. zm.) z uwzglćdnieniem przepisów art. 
19 i 20 ustawy.
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UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI 

 z dnia 20 maja 2011 r. 

w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzcianka 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 221 ust. 1 i 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 
28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 
152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 

1726) i art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 lit.a i ust. 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ċrodowi-
ska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, 
poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 
106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, 
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 
i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 
249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 
322) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrze-
ċnia 1996 r. o utrzymaniu czystoċci i porządku 
w gminach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 
180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. 
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, 
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 
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