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UCHWAŁA NR VIII/59/2011 RADY GMINY WIJEWO 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/180/2001 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz zasad ich usytuowania.  

40 89

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. – o wychowaniu w trzeźwoŌci 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1231 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co 
nastňpuje :  

§ 1. W uchwale Rady Gminy Wijewo Nr 
XXIX/180/2001 w sprawie liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania 
wprowadza siň nastňpujņce zmiany 
 § 2 – otrzymuje brzmienie : 

„1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie gminy Wijewo nie może byń usytuowany 
bliżej niż 50 m od: 

1) szkół i innych placówek oŌwiatowo wycho-
wawczych i opiekuŊczych, 

2) obiektów kultu religijnego, 
3) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, 
4) zakładów przemysłowych, 
5) obiektów zajmowanych przez organy Ōcigania 

i wymiaru sprawiedliwoŌci, 
6) obiektów sportowych, 
7) plaż i kņpielisk. 

2. Pomiar odległoŌci powinien byń przeprowa-
dzony według nastňpujņcych zasad: wzdłuż osi ciņ-
gów komunikacyjnych od głównego wejŌcia do bu-
dynku, w którym znajduje siň lokal zawierajņcy punkt 
sprzedaży alkoholu (ewentualnie od wejŌcia do tego 
lokalu, o ile sņ to lokale użytkowe zawierajņce odrňb-
ne wejŌcia/wyjŌcia na zewnņtrz budynku), do głów-
nego wejŌcia do obiektów, o których mowa w art. 
2 ust. 1 uchwały, bņdź (w przypadku terenu ogrodzo-
nego, np. ogrodzonego terenu szkoły) do głównego 
wejŌcia na teren nieruchomoŌci, na której posado-
wiony jest taki obiekt. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gmi-
ny Wijewo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Gminy Wijewo  
(-) Stanisław Kasperski 
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UCHWAŁA NR IX/71/11 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap – III

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 14 ust. 
8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) 
w zwiņzku uchwałņ Nr XXII/186/05 Rady Miejskiej 
w Rychwale z dnia 18 marca 2005r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
i miasta Rychwał, zmienionej uchwałņ Nr XV/91/08 
z dnia 20 marca 2008r. Rada Miejska w Rychwale 
uchwala, co nastňpuje:  

 
 
 

DZIAŁ I 
USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu. 

§ 1. 1. Stwierdza siň zgodnoŌń ustaleŊ zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Rychwał Etap – III z ustaleniami 
Zmiany Studium UwarunkowaŊ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Rychwał 
uchwalonej uchwałņ Nr XLI/329/10 Rady Miejskiej 
w Rychwale z dnia 29.10.2010r. 

2. Uchwala siň zmianň miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Rychwał, Etap – III, zwany dalej planem. 
 
§ 2. Załņcznikami do planu sņ: 
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1) rysunki planu w skali 1:1000, stanowiņce za-
łņczniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 33; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiņce załņcznik nr 34. 

 
§ 3. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 
2) symbole terenów; 
3) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu wskazujņ stan prawny wynikajņcy z innych 
przepisów, sņ oznaczeniami informacyjnymi: 

1) pas technologiczny wzdłuż linii elektroenerge-
tycznej Ōredniego napiňcia; 

2) pas technologiczny wzdłuż linii elektroenerge-
tycznej niskiego napiňcia; 

3) proponowane linie podziału na działki; 
4) oznaczenia dróg krajowych i powiatowych 

przylegajņcych do granic obszaru; 
5) miejsca włņczeŊ terenów do dróg publicz-

nych. 
3. Informacje wskazane przez oznaczenia wy-

mienione w ust.2, oraz wynikajņce z nich ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenu należy aktualizowań 
zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym 
bez wprowadzania zmian w planie. 

4. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczajņce 
granice obszarów objňtych planem biegnņce na ry-
sunku planu wzdłuż linii rozgraniczajņcych należy 
traktowań, jako oznaczenia biegnņce po tych liniach. 
 
§ 4. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest mo-
wa o: 

1) budowli służņcej reklamie - należy przez to ro-
zumień wolnostojņcy trwale zwiņzany 
z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest 
budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo bu-
dowlane; 

2) urzņdzeniu służņcym reklamie – należy przez 
to rozumień obiekt nie zwiņzany na trwale 
z gruntem, służņcy reklamie; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysun-
ku planu: 

a) Nie należy sytuowań budynków na terenach 
przeznaczonych pod zabudowň przed nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczo-
nymi od strony dróg wewnňtrznych oraz dróg 
dojazdowych stanowiņcych własnoŌń gminy 
lub innych osób prawnych, które nie sņ zali-

czone do dróg publicznych. Dopuszcza siň tu 
sytuowanie innych obiektów budowlanych 
i urzņdzeŊ w szczególnoŌci takich jak: pod-
ziemne obiekty budowlane, ogrodzenia dzia-
łek w liniach rozgraniczajņcych tereny prze-
znaczone pod zabudowň, budowle służņce re-
klamie, urzņdzenia służņcych reklamie, napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne i teletech-
niczne, stacje transformatorowe, stacje re-
dukcyjne gazu, dopuszcza siň wysuniňcie 
przed nieprzekraczalnņ liniň zabudowy do 
1,5m wyłņcznie takich elementów budynku 
jak okap dachu, balkon, daszek nad wejŌciem, 
schody zewnňtrzne, pochylnia lub rampa. 

b) Nie należy sytuowań obiektów budowlanych 
przed nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wyznaczonymi od strony dróg publicznych. 
Dopuszcza siň przed wskazanymi w planie li-
niami zabudowy od strony dróg publicznych: 
remonty, przebudowy, rozbudowy i nadbu-
dowy obiektów budowlanych istniejņcych, lo-
kalizacjň podziemnych obiektów budowla-
nych, lokalizowanych na terenach zabudowy 
budowli służņcych reklamie oraz urzņdzeŊ 
służņcych reklamie, napowietrznych linii elek-
troenergetycznych i teletechnicznych, stacji 
transformatorowych, stacji redukcyjnych ga-
zu, dopuszcza siň wysuniňcie przed nieprze-
kraczalnņ liniň zabudowy do 1,5m wyłņcznie 
takich elementów budynku jak okap dachu, 
balkon, daszek nad wejŌciem, schody ze-
wnňtrzne, pochylnia lub rampa. 

c) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
bezpoŌrednio przy granicy z sņsiednimi dział-
kami i terenami oznacza możliwoŌń lokalizacji 
zabudowy bezpoŌrednio przy tej granicy lub 
w odległoŌci 1,5m od tej granicy (zgodnie 
z §12 ust.2 rozporzņdzenia Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie, Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami). 

d) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 
na rysunku planu w odległoŌci 3m od granicy 
z sņsiednimi działkami i terenami (linie wzdłuż 
granic, które nie zostały zwymiarowane na 
rysunkach planu) oznacza koniecznoŌń lokali-
zacji zabudowy w odległoŌciach okreŌlonych 
w §12 ust.1 w/w rozporzņdzenia lub na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej zgodnie z §12 ust.3 w/w rozporzņdzenia, 
przy czym każdorazowo należy stosowań 
wymagania wynikajņce z §12 ust.5 i 6. 

e) Nie należy sytuowań zabudowy przed nie-
przekraczalnņ liniņ zabudowy wyznaczonņ od 
Ōciany lasu, w przypadku zamiaru zbliżenia 
zabudowy do Ōciany lasu bliżej niż wskazana 
linia zabudowy i bliżej niż dopuszcza to rozpo-
rzņdzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadań budynki i ich usy-
tuowanie, dopuszcza siň możliwoŌń uzyskania 
odstňpstwa od tych wymagaŊ w trybie prze-
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widzianym przez art.9 ustawy prawo budow-
lane ( t.j. 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623). 

4) obiekcie obsługi technicznej - należy przez to 
rozumień infrastrukturň technicznņ, która 
w szczególnoŌci służy odprowadzaniu Ōcie-
ków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elek-
trycznej, gazu, infrastrukturň teletechnicznņ 
a także stacje transformatorowe, obiekty 
przepompowni Ōcieków, stacje gazowe, urzņ-
dzenia melioracji; 

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumień dominujņcy (główny) sposób zago-
spodarowania terenu; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupełniajņ-
cym - należy przez to rozumień możliwy spo-
sób zagospodarowania terenu po spełnieniu 
wymagaŊ okreŌlonych w planie, stanowiņcy 
uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia 
podstawowego; 

7) symbol przeznaczenia - należy przez to rozu-
mień oznaczenie poszczególnych terenów, 
okreŌlajņce ich przeznaczenie podstawowe 
lub przeznaczenie podstawowe i dopuszczal-
ne; 

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej – na-
leży przez to rozumień powierzchniň terenu 
biologicznie czynnņ w rozumieniu §3 pkt 22 
rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami); 

9) terenie – należy przez to rozumień obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczajņcymi oraz okre-
Ōlony symbolem przeznaczenia; 

10) usługach nieuciņżliwych, produkcji nieuciņż-
liwej - należy przez to rozumień usługi 
i działalnoŌń produkcyjnņ, które nie należņ do 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko w rozumieniu przepisów 
rozporzņdzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010r w sprawie przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) oraz nie 
powodujņ ponadnormatywnego oddziaływa-
nia na Ōrodowisko okreŌlonego w przepisach 
szczególnych dla okreŌlonego przeznaczenia 
terenu, w szczególnoŌci w rozporzņdzeniu 
Ministra ŋrodowiska dnia 14 czerwca 2007r 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826); 

11) usługach uciņżliwych, produkcji uciņżliwej - 
należy przez to rozumień usługi i działalnoŌń 
produkcyjnņ zaliczane do przedsiňwziňń mo-
gņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko 
w rozumieniu przepisów rozporzņdzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko (Dz. U. z 2010r Nr 213 poz. 
1397) lub które powodujņ ponadnormatywne 
oddziaływanie na Ōrodowisko okreŌlone 
w przepisach szczególnych dla okreŌlonego 

przeznaczenia terenu, w szczególnoŌci 
w rozporzņdzeniu Ministra ŋrodowiska dnia 
14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Ōrodowisku (Dz. U. Nr 
120 poz. 826); 

12) urzņdzeniu pomocniczym - ekrany akustycz-
ne, urzņdzenia ochrony przeciwpożarowej 
i obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeŊ-
stwa paŊstwa; 

13) wskaźniku intensywnoŌci zabudowy - należy 
przez to rozumień stosunek powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
budynków zlokalizowanych na danej działce 
budowlanej do powierzchni całkowitej tej 
działki; 

14) pasie technologicznym linii elektroenerge-
tycznej – należy przez to rozumień obszar, na 
którym dopuszcza siň prowadzenie prac zwiņ-
zanych z budowņ, przebudowņ, modernizacjņ 
i eksploatacjņ linii, w granicach którego za-
myka siň ponadnormatywne oddziaływanie 
tej linii w zakresie emisji pola elektromagne-
tycznego oraz hałasu; 

15) budynek mieszkalny jednorodzinny – należy 
przez to rozumień budynek definiowany 
w art.3 pkt 2a ustawy prawo budowlane ( t. j. 
2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623); 

16) budynek rekreacji indywidualnej - należy 
przez to rozumień budynek przeznaczony do 
okresowego wypoczynku definiowany w § 
3 pkt 7 rozporzņdzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadań 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad 

użytkowania, zagospodarowania i zabudowy 

obszaru objętego ustaleniami planu. 

§ 5. Dla obszaru objňtego niniejszņ uchwałņ, ustala 
siň nastňpujņce przeznaczenia poszczególnych tere-
nów, przyporzņdkowujņc im wskazane obok symbole 
przeznaczenia: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 

2) U – tereny zabudowy usługowej; 
3) MN, ML - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy letniskowej; 
4) RM – tereny zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych; 
5) US – tereny sportu i rekreacji; 
6) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej; 

7) U/RM – tereny zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych; 

8) U/MN – tereny zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
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9) P,U – tereny obiektów produkcyjnych, baz 
i składów i zabudowy usługowej; 

10) U/P – tereny zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów; 

11) Ł – tereny użytków zielonych; 
12) KD-Z - tereny dróg publicznych klasy drogi 

zbiorczej; 
13) KD-L - tereny dróg publicznych klasy drogi lo-

kalnej; 
14) KD-D – tereny dróg publicznych klasy drogi 

dojazdowej; 
15) KDW – tereny dróg wewnňtrznych. 

 
§ 6. 1. Cele takie jak: obiekty obsługi technicznej 
wymienione w § 4 pkt 4, w tym także obiekty zalicza-
ne do mogņcych znaczņco wpływań na Ōrodowisko 
w rozumieniu przepisów szczególnych, urzņdzenia 
pomocnicze wymienione w § 4 pkt 12, ciņgi komuni-
kacji wewnňtrznej: pieszej, rowerowej, jezdnej 
i pieszo-jezdnej można realizowań na każdym terenie 
w sposób zgodny przepisami szczególnymi 
i zasadami współżycia społecznego. 

2. Plan wyznacza nastňpujņce tereny przezna-
czone na cele publiczne: tereny dróg publicznych: 
KD-Z, KD-L, KD-D. 

3. Dopuszcza siň na obszarze objňtym planem 
lokalizacjň zadaŊ dla realizacji celów publicznych 
w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, 
okreŌlonych niniejszym planem oraz zgodnie 
z punktem 1. 

4. Na całym obszarze planu nie przewiduje siň 
lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych. 
 
§ 7. Zagospodarowanie i zabudowň należy wykony-
wań w sposób zapewniajņcy prawidłowņ eksploata-
cjň obiektów zaliczanych do celów publicznych, 
zwłaszcza: obiektów obsługi technicznej, urzņdzeŊ 
melioracyjnych oraz obiektów obrony cywilnej, ra-
townictwa i bezpieczeŊstwa paŊstwa. 

 

Rozdział III 
Ustalenia ogólne w zakresie: ochrony przyrodniczej, 

ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć 
wody, ochrony zbiorników wód otwartych, zagrożeń 

związanych z osuwaniem się mas ziemnych, 
terenów górniczych. 

§ 8. 1. Obszar planu położony jest poza strefami pod-
legajņcymi ochronie przyrodniczej. Ustala siň nastň-
pujņce zasady kształtowania i ochrony zieleni oraz 
terenów biologicznie czynnych: 

a) należy dņżyń do zachowania istniejņcego 
drzewostanu, 

b) w celu odtworzenia wartoŌci przyrodniczych 
i użytkowych na terenach wykazujņcych cechy 
degradacji spowodowanej nieprawidłowym 
użytkowaniem, należy prowadziń działania 
o charakterze rekultywacyjnym, 

c) nasadzeŊ zieleni nie można wykonywań na 
sieciach infrastruktury podziemnej, nasadzeŊ 

zieleni wysokiej nie można wykonywań bez-
poŌrednio pod liniami elektroenergetycznymi, 

d) zieleŊ wysokņ należy lokalizowań minimum 
po jednej stronie każdej z dróg publicznych 
oraz w miarň możliwoŌci terenowych także 
dróg wewnňtrznych, 

e) na terenach narażonych na negatywny wpływ 
drogi krajowej w przypadku stosowania pa-
sów zieleni izolacyjnej opisanych w § 15 ust. 
2, 3, 4, 5, 6 za pas zieleni izolacyjnej należy ro-
zumień pas zieleni o różnym składzie gatun-
kowym z udziałem roŌlin zimozielonych 
o minimalnej szerokoŌci wynoszņcej 6m. 

2. Tereny objňte planem nie sņ zagrożone osu-
waniem siň mas ziemnych i nie sņ zagrożone powo-
dziņ, nie znajdujņ siň w strefach ochronnych ujňń 
wody, nie znajdujņ siň w granicach ochronnych Ōród-
lņdowych zbiorników wodnych wód otwartych. 

3. Tereny objňte planem nie sņ ustanowione te-
renami górniczymi. 

 

Rozdział IV 
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze względu 
na wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

§ 9. Obszar planu znajduje siň poza obszarami objň-
tymi ochronņ Ōrodowiska oraz poza obszarami objň-
tymi ochronņ wód podziemnych. 
 
§ 10. 1. Posiadajņcy do działki budowlanej tytuł 
prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywań siň od działaŊ, które by zakłócały 
korzystanie z nieruchomoŌci sņsiednich ponad prze-
ciňtnņ miarň, wynikajņcņ ze społeczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomoŌci i sto-
sunków miejscowych. 

2. Na obszarze planu nakazuje siň zachowanie 
odpowiednich standardów jakoŌci Ōrodowiska w tym 
okreŌlonego poziomu hałasu na terenach objňtych 
ochronņ akustycznņ, w szczególnoŌci zachowanie 
okreŌlonego poziomu hałasu na terenach objňtych 
ochronņ akustycznņ, które jest regulowane przepi-
sami odrňbnymi w szczególnoŌci: art. 139 prawa 
ochrony Ōrodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 
25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) - przestrzega-
nie wymagaŊ ochrony Ōrodowiska zwiņzanych eks-
ploatacjņ dróg zapewniajņ zarzņdzajņcy tymi obiek-
tami, oraz § 11 rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadań budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami) - budynki z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny byń 
wznoszone poza zasiňgiem zagrożeŊ i uciņżliwoŌci 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, przy czym 
dopuszcza siň wznoszenie budynków w tym zasiňgu 
pod warunkiem zastosowania Ōrodków technicznych 
zmniejszajņcych uciņżliwoŌci poniżej poziomu usta-
lonego w tych przepisach bņdź zwiňkszajņcych od-
pornoŌń budynku na te zagrożenia i uciņżliwoŌci. 

3. Tereny oznaczone symbolem MN kwalifikuje 
siň do terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, dla których obowiņzuje nie przekraczanie 
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dopuszczalnego poziomu hałasu okreŌlonego 
w załņczniku do rozporzņdzenia Ministra ŋrodowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Ōrodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 
826). 

4. Tereny oznaczone symbolami MN/U, U/MN, 
kwalifikuje siň do terenów mieszkaniowo – usługo-
wych, dla których obowiņzuje nie przekraczanie do-
puszczalnego poziomu hałasu okreŌlonego 
w załņczniku do rozporzņdzenia Ministra ŋrodowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Ōrodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 
826). 

5. Tereny oznaczone symbolami RM oraz U/RM 
kwalifikuje siň do terenów zabudowy zagrodowej dla 
których obowiņzuje nie przekraczanie dopuszczalne-
go poziomu hałasu okreŌlonego w załņczniku do 
rozporzņdzenia Ministra ŋrodowiska z dnia 14 czerw-
ca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w Ōrodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826). 

6. Tereny oznaczone symbolem MN,ML kwalifi-
kuje siň do terenów zabudowy rekreacyjno-
wypoczynkowych, dla których obowiņzuje nie prze-
kraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu okreŌlo-
nego w załņczniku do rozporzņdzenia Ministra ŋro-
dowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w Ōrodowisku (Dz. U. Nr 
120 poz. 826). 

7. Na terenach U/MN – terenie zabudowy usłu-
gowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej istniejņca zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna możne pozostań lub może byń lokali-
zowana nowa wyłņcznie, jeŌli działalnoŌń usługowa 
nie powoduje przekroczenia standardów Ōrodowiska 
w tym hałasu, wymaganych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. Na terenach MN/U zabu-
dowa usługowa lub funkcja usługowa może powstań, 
jeżeli nie bňdzie powodowała przekroczenia standar-
dów Ōrodowiska w tym hałasu, wymaganych dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

8. Na obszarze planu adaptuje siň istniejņcņ 
elektrowniņ wiatrowņ o mocy 800kW na działce nr 
124/4 w Białej PanieŊskiej na terenie oznaczonym 
w planie symbolem P/U przedstawionym na załņcz-
niku nr 19. Dopuszcza siň jej przebudowň, remont, 
zakazuje siň rozbudowy i nadbudowy, zakazuje siň 
zwiňkszania mocy oraz całkowitej wysokoŌci. 
 
§ 11. Ustala siň nastňpujņce warunki postňpowania 
z odpadami: 

1) wytwórcy odpadów zobowiņzani sņ do ich se-
lektywnej zbiórki, umożliwiajņcej późniejszy 
odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie 
z wymogami ochrony Ōrodowiska; 

2) odpady komunalne winny byń segregowane 
i zagospodarowane zgodnie z planem gospo-
darki odpadami; 

3) odpady niebezpieczne, w szczególnoŌci oleje 
odpadowe, zużyte baterie i akumulatory win-
ny byń gromadzone w hermetycznych po-
jemnikach i przekazywane uprawnionym od-
biorcom w celu ich odzysku lub unieszkodli-
wienia; 

4) zakazuje siň na terenie planu tworzenia skła-
dowisk odpadów i unieszkodliwiania odpa-
dów; 

5) w celu realizacji selektywnej zbiórki, każda 
działka budowlana powinna byń wyposażona 
w oddzielne oznaczone pojemniki przezna-
czone do gromadzenia zmieszanych, odpa-
dów ulegajņcych biodegradacji oraz surow-
ców wtórnych; 

6) dopuszcza siň usytuowanie zbiorczych po-
jemników selektywnego gromadzenia odpa-
dów, obsługujņcych kilka działek budowla-
nych, zlokalizowanych na terenach dróg pu-
blicznych i wewnňtrznych; 

7) masy ziemne powstałe podczas realizacji in-
westycji budowlanych należy zagospodaro-
wań w ramach własnej nieruchomoŌci lub 
w miejscu wskazanym przez miasto lub 
w sposób zgodny z przepisami prawa. 

 
§ 12. 1. Ustala siň szerokoŌń pasa technologicznego 
linii energetycznych: ustala siň strefň 5 m od rzutu 
poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii 
Ōredniego napiňcia 15 kV, oraz 3 m od rzutu pozio-
mego skrajnego przewodu napowietrznych linii ni-
skiego napiňcia 0,4 kV. Dla terenów znajdujņcych siň 
w granicach podanych wielkoŌci wydziela siň pas 
technologiczny. Przy projektowaniu i realizacji do-
puszczonych w tych pasach obiektów budowlanych 
należy zachowań bezpieczne odległoŌci oraz zacho-
wań wymagania norm oraz przepisów. Zagospoda-
rowanie terenu i zabudowň w zbliżeniu do linii Ōred-
niego i niskiego napiňcia należy uzgadniań 
z właŌcicielem sieci. Ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenu w granicach pasów technologicznych 
obowiņzujņ do czasu istnienia linii energetycznych 
napowietrznych. 

2. Aktualnie na terenie brak sieci gazowych, nie 
planujņ ich realizacji w najbliższych latach operatorzy 
sieci gazowych. W przypadku przyszłego wprowa-
dzenia na terenie sieci gazowych, należy zachowań 
strefy kontrolowane gazociņgów oraz odległoŌci od 
obiektów terenowych zgodne z Rozporzņdzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadań 
sieci gazowe (Dz. U. z 2001r nr 97 poz. 1055) lub 
przepisami aktualnymi obowiņzujņcymi w czasie 
budowy tych sieci. 

 

Rozdział V 
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów 

podlegających ochronie ze względu na wymagania 
ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej. 

§ 13. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obiekty zabytkowe, brak też rozpoznanych reliktów 
archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie 
robót budowlanych, na terenach objňtych planem, 
przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, 
iż sņ one zabytkami, należy postňpowań zgodnie 
z przepisami art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2003r Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami). 
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Rozdział VI 
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

oraz komunikacji. 

§ 14. Sieci infrastruktury technicznej realizowane jako 
sieci publiczne powinny byń prowadzone w liniach 
rozgraniczajņcych dróg powiatowych i gminnych za 
zgodņ zarzņdców dróg, a także przez tereny dróg 
wewnňtrznych. Sieci infrastruktury technicznej 
wzdłuż drogi krajowej nr 25 należy lokalizowań na 
terenach oznaczonych symbolem MN i U/MN 
w obrňbie Siņszyce, przedstawionych na załņczniku 
nr 2, na terenie oznaczonym symbolem U/MN 
w obrňbie Zosinki przedstawionym na załņczniku nr 
3, na terenie U/RM w obrňbie Zosinki, przedstawio-
nym na załņczniku nr 8, oraz w pasach drogowych 
dróg serwisowych wyznaczonych wzdłuż drogi kra-
jowej oznaczonych symbolem KD-D przedstawionych 
na załņcznikach nr 16 w Białej PanieŊskiej, 21, 23 i 24 
w Glinach. 
 
§ 15. 1. Przy lokalizowaniu zabudowy należy prze-
strzegań zdefiniowanych w § 4 pkt 3 oraz wyznaczo-
nych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy, w tym w szczególnoŌci należy zachowań wy-
znaczone odległoŌci od drogi krajowej przedstawione 
na załņcznikach nr 2, 16, 21, 24, gdzie poszczególne 
linie na rysunku planu oznaczajņ: 

1) linia I – wyznacza nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy dla obiektów budowlanych nie przezna-
czonych na pobyt ludzi, które można lokali-
zowań nie bliżej niż 25m od krawňdzi jezdni, 

2) linia II – wyznacza nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy dla obiektów budowlanych z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt lu-
dzi, które można lokalizowań nie bliżej niż 
90m od krawňdzi jezdni. 

2. Na terenach MN, U/MN w Siņszycach oraz 
Zosinkach przedstawionych na załņczniku nr 2 działki 
przeznaczone pod zabudowň mieszkaniowņ muszņ 
byń wyznaczane tak, aby istniała możliwoŌń oddale-
nia budynków mieszkalnych oraz budynków przezna-
czonych na stały pobyt ludzi na odległoŌń co naj-
mniej 90m od krawňdzi jezdni drogi krajowej. 
W przypadku, gdy w czasie użytkowania działek 
stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu okreŌlonego w załņczniku do rozpo-
rzņdzenia Ministra ŋrodowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) na terenach 
przeznaczonych pod zabudowň mieszkaniowņ jedno-
rodzinnņ oraz zabudowň mieszkaniowo-usługowņ 
tereny te należy zabezpieczyń stosujņc Ōrodki ochro-
ny akustycznej w szczególnoŌci takie jak: nasadzenia 
zieleni izolacyjnej, ekrany dźwiňkochłonne lub inne 
Ōrodki ochrony akustycznej. ZieleŊ izolacyjnņ należy 
sadziń na terenach działek budowlanych, ekrany 
dźwiňkochłonne można na terenach dróg lub tere-
nach działek budowlanych. 

3. Na terenie U/MN w Zosinkach, przedstawio-
nym na załņczniku nr 3 linia I wyznacza nieprzekra-
czalnņ liniň zabudowy dla obiektów budowlanych nie 

przeznaczonych na pobyt ludzi, które można lokali-
zowań nie bliżej niż 25m od krawňdzi jezdni drogi 
krajowej, liniň II dla obiektów budowlanych 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
wyznaczono w odległoŌci 55m od krawňdzi jezdni 
drogi krajowej. W przypadku zlokalizowania na tere-
nie obiektów budowlanych z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi, w szczególnoŌci zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej - kiedy teren bň-
dzie kwalifikował siň zgodnie z § 10 ust.5 do terenów 
mieszkaniowo-usługowych, gdy w czasie użytkowa-
nia działek stwierdzone zostanie przekroczenie do-
puszczalnego poziomu hałasu, należy stosowań 
Ōrodki zabezpieczajņce w szczególnoŌci: zieleŊ izola-
cyjnņ lub ekrany dźwiňkochłonne lub inne Ōrodki 
ochrony akustycznej. ZieleŊ izolacyjnņ należy sadziń 
na terenach działek budowlanych, ekrany dźwiňko-
chłonne można na terenach dróg lub terenach dzia-
łek budowlanych. 

4. Na terenie U/RM w Zosinkach, przedstawio-
nym na załņczniku nr 8 cały teren jest oddalony mak-
symalnie do 45m od krawňdzi jezdni drogi krajowej, 
nieprzekraczalnņ liniň wyznaczono w odległoŌci 25m 
od krawňdzi jezdni drogi krajowej. W zwiņzku 
z istniejņcņ na terenie zabudowņ zagrodowņ, którņ 
adaptuje siň w planie (jest przeznaczeniem dopusz-
czalnym, uzupełniajņcym) w przypadku, gdy poziom 
hałasu okreŌlony w załņczniku do rozporzņdzenia 
Ministra ŋrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) przekroczy na 
terenie U/RM poziom dopuszczalny dla terenu zabu-
dowy zagrodowej należy stosowań Ōrodki zabezpie-
czajņce w szczególnoŌci: zieleŊ izolacyjnņ lub ekrany 
dźwiňkochłonne lub inne Ōrodki ochrony akustycznej. 
Dla lokalizacji nowych obiektów usługowych 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
należy stosowań Ōrodki zabezpieczajņce 
w szczególnoŌci: zieleŊ izolacyjnņ lub ekrany dźwiň-
kochłonne lub inne Ōrodki ochrony akustycznej. Zie-
leŊ izolacyjnņ należy sadziń na terenie U/RM, ekrany 
dźwiňkochłonne można na terenach dróg lub na 
terenie U/RM. 

5. Na terenie U/MN w Glinach, przedstawionym 
na załņczniku nr 21 linia I wyznacza nieprzekraczalnņ 
liniň zabudowy dla obiektów budowlanych nie prze-
znaczonych na pobyt ludzi, które można lokalizowań 
nie bliżej niż 25m od krawňdzi jezdni drogi krajowej, 
liniň II dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi wyznaczono 
w odległoŌci 90m od krawňdzi jezdni drogi krajowej. 
W przypadku zlokalizowania na terenie obiektów 
budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi, w szczególnoŌci zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej - kiedy teren bňdzie kwalifikował 
siň zgodnie z § 10 ust.5 do terenów mieszkaniowo-
usługowych, gdy w czasie użytkowania działek 
stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu, należy stosowań Ōrodki zabezpiecza-
jņce w szczególnoŌci: zieleŊ izolacyjnņ lub ekrany 
dźwiňkochłonne lub inne Ōrodki ochrony akustycznej. 
ZieleŊ izolacyjnņ należy sadziń na terenie U/MN, 
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ekrany dźwiňkochłonne można na terenie dróg lub 
terenie U/MN. 

6. Tereny U oraz U/MN w Glinach, przedstawio-
ne na załņczniku nr 23 oddalone sņ maksymalnie do 
57m od krawňdzi drogi krajowej, nieprzekraczalnņ 
liniň wyznaczono w odległoŌci 25m od krawňdzi 
jezdni drogi krajowej. W przypadku zlokalizowania na 
terenie obiektów budowlanych z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w szczególnoŌci 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - kiedy 
teren bňdzie kwalifikował siň zgodnie z § 10 ust.5 do 
terenów mieszkaniowo-usługowych, gdy w czasie 
użytkowania działek stwierdzone zostanie przekro-
czenie dopuszczalnego poziomu hałasu należy sto-
sowań Ōrodki zabezpieczajņce w szczególnoŌci: zieleŊ 
izolacyjnņ lub ekrany dźwiňkochłonne lub inne Ōrodki 
ochrony akustycznej. ZieleŊ izolacyjnņ należy sadziń 
na terenach U i U/MN, ekrany dźwiňkochłonne moż-
na na terenach dróg lub na terenach U i U/MN. 

7. Przy lokalizowaniu zabudowy w stosunku do 
przebiegajņcej w obrňbie Gliny drogi powiatowej nr 
3248P należy przestrzegań zdefiniowanych w § 4 pkt 
3b oraz wyznaczonych na rysunku planu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy. Zabudowň należy lokalizo-
wań: 

- na zał. nr 32 – w odległoŌci nie mniejszej niż 
8m od zewnňtrznej krawňdzi jezdni, 

- na zał. nr 25, 27, 30, 31 - w odległoŌci nie 
mniejszej niż 20m od zewnňtrznej krawňdzi 
jezdni, 

- na zał. nr 28 – w odległoŌci nie mniejszej niż 
30m od zewnňtrznej krawňdzi jezdni. 

8. Przy lokalizowaniu zabudowy należy prze-
strzegań zdefiniowanych w § 4 pkt 3a, b, oraz wyzna-
czonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, w tym w szczególnoŌci należy zachowań 
wyznaczone odległoŌci od dróg gminnych, oraz in-
nych dróg ogólnodostňpnych: 

- zał. nr 1 – 4m od linii rozgraniczajņcej teren 
U/MN, 

- zał. nr 2 – 8m od linii rozgraniczajņcej tereny 
MN i U/MN od strony dróg KD-D, (zgodnie 
z rysunkiem planu), 

- zał. nr 4 – 12m od linii rozgraniczajņcej tereny 
MN, 

- zał. nr 6 - 6m od linii rozgraniczajņcej teren 
U/P, 

- zał. nr 7 - 15m od linii rozgraniczajņcej teren 
MN/U, 

- zał. nr 8 – 6m od linii rozgraniczajņcej teren 
U/RM, 

- zał. nr 9 - 15m od linii rozgraniczajņcej teren 
MN, 

- zał. nr 12 - 7m od linii rozgraniczajņcej teren 
MN, 

- zał. nr 13 – 15m od krawňdzi jezdni od strony 
północnej, 12m od linii rozgraniczajņcej teren 
MN,ML od strony wschodniej, z miejscowym 
zmniejszeniem tych odległoŌci do linii wyzna-
czonych przez istniejņcņ zabudowň na działce 
nr 247/2 (zgodnie z rysunkiem planu), 

- zał. nr 14 - 15m od krawňdzi jezdni na terenie 
MN, 

- zał. nr 15 - 6m od linii rozgraniczajņcej teren 
MN, 7m od linii rozgraniczajņcej teren U/MN, 

- zał. nr 16 – 15m od krawňdzi jezdni od połu-
dnia, 6m od linii rozgraniczajņcej teren P,U od 
zachodu, 

- zał. nr 17 – 15m od krawňdzi jezdni na terenie 
U/MN, 

- zał. nr 18 – 16m od krawňdzi jezdni na terenie 
P,U, 

- zał. nr 20 – 15m od krawňdzi jezdni na tere-
nach MN i US, 

- zał. nr 21 – od 14m do 30m od linii rozgrani-
czajņcej teren MN (zgodnie z rysunkiem pla-
nu), 15m od krawňdzi jezdni drogi KD-L na te-
renie U/MN, 

- zał. nr 22 – 15m od krawňdzi jezdni na tere-
nach MN i RM po południowej stronie drogi, 
6m od linii rozgraniczajņcej teren MN po pół-
nocnej stronie drogi, 

- zał. nr 23 – 6m od krawňdzi jezdni na terenie 
U, 4 i 10m od linii rozgraniczajņcej na terenie 
U/MN, 

- zał. nr 26 – 12m od linii rozgraniczajņcej na te-
renie MN, 

- zał. nr 27 – 15m od krawňdzi jezdni na terenie 
MN, 

- zał. nr 29 – 15m od linii rozgraniczajņcej teren 
MN, 

- zał. nr 31 – 15m od krawňdzi jezdni na terenie 
MN, 

- zał. nr 28 – 10m od linii rozgraniczajņcej teren 
MN. 

9. Przy lokalizowaniu zabudowy należy prze-
strzegań zdefiniowanych w § 4 pkt 3a oraz wyznaczo-
nych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy, w tym w szczególnoŌci należy zachowań wy-
znaczone na załņcznikach graficznych odległoŌci od 
dróg wewnňtrznych wynoszņce: 

- zał. nr 1 – linia wyznaczona w granicy pasa 
technologicznego linii ee ŋN15kV, zgodna 
z rysunkiem planu, 

- zał. nr 4 – 4m i 6m, 
- zał. nr 5 - 6m, 
- zał. nr 7 - 6m, 
- zał. nr 9 – 4m i 6m, 
- zał. nr 11 – 6m, 
- zał. nr 15 – 6m, 
- zał. nr 17 – 6m, 
- zał. nr 21 – 6m, 
- zał. nr 22 – 6m na terenie MN i 12m na terenie 

RM, 
- zał. nr 24 – 0 i 6m zgodnie z rysunkiem planu, 
- zał. nr 29 – 5m, 
- zał. nr 31 – 6m. 

10. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczo-
ne równolegle do granic objňtych planem oraz do 
linii rozgraniczajņcej tereny o różnym przeznaczeniu 
i różnych zasadach zagospodarowania, które nie 
zostały zwymiarowane na rysunku planu, wyznaczajņ 
nieprzekraczalne linie zabudowy opisane w §4 pkt.3d. 

11. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczo-
ne bezpoŌrednio przy granicy z sņsiednimi działkami 
i terenami oznaczajņ możliwoŌń lokalizacji zabudowy 
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bezpoŌrednio przy tej granicy lub w odległoŌci 1,5m 
od tej granicy, wyznaczajņ nieprzekraczalne linie 
zabudowy opisane w §4 pkt.3c. 

12. Brak wyznaczonej na rysunku linii zabudowy 
w stosunku do granic działek stanowiņcych odrňbnņ 
własnoŌń, oznacza koniecznoŌń lokalizacji zabudowy 
w odległoŌciach okreŌlonych w §12 ust.1 rozporzņ-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadań budynki 
i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami) lub na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z §12 ust.3 
w/w rozporzņdzenia, przy czym każdorazowo należy 
stosowań wymagania wynikajņce z §12 ust.5 i 6. 
 
§ 16. Na terenach objňtych planem ustala siň nastň-
pujņce zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 

1) zasilanie w energiň elektrycznņ odbywań siň 
bňdzie z istniejņcej i projektowanej sieci elek-
troenergetycznej; 

2) sień elektroenergetycznņ należy realizowań 
jako kablowņ, dopuszcza siň realizacjň napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych 
w przypadkach uzasadnionych istniejņcym za-
inwestowaniem oraz warunkami gruntowymi; 

3) ustala siň zaopatrzenie w wodň z sieci wodo-
ciņgowej, na terenach nie wyposażonych 
w sień wodociņgowņ do czasu budowy sieci 
dopuszcza siň indywidualne ujňcia wody; 

4) ustala siň obowiņzek odprowadzenia Ōcieków 
przemysłowych i bytowych do sieci kanaliza-
cyjnej; 

5) dopuszcza siň do czasu realizacji sieci kanali-
zacji sanitarnej, tymczasowe odprowadzanie 
Ōcieków do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych, z których bňdņ one regularnie wy-
wożone do punktu zlewowego przy oczysz-
czalni przez koncesjonowanego przewoźnika; 

6) wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
dachów powinny byń odprowadzane do kana-
lizacji deszczowej lub w przypadku jej braku, 
na własny teren nieutwardzony lub do dołów 
chłonnych lub do zbiorników retencyjnych; 

7) wody opadowe i roztopowe z powierzchni za-
nieczyszczonych o trwałej nawierzchni na te-
renach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia U, P,U, U/P, U/RM, U/MN oraz na każdym 
terenie funkcjonalnym z nawierzchni dróg, 
parkingów oraz powierzchni zanieczyszczonej 
o trwałej nawierzchni, o powierzchni wiňkszej 
niż 200m2 należy odprowadzań zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r 
prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r 
Nr 239 poz.2019 z późniejszymi zmianami) po 
zastosowaniu urzņdzeŊ podczyszczajņcych; 

8) na terenach aktualnie użytkowanych rolniczo, 
objňtych zmianņ planu w miejscowoŌciach 
Biała PanieŊska, Gliny, Rybie, Zosinki, Siņszy-
ce znajdujņ siň urzņdzenia melioracji wod-
nych, w przypadku przeznaczania gruntów 
zmeliorowanych pod zabudowň należy prze-
projektowań i przebudowań urzņdzenia dre-

narskie. Wszelkie inwestycje realizowane na 
terenach zmeliorowanych i zdrenowanych 
powinny byń realizowane w sposób nie zakłó-
cajņcy funkcjonowania urzņdzeŊ melioracyj-
nych, realizacja inwestycji na tych terenach 
wymaga uzgodnienia z Wielkopolskim Zarzņ-
dem Melioracji i UrzņdzeŊ Wodnych 
w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie oraz 
Gminnņ Spółkņ Wodnņ w Rychwale. 
W przypadku uszkodzenia urzņdzeŊ, inwestor 
winien niezwłocznie zleciń ich naprawň wy-
specjalizowanej firmie; 

9) tereny rolnicze, przez które biegnņ rowy me-
lioracyjne oraz tereny w bezpoŌrednim sņ-
siedztwie rowów należy użytkowań jako trwa-
łe użytki zielone oznaczone w planie jako Ł, 
terenów tych nie należy grodziń, należy umoż-
liwiń dostňp do rowów w stopniu wystarcza-
jņcym do ich eksploatacji; 

10) rów melioracyjny znajdujņcy siň 
w wyznaczonym w planie pasie drogi we-
wnňtrznej, w obrňbie Zosinki przedstawionym 
na załņczniku nr 4, można zastņpiń rurociņ-
giem; 

11) budynki powinny posiadań zbiorcze lub indy-
widualne źródła dostarczania ciepła w stopniu 
wystarczajņcym dla prawidłowego użytkowa-
nia zgodnego z funkcjņ; 

12) do celów grzewczych i grzewczo-
technologicznych należy stosowań paliwa 
płynne, gazowe i stałe oraz alternatywne źró-
dła energii z wyłņczeniem paliw wňglowych 
wysokoemisyjnych, dopuszcza siň stosowanie 
paliw wňglowych wyłņcznie w wysokospraw-
nych i niskoemisyjnych kotłach wňglowych 
retortowych o sprawnoŌci wynoszņcej powy-
żej 80%. 

 
§ 17. Na terenach objňtym planem, ustala siň nastň-
pujņce warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 

1) potrzeby parkingowe dla istniejņcych 
i projektowanych inwestycji należy realizowań 
na nieruchomoŌci własnej inwestora; 

2) należy zapewniń minimum 3 miejsca posto-
jowe lub zamiennie miejsca garażowe na je-
den lokal mieszkalny oraz na jeden lokal re-
kreacji indywidualnej na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
letniskowej (mogņ to byń jedno miejsce 
w garażu i dwa postojowe, lub dwa miejsca 
w garażu i jedno postojowe, lub trzy miejsca 
w garażu lub 3 postojowe); 

3) należy zapewniń minimum 3 miejsca posto-
jowe dla pracowników na każde 10 osób za-
trudnionych, oraz jedno miejsce postojowe 
na każde 30m2 powierzchni sprzedaży 
w obiektach handlowych, oraz jedno miejsce 
postojowe na każde 40 m2 powierzchni użyt-
kowej w innych obiektach usługowych, każ-
dorazowo należy wykonań co najmniej jedno 
miejsce postojowe dla osób niepełnospraw-
nych. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24701 – Poz. 4090 
 

§ 18. 1. Jako podstawowņ, sień komunikacji drogo-
wej ustala siň tereny dróg publicznych znajdujņcych 
siň w granicach planu: dróg gminnych, projektowa-
nych jako drogi klasy lokalnej i klasy dojazdowej oraz 
powiatowych projektowanych jako drogi klasy zbior-
czej, a także ogólnodostňpnych dróg wewnňtrznych - 
nie zaliczanych aktualnie do dróg gminnych, projek-
towanych o parametrach dróg klasy dojazdowej. 

2. Na terenie planu nie przewiduje siň lokalizacji 
drogi krajowej. Droga krajowa przylega do terenów 
objňtych planem. Obsługa komunikacyjna terenów 
położonych przy drodze krajowej nr 25, która jest 
zaliczana do dróg klasy GP, możliwa jest poprzez 
układ dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych 
z włņczeniem do drogi krajowej nr 25 na istniejņcych 
skrzyżowaniach przy zachowaniu odpowiednich od-
ległoŌci miňdzy nimi. Zakazuje siň realizacji zjazdów 
z drogi krajowej nr 25.  

Na tereny w Zosinkach, które zostały przedsta-
wione na załņczniku nr 2, zjazdy możliwe sņ wyłņcz-
nie z dróg dojazdowych KD-D.  

Na teren w Zosinkach, który został przedsta-
wiony na załņczniku nr 3, zjazd możliwy jest wyłņcz-
nie z wewnňtrznej drogi osiedlowej.  

Na teren w Zosinkach, który został przedsta-
wiony na załņczniku nr 8, zjazd możliwy jest wyłņcz-
nie z drogi dojazdowej biegnņcej po północnej stro-
nie terenu.  

Na tereny w Rybiu, które zostały przedstawione 
na załņcznikach nr 10 i 11 planuje siň jako docelowy 
dojazd z drogi serwisowej, równoległej do drogi 
krajowej (droga serwisowa znajduje siň poza obsza-
rem planu).  

Na terenie w Białej PanieŊskiej, który został 
przedstawiony na załņczniku nr 16 oraz na terenach 
w Glinach, które zostały przedstawione na załņczni-
kach nr 21, 23 projektuje siň wzdłuż drogi krajowej 
drogi serwisowe klasy drogi dojazdowej.  

Zjazdy na tereny możliwe sņ wyłņcznie z dróg 
dojazdowych, drogi lokalnej oraz z dróg serwiso-
wych.  
Infrastrukturň technicznņ nie zwiņzanņ z funkcjono-
waniem drogi krajowej w szczególnoŌci: sień kanali-
zacji sanitarnej, sień wodociņgowņ, sień elektroener-
getycznņ, gazowņ, teletechnicznņ, należy prowadziń 
w pasie wzdłuż drogi krajowej przez tereny funkcjo-
nale MN i U/MN (zał. nr 2), przez tereny funkcjonale 
U/MN (zał. nr 3), przez teren U/RM (zał. nr 8) przez 
tereny przeznaczone dla realizacji drogi serwisowej 
KD - D (zał. nr 16, 21, 23, 24 ).  

Drogi serwisowe biegnņce wzdłuż wschodniej 
granicy pasa drogi krajowej powinny byń obowiņz-
kowo wyposażone w Ōcieżkň pieszņ oraz Ōcieżkň ro-
werowņ. Zabudowň w stosunku do drogi krajowej 
należy lokalizowań zgodnie z ustaleniami § 15. 

3. Tereny wskazane na załņcznikach nr 25, 27, 
28, 30, 31, 32 w obrňbie Gliny przylegajņ aktualnie do 
drogi powiatowej 3248P. Projektuje siň drogň powia-
towņ 3248P, jako drogň zbiorczņ o docelowej szero-
koŌci 20m w liniach rozgraniczajņcych. Projektuje siň 
na terenach wskazanych na załņcznikach nr 27 oraz 
30 poszerzenie drogi o 6m do 7m (zgodnie ze zmien-
nymi szerokoŌciami przedstawionymi na rysunku 

planu), na terenie na załņczniku nr 25 o 7m, na tere-
nie na załņczniku nr 31 o maksymalnie 8m (zgodnie 
ze zmiennņ szerokoŌciņ przedstawionņ na rysunku 
planu). Na terenach przedstawionych na załņcznikach 
nr 28 i 32 pozostawia siň drogň powiatowņ 
w istniejņcych liniach rozgraniczajņcych (ze wzglňdu 
na możliwoŌń przyszłego poszerzenia po przeciwnej 
stronie drogi nie ma koniecznoŌci poszerzenia jej na 
obszarze objňtym planem). Przy lokalizowaniu zabu-
dowy należy przestrzegań nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zdefiniowanych w § 4 pkt 3b, zgodnie 
z ustaleniami § 15 ust.7. 

4. Na terenach objňtych planem nie projektuje 
siň nowych dróg gminnych, projektuje siň jedynie 
poszerzenie istniejņcych dróg gminnych: - zał nr 21 – 
w obrňbie Gliny planuje siň poszerzenie jednostron-
ne drogi klasy drogi lokalnej o 8m dla docelowego 
osiņgniňcia szerokoŌci 15m w liniach rozgraniczajņ-
cych. Przy lokalizowaniu zabudowy należy przestrze-
gań nieprzekraczalnych linii zabudowy zdefiniowa-
nych w § 4 pkt 3b, zgodnie z ustaleniami § 15 ust.8. 

5. Oprócz dróg zaliczonych do dróg publicznych 
powiatowych i gminnych, na terenie objňtym planem 
znajdujņ siň ogólnodostňpne drogi wewnňtrzne, 
bňdņce własnoŌciņ publicznņ, które projektuje siň 
o parametrach dróg klasy dojazdowej, planuje siň 
poszerzenie nastňpujņcych dróg: 

- zał nr 14 – w Białej PanieŊskiej – planuje siň 
poszerzenie drogi dojazdowej o 2m, dla osiņ-
gniňcia docelowej szerokoŌci łņcznej 10m 
w liniach rozgraniczajņcych, 

- zał nr 16 – w Białej PanieŊskiej – planuje siň 
poszerzenie drogi dojazdowej o 3m, dla osiņ-
gniňcia docelowej szerokoŌci łņcznej 10m 
w liniach rozgraniczajņcych, 

- zał nr 18 – w Białej PanieŊskiej – planuje siň 
poszerzenie dróg dojazdowych o 2m, dla 
osiņgniňcia docelowej szerokoŌci łņcznej 10m 
w liniach rozgraniczajņcych, 

- zał nr 26 – w obrňbie Gliny – planuje siň obu-
stronne poszerzenie drogi dojazdowej do 
łņcznej szerokoŌci 10m zgodnie z rysunkiem 
planu, 

- zał nr 27 – w obrňbie Gliny – planuje siň po-
szerzenie drogi dojazdowej o 2m, dla osiņ-
gniňcia docelowej szerokoŌci łņcznej 10m 
w liniach rozgraniczajņcych, 

- zał nr 31 – w obrňbie Gliny – planuje siň po-
szerzenie drogi dojazdowej o 2m do 3m (ze 
zmiennņ szerokoŌciņ zgodnņ z rysunkiem pla-
nu), dla osiņgniňcia docelowej szerokoŌci 
łņcznej 10m w liniach rozgraniczajņcych. 

Przy lokalizowaniu zabudowy należy przestrzegań 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zdefiniowanych 
w § 4 pkt 3a, zgodnie z ustaleniami § 15 ust.8. 

6. Projektuje siň drogi wewnňtrzne dostosowa-
ne do różnych warunków terenowych oraz sņsiedz-
twa, o szerokoŌciach ustalonych na rysunku planu 
wynoszņcych: 

- zał nr 1 – 5m 
- zał nr 4 – 10m 
- zał nr 5 – 5m 
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- zał nr 7 – 6 i 8m 
- zał nr 9 – 5 i 7m 
- zał nr 11 – 8m 
- zał nr 15 – 5m 
- zał nr 17 – 6m 
- zał nr 21 – 6m 
- zał nr 22 – 6m 
- zał nr 24 – 6-9m 
- zał nr 29 – 8m 
- zał nr 31 – 6m 

Drogi wewnňtrzne projektowane sņ jako przejaz-
dowe, majņce dalej kontynuacjň w postaci dróg do-
jazdowych do pól, oraz drogi obowiņzkowo zakoŊ-
czone placami do zawracania pojazdów o szerokoŌci 
placu 14m x 14m z narożnym Ōciňciem zgodnie 
z liniami rozgraniczajņcymi wskazanymi na rysun-
kach planu.  

Przy lokalizowaniu zabudowy należy przestrzegań 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zdefiniowanych 
w § 4 pkt 3a, zgodnie z ustaleniami § 15 ust.9. 

7. Niepubliczne tereny komunikacji wewnňtrz-
nej jezdnej i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ciņgi 
komunikacji pieszej, można realizowań także na każ-
dym terenie za zgodņ właŌciciela, w sposób zgodny 
przepisami szczególnymi i zasadami współżycia spo-
łecznego. W szczególnoŌci w wyniku podziału tere-
nów na działki dopuszcza siň także tworzenie działek 
stanowiņcych dojazdy do działek budowlanych. 

 

Rozdział VII 
Ogólne zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości. 

§ 19. Nie ustala siň obowiņzku przeprowadzania sca-
leŊ na obszarze planu. Dopuszcza siň podziały 
i łņczenie działek, jeżeli ustalenia szczegółowe dla 
terenów ich nie zabraniajņ, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów. Dopuszcza siň nowe 
podziały pod dowolnym kņtem w stosunku do pasa 
drogowego. Dopuszcza siň podział działek na posze-
rzenie sņsiednich nieruchomoŌci. W wyniku takiego 
podziału i łņczenia muszņ powstań działki 
o parametrach zgodnych z ustaleniami planu. Działki 
lub zespoły działek, których kształt, wielkoŌń, struktu-
ra własnoŌciowa, dostňpnoŌń do dróg publicznych 
i infrastruktury, ukształtowanie i istniejņce pokrycie 
szatņ roŌlinnņ utrudnia ich wykorzystanie oraz zago-
spodarowanie zgodne z ustaleniami planu mogņ byń 
scalone i podzielone w oparciu o przepisy odrňbne 
z zakresu gospodarki nieruchomoŌciami. Podziały 
działek nie mogņ powodowań koniecznoŌci tworzenia 
zjazdów z drogi krajowej. Na terenach przeznaczo-
nych pod zabudowň można wydzielań działki stano-
wiņce dojazdy, jeżeli sņ one niezbňdne dla zapewnie-
nia dostňpu do dróg publicznych zgodnego 
z ustaleniami planu. Parametry działek stanowiņcych 
dojazdy powinny spełniań wymogi § 14 rozporzņdze-
nia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadań budynki 
i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami). 

Rozdział VIII 
Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli 

służących reklamie, oraz obiektów wysokich. 

§ 20. 1. Budowle i urzņdzenia służņce reklamie można 
lokalizowań na wszystkich terenach, także za zgodņ 
zarzņdcy drogi w pasach drogowych dróg powiato-
wych i gminnych na terenach zabudowy, we wza-
jemnych odstňpach wynoszņcych minimum 100m 
miňdzy kolejnymi. Na terenach zabudowy nie mogņ 
one przekraczań wysokoŌci ustalonej dla budowli. 
W liniach rozgraniczajņcych dróg nie mogņ przekra-
czań wysokoŌci 4m. 

2. Zakazuje siň umieszczania budowli i urzņdzeŊ 
reklamowych na dachach budynków, urzņdzeŊ służņ-
cych reklamie na elewacjach budynków oraz na 
ogrodzeniach. Na elewacjach budynków dopuszcza 
siň wyłņcznie szyldy informujņce o prowadzonej 
działalnoŌci umieszczane w formie estetycznej kom-
pozycji w miejscach wyznaczonych wskazanych 
w projektach budowlanych. 

3. W przypadku lokalizowania obiektów 
o wysokoŌci równej i wiňkszej jak 50,0 m nad poziom 
terenu, należy zamiar ich budowy zgłosiń przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowň, do Szefostwa Służ-
by Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP (na podstawie 
Rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
25.06.2003r w sprawie sposobu zgłaszania oraz 
oznakowania przeszkód lotniczych – Dz. U. z 2003r Nr 
130, poz.1193 z późniejszymi zmianami). 

 
Rozdział IX 

Ogólne warunki zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i krajobrazu. 

§ 21. 1. Na terenach objňtych planem zakazuje siň 
wykonywania od strony publicznej ogrodzeŊ tere-
nów z elementów prefabrykowanych z betonu 
i żelbetu. 

2. Należy zachowań ustalonņ planem kompozy-
cjň przestrzennņ wyznaczonņ liniami zabudowy oraz 
gabarytami obiektów. Na terenie planu nie projektuje 
siň akcentów architektonicznych ani dominant urba-
nistycznych. Należy przestrzegań wyznaczonych 
w ustaleniach szczegółowych wysokoŌci budynków 
oraz położenia kalenic dachów. 

3. Po podziale terenów zabudowň należy lokali-
zowań w stosunku do nowych granic, w odległo-
Ōciach okreŌlonych w §12 ust.1 rozporzņdzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadań budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002r Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej zgodnie z §12 ust.3 w/w rozporzņdzenia, przy 
czym każdorazowo należy stosowań wymagania 
wynikajņce z §12 ust.5 i 6. W przypadku wydzielenia 
działek stanowiņcych dojazdy, a nie wyznaczonych 
w planie jako drogi wewnňtrzne, zabudowň należy 
lokalizowań w odległoŌci minimum 5m od tych dzia-
łek. 
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§ 22. Na terenach objňtych planem o ile ustalenia 
szczegółowe Działu II nie nakazujņ inaczej obowiņzu-
je: 

1) Dla budynków mieszkalnych, oraz mieszkal-
no-usługowych oraz budynków rekreacji in-
dywidualnej ustala siň obowiņzek pokrycia 
dachów dachówkņ, materiałem dachówkopo-
dobnym lub blachņ, dachy dla tych budynków 
powinny byń strome, dwuspadowe, cztero-
spadowe lub wielospadowe o kņtach nachy-
lenia połaci dachowych od 20 stopni do 45 
stopni; 

2) Rzňdna stanu zerowego (poziom wierzchu 
posadzki parteru) budynków mieszkalno-
usługowych oraz usługowych nie może byń 
wyżej niż 45cm powyżej powierzchni gruntu 
rodzimego; 

3) Elewacje budynków mieszkalnych, mieszkal-
no-usługowych i budynków rekreacji indywi-
dualnej powinny byń tynkowane w kolorach 
pastelowych lub z cegły, drewna albo kamie-
nia; 

4) Dopuszcza siň remonty, rozbudowň 
i przebudowň istniejņcych budynków z pozo-
stawieniem istniejņcej liczby kondygnacji lub 
w przypadku budynków o dachach płaskich 
z dodaniem kondygnacji w poddaszu użytko-
wym oraz dopuszcza siň remonty istniejņcych 
budynków z pozostawieniem aktualnego na-
chylenia połaci dachowych; 

5) Ustalenia dotyczņce usytuowania kalenic 
głównych brył budynków okreŌlone 
w ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów nie dotyczņ budynków gospo-
darczych i garaży towarzyszņcych zabudowie 
mieszkaniowej na terenach MN, MN,ML, 
MN/U, U/MN oraz budynków gospodarczych, 
garażowych i inwentarskich na terenach RM; 

6) Dopuszcza siň inne usytuowanie kalenicy wy-
łņcznie dla dostosowania siň do charakteru 
najbliższego otoczenia, do zabudowy istniejņ-
cej na działce lub w bezpoŌrednim sņsiedz-
twie; 

7) Dopuszcza siň inne kształty dachów, inne kņty 
nachylenia dachów i rodzaj pokrycia dacho-
wego wyłņcznie dla dostosowania siň do cha-
rakteru najbliższego otoczenia; 

8) Zabudowň tymczasowņ oraz tymczasowe za-
gospodarowanie terenu dopuszcza siň na te-
renach U, RM, P,U, U/P. Funkcja zabudowy 
tymczasowej, gabaryty zabudowy tymczaso-

wej oraz sposób zagospodarowania terenu 
powinny byń zgodne z przeznaczeniem terenu 
okreŌlonym dla zabudowy wg ustaleŊ szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów. Na 
pozostałych terenach zakazuje siň realizacji 
zabudowy tymczasowej i tymczasowego za-
gospodarowywania terenu innego niż tym-
czasowe wykorzystywanie terenu dla upraw 
rolniczych oraz tymczasowego umieszczania 
urzņdzeŊ reklamowych zgodnie z § 20 ust.1, 
jeżeli ustalenia szczegółowe nie wprowadzajņ 
innych ustaleŊ. 

 
§ 23. Brak innych ogólnych i szczegółowych ustaleŊ, 
zasad, wymagaŊ, parametrów, wskaźników, gabary-
tów oznacza dowolnoŌń w tym wzglňdzie 
z koniecznoŌciņ stosowania przepisów prawa po-
wszechnie obowiņzujņcych. 

 
DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział X 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych symbolami MN. 

§ 24. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbolem 
MN przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna. 
 
§ 25. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia MN obowiņzuje zakaz: 

1) lokalizowania działalnoŌci produkcyjnej, skła-
dowej, magazynowej, oraz dystrybucji takich 
towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne mate-
riały niebezpieczne, 

2) dla dopuszczonych zgodnie z §3 pkt 2a usta-
wy prawo budowlane ( t. j. 2010r. Dz. U. Nr 
243, poz. 1623) lokali użytkowych zakaz lokali-
zacji usług uciņżliwych. 

 
§ 26. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia MN ustala siň nastňpujņce szczegółowe wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 

 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 0,5 
2 Maksymalna wysokoŌń budynków mieszkalnych [m] - do kalenicy 9,5 
3 Maksymalna wysokoŌń budynków garażowych i gospodarczych) [m] - do ka-

lenicy 
7,5 

4 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 10,5 
5 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych 2 
6 IloŌń kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 
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7 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
8 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2] 700 
9 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40 
10 Minimalna szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki [ m ] 22 
11 Układ kalenicy dachu budynków mieszkalnych w relacji do linii zabudowy od 

strony frontu działki w przypadku dachów dwuspadowych 
równoległy 

2) na jednej działce budowlanej można zreali-
zowań tylko jeden budynek mieszkalny, lub 
mieszkalny z lokalem usługowym oraz jeden 
budynek garażowy i jeden gospodarczy; 

3) powierzchnia zabudowy obiektów gospodar-
czych i garażowych łņcznie nie może byń 
wiňksza niż 50% powierzchni zabudowy bu-
dynku mieszkalnego; 

4) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych 
i garażowych łņcznie nie może byń wiňksza 
niż 50% kubatury zabudowy budynku miesz-
kalnego; 

5) dachy budynków mieszkalnych i mieszkalno-
usługowych należy wykonań zgodnie 
z ustaleniami §22; 

6) dachy garaży i budynków gospodarczych na-
leży wykonań jako jednospadowe, dwuspa-
dowe lub czterospadowe o kņtach nachylenia 
połaci dachowych od 20º do 45 º; 

7) zabudowň należy lokalizowań w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych 
w §4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na 
załņcznikach graficznych. 

 

Rozdział XI 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy usługowej oznaczonych 
symbolami U 

§ 27. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbolem 
U przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa. 
 
§ 28. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia U obowiņzuje zakaz lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej, prowadzenia działalnoŌci produkcyj-
nej, składowej, magazynowej. 
 
§ 29. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia U ustala siň nastňpujņce szczegółowe warun-
ki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 

 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA  
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 1,5 
2 Maksymalna wysokoŌń zabudowy [m] - do kalenicy 12,5 
3 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 14,5 
4 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych budynków 3 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni dział-

ki] 
20 

6 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2] 1000 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 50 
8 Minimalna szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki [ m ] 22 
9 Układ kalenicy dachu budynków w relacji do linii zabudowy dowolny 

2) na jednej działce budowlanej można zreali-
zowań dowolnņ iloŌń budynków; 

3) dachy budynków o kubaturze równej lub 
mniejszej niż 2500m3 należy wykonywań jako 
strome dwuspadowe, czterospadowe lub wie-
lospadowe o kņtach nachyleniach połaci da-
chowych od 20º do 45º, dachy budynków 
o kubaturze powyżej 2500m3 dwuspadowe, 
czterospadowe lub wielospadowe o kņtach 
nachylenia połaci dachowych od 15º do 45º; 

4) zabudowň należy lokalizowań w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych 
w §4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na 
załņcznikach graficznych. 

 

 

 

 

Rozdział XII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy jednorodzinnej i zabudowy 

letniskowej oznaczonych symbolem MN, ML. 

§ 30. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbolem 
MN,ML przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna oraz zabudowa rekreacji indywi-
dualnej. 
 
§ 31. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia MN, ML obowiņzuje zakaz: 

1) lokalizowania działalnoŌci produkcyjnej, skła-
dowej, magazynowej oraz dystrybucji takich 
towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne mate-
riały niebezpieczne; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24705 – Poz. 4090 
 

2) dla dopuszczonych zgodnie z §3 pkt 2a usta-
wy prawo budowlane ( t. j. 2010r. Dz. U. Nr 
243, poz. 1623) lokali użytkowych zakaz lokali-
zacji usług uciņżliwych. 

 

§ 32. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia MN,ML ustala siň nastňpujņce szczegółowe 
warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 

 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZ-
BOWA USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 0,5 
2 Maksymalna wysokoŌń zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej [m] - 

do kalenicy 
9,5 

3 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 10,5 
4 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych budynków mieszk. i rekreacji indywi-

dualnej 
2 

5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
6 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2] 600 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40 
8 Minimalna szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki [ m ] 20 
9 Układ kalenicy dachu budynków mieszkalnych i budynków rekreacji indywidualnej 

w relacji do linii zabudowy od frontu działki w przypadku dachów dwuspadowych 
równoległy 

10 IloŌń kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 
11 Maksymalna wysokoŌń budynków gospodarczych i garażowych [m] 7,5 

2) na jednej na jednej działce budowlanej można 
zrealizowań: 

- jeden budynek mieszkalny, lub mieszkalno-
usługowy oraz jeden budynek garażowy 
i jeden gospodarczy lub 

- jeden budynek rekreacji indywidualnej wraz 
z jednym budynkiem garażowym i jednym 
gospodarczym; 

3) dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno-
usługowych i budynków rekreacji indywidu-
alnej należy wykonań zgodnie z ustaleniami 
§22; 

4) dachy garaży i budynków gospodarczych na-
leży wykonań jako jednospadowe dwuspa-
dowe lub czterospadowe o kņtach nachylenia 
połaci dachowych od 20º do 45 º; 

5) zabudowň należy lokalizowań w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych 
w §4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na 
załņcznikach graficznych. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych oznaczonych symbolem RM. 

§ 33. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbolem 
RM przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: za-
budowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniajņce: zabudo-
wa zwiņzana z działalnoŌciņ agroturystycznņ. 
 
§ 34. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia RM obowiņzuje zakaz: lokalizowania działal-
noŌci produkcyjnej składowej, magazynowej nie-
zwiņzanej z produkcjņ rolnņ, oraz dystrybucji takich 
towarów jak: paliwa płynne i inne materiały niebez-
pieczne, lokalizacji usług uciņżliwych; 
 
§ 35. Na terenach oznaczonym symbolem przezna-
czenia RM ustala siň nastňpujņce szczegółowe wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki obowiņzuje: 

 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 1 
2 Maksymalna wysokoŌń zabudowy[m] - do kalenicy 12,5 
3 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 14,5 
4 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych budynków mieszk. 3 
5 Maksymalne iloŌń kondygnacji nadziemnych budynków gospodarczych, gara-

żowych i inwentarskich 
2 

6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni] 30 
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7 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2] 1000 
8 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40 
9 Minimalna szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki [ m ] 30 
10 Układ kalenicy dachu budynków frontowych w relacji do linii zabudowy od 

frontu działki w przypadku dachów dwuspadowych 
równoległy 

2) dachy budynków mieszkalnych należy wyko-
nań dwuspadowe, czterospadowe lub wielo-
spadowe, o kņtach nachylenia połaci dacho-
wych od 20º do 45 º, dachy pozostałych bu-
dynków należy wykonań dwuspadowe, czte-
rospadowe lub wielospadowe o kņtach na-
chylenia połaci dachowych od 15º do 45 º, 

3) zabudowň należy lokalizowań w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych 
w §4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na 
załņcznikach graficznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów sportu i rekreacji oznaczonych symbolami 

US 

§ 36. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbolem 
US przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa i zagospoda-
rowanie terenu przeznaczone dla usług sportu 
i rekreacji 
 
§ 37. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia US obowiņzuje zakaz lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej, prowadzenia działalnoŌci produkcyj-
nej, składowej, magazynowej. 
 
§ 38. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia US ustala siň nastňpujņce szczegółowe wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 

 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA  
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 0,5 
2 Maksymalna wysokoŌń zabudowy [m] - do kalenicy 13,5 
3 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 15 
4 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych budynków 3 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni dział-

ki] 
50 

6 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2] 3000 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30 
8 Minimalna szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki [ m ] 40 
9 Układ kalenicy dachu budynków w relacji do linii zabudowy dowolny 

2) na jednej działce budowlanej można zreali-
zowań dowolnņ iloŌń budynków; 

3) dachy budynków o kubaturze równej lub 
mniejszej niż 2500m3 należy wykonywań jako 
dwuspadowe, czterospadowe lub wielospa-
dowe, o kņtach nachylenia połaci dachowych 
od 20º do 45º, dachy budynków o kubaturze 
powyżej 2500m3 dowolne; 

4) zabudowň należy lokalizowań w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych 
w §4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na 
załņcznikach graficznych. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem 

zabudowy usługowej oznaczonych symbolami 
MN/U 

§ 39. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbolami 
MN/U przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna, 
 przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniajņce: usługi 
nieuciņżliwe. 
 
§ 40. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia MN/U obowiņzuje zakaz: 

1) lokalizowania działalnoŌci produkcyjnej, skła-
dowej, magazynowej oraz dystrybucji takich 
towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne mate-
riały niebezpieczne; 

2) lokalizacji usług uciņżliwych. 
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§ 41. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia MN/U ustala siň nastňpujņce ogólne warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 

 

 

 

 

 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA 

USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 0,5 
2 Maksymalna wysokoŌń budynków mieszkalnych i mieszkalno- usługowych 

[m] - do kalenicy 
9,5 

3 Maksymalna wysokoŌń budynków usługowych, garażowych 
i gospodarczych) [m] - do kalenicy 

7,5 

4 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 10,5 
5 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych 

i mieszkalno - usługowych 
2 

6 IloŌń kondygnacji budynków usługowych, gospodarczych i garażowych 1 
7 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
8 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2] 1000 
9 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40 
10 Minimalna szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki [ m ] 22 
11 Układ kalenicy dachu budynków frontowych w relacji do linii zabudowy od 

strony frontu działki w przypadku dachów dwuspadowych 
równoległy 

2) na jednej działce budowlanej można zreali-
zowań: jeden budynek mieszkalny jednoro-
dzinny lub jeden mieszkalny jednorodzinny 
z lokalem usługowym lub jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek 
usługowy oraz każdorazowo wyłņcznie jeden 
budynek garażowy i jeden gospodarczy, po-
wierzchnia całkowita lokalu o funkcji usługo-
wej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
musi byń mniejsza niż 50% powierzchni cał-
kowitej budynku, powierzchnia zabudowy 
wolnostojņcego budynku usługowego nie 
może byń wiňksza niż 150m2, powierzchnia 
działki wykorzystywana wyłņcznie na cele 
usługowe (miejsca postojowe, powierzchnie 
utwardzone, zieleŊ towarzyszņca funkcji usłu-
gowej) musi byń mniejsza niż 50% po-
wierzchni działki; 

3) dachy budynków mieszkalnych i mieszkalno-
usługowych należy wykonań zgodnie z usta-
leniami §22; 

4) dachy budynków usługowych, garaży 
i budynków gospodarczych należy wykonań 
jako jednospadowe, dwuspadowe lub cztero-
spadowe o kņtach nachylenia połaci dacho-
wych od 20º do 45 º; 

5) zabudowň należy lokalizowań w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych 

w §4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na 
załņcznikach graficznych. 

 

Rozdział XVI 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych 

oznaczonego symbolem U/RM 

§ 42. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
U/RM przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, 
przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniajņce: adapto-
wana w planie istniejņca zabudowa zagrodowa. 
 
§ 43. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia U/RM obowiņzuje zakaz lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zakaz prowadzenia 
działalnoŌci produkcyjnej, składowej, magazynowej 
nie zwiņzanej z produkcjņ rolnņ. Zakazuje siň podzia-
łu terenu. 
 
§ 44. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia U/RM ustala siň nastňpujņce szczegółowe 
warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) dla terenu U/RM obowiņzuje: 

 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 1 
2 Maksymalna wysokoŌń budynku mieszkalnego - do kalenicy [m] 9,5 
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3 Maksymalna wysokoŌń budynków garażowych, gospodarczych, inwen-
tarskich [m] - do kalenicy 

7,5 

 Maksymalna wysokoŌń budynków usługowych - do kalenicy [m] 12,5 
4 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 14,5 
5 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych budynku mieszk. 2 
6 IloŌń kondygnacji budynków gospodarczych, garażowych, inwentarskich 1 
7 IloŌń kondygnacji budynków usługowych 2 
8 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 25 
9 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 50 
10 Układ kalenicy dachu budynków dowolny 

2) na terenie można zrealizowań dowolnņ iloŌń 
budynków; 

3) dachy budynków usługowych o kubaturze 
równej lub mniejszej niż 2500m3 należy wy-
konywań jako strome dwuspadowe, cztero-
spadowe lub wielospadowe o kņtach nachy-
leniach połaci dachowych od 20º do 45º, da-
chy budynków usługowych o kubaturze po-
wyżej 2500m3 dwuspadowe, czterospadowe 
lub wielospadowe o kņtach nachylenia połaci 
dachowych od 15º do 45º; 

4) dachy adaptowanej w planie zabudowy za-
grodowej: budynek mieszkalny o dachu dwu-
spadowym, budynki gospodarcze, inwentar-
skie i garażowe o dachach jednospadowych 
lub dwuspadowych o kņtach nachylenia poła-
ci dachowych od 15º do 45º; 

5) zabudowň należy lokalizowań w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych 
w §4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na 
załņcznikach graficznych. 

 

 

 

 

 

Rozdział XVII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczonej symbolem U/MN. 

§ 45. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbolem 
U/MN przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, 
przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniajņce: zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
§ 46. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia U/MN obowiņzuje zakaz: 

1) lokalizowania działalnoŌci produkcyjnej, skła-
dowej, magazynowej oraz dystrybucji takich 
towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne mate-
riały niebezpieczne; 

2) lokalizacji usług uciņżliwych. 
 
§ 47. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia U/MN ustala siň nastňpujņce szczegółowe 
warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 

 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA USTALE-

NIA 
A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 1,5 
2 Maksymalna wysokoŌń zabudowy [m] - do kalenicy 12,5 
3 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 14,5 
4 Maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych budynków 3 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni dział-

ki] 
20 

6 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2] 1000 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 50 
8 Minimalna szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki [ m ] 22 
9 Układ kalenicy dachu budynków w relacji do linii zabudowy dowolny 

2) na jednej działce budowlanej można zreali-
zowań: dowolnņ liczbň budynków usługo-
wych oraz dodatkowo jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkal-
ny wbudowany w budynek usługowy, oraz 
każdorazowo wyłņcznie jeden budynek gara-
żowy i jeden gospodarczy towarzyszņcy funk-
cji mieszkalnej, powierzchnia całkowita lokalu 
o funkcji mieszkalnej w budynku usługowym 
musi byń mniejsza niż 50% powierzchni cał-

kowitej budynków usługowych, powierzchnia 
zabudowy wolnostojņcego budynku miesz-
kalnego nie może byń wiňksza niż 150m2, po-
wierzchnia działki wykorzystywana wyłņcznie 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (miejsca postojowe, powierzchnie 
utwardzone, zieleŊ ) musi byń mniejsza niż 
50% powierzchni działki; 
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3) dachy budynków mieszkalnych i mieszkalno-
usługowych należy wykonań zgodnie 
z ustaleniami §22; 

4) dachy budynków usługowych, garaży 
i budynków gospodarczych należy wykonań 
jako jednospadowe dwuspadowe lub cztero-
spadowe o kņtach nachylenia połaci dacho-
wych od 20º do 45 º; 

5) zabudowň należy lokalizowań w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych 
w §4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na 
załņcznikach graficznych. 

 

Rozdział XVIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy obiektów produkcyjnych, baz 

i składów i zabudowy usługowej oznaczonych 
symbolem P, U. 

§ 48. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbolem 
P,U przeznaczenie: 
przeznaczenie podstawowe: zabudowa obiektów 
produkcyjnych, baz, magazynów, składów, zabudo-
wa usługowa. 

§ 49. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia P,U obowiņzuje zakaz: 

1) zakazuje siň lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej, obiektów usługowych takich jak: hote-
le i motele; 

2) składowania jakichkolwiek odpadów. 
 
§ 50. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia P,U ustala siň nastňpujņce ogólne warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla każdej działki obowiņzuje: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ 
 LICZBOWA 

A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie [ % powierzchni działki, nieruchomoŌci składajņcej 

siň z kilku działek] 
30 

2 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2] 2000 
3 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki, nieruchomoŌci] 50 
4 Minimalna szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki [m] 22 
5 Maksymalna wysokoŌń budynków [m] 15 
6 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 100 
7 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 1,2 

2) dachy budynków dowolne; 
3) adaptuje siň w planie istniejņcņ na działce nr 

124/4 w obrňbie Biała PanieŊska (zał. nr 19) si-
łowniň wiatrowņ o mocy 800kW, o wysokoŌci 
całkowitej (wieża + łopata Ōmigła) wynoszņcej 
100m, o wysokoŌci masztu 73m, Ōrednicy ło-
pat 53m, dopuszcza siň jej przebudowň, re-
mont, zakazuje siň rozbudowy i nadbudowy, 
zakazuje siň zwiňkszania mocy oraz całkowitej 
wysokoŌci; 

4) adaptuje siň w planie istniejņcy budynek 
mieszkalny jednorodzinny na terenie przed-
stawionym na zał. nr 16, zakazuje siň rozbu-
dowy, nadbudowy tego budynku o funkcji za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5) zabudowň należy lokalizowań w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych 
w §4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na 
załņcznikach graficznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdział XIX 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oznaczonych symbolem U/P. 

§ 51. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
U/P przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa,  
przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniajņce: nieuciņż-
liwa funkcja składów, magazynów i nieuciņżliwa 
funkcja produkcyjna. 
 
§ 52. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia U/P obowiņzuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej, składowania jakichkolwiek odpadów, 
lokalizacji uciņżliwych funkcji produkcyjnych, skła-
dów i magazynów, zakazuje siň podziału terenu. 
 
§ 53. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia U/P ustala siň nastňpujņce ogólne warunki, zasa-
dy i standardy kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

1) dla terenu U/P obowiņzuje: 
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 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA 
A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [ % powierzchni działki] 20 
2 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki, nieruchomo-

Ōci] 
40 

3 Maksymalna wysokoŌń budynków [m] 12 
4 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 13,5 
5 Maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudowy 1 

2) adaptuje siň w planie istniejņcy budynek 
usługowy, dopuszcza siň jego remont, 
przebudowň, rozbudowň i nadbudowň lub 
rozbiórkň i budowň nowego jednego bu-
dynku, dopuszcza siň uzupełnienie funkcji 
budynku oraz terenu o możliwoŌń jako 
uzupełniajņcej, nieuciņżliwej działalnoŌci 
produkcyjnej, składów i magazynów, po-
wierzchnia całkowita lokalu o funkcji pro-
dukcyjnej, składowej i magaynowej w bu-
dynku usługowym musi byń mniejsza niż 
50% powierzchni całkowitej budynku usłu-
gowego, powierzchnia działki wykorzysty-
wana wyłņcznie na cele prowadzonej nie-
uciņżliwej działalnoŌci produkcyjnej (miej-
sca postojowe, powierzchnie utwardzone, 
zieleŊ ) musi byń mniejsza niż 50% po-
wierzchni działki; 

3) dachy budynków dowolne; 
4) zabudowň należy lokalizowań w nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowa-
nych w §4 ust.3, opisanych w §15 i wska-
zanych na załņczniku graficznym nr 6. 

 

Rozdział XX 
Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów 

użytków zielonych oznaczonych symbolem Ł . 

§ 54. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbo-
lem przeznaczenia Ł :  
podstawowe: rowy melioracyjne, pobocza rowów, 
trwałe użytki zielone, łņki, pastwiska. 
 
§ 55. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia Ł wprowadza siň zakaz: 

1) lokalizowania obiektów budowlanych, za 
wyjņtkiem obiektów melioracji; 

2) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania i użytkowania terenów, lokalizowa-
nia jakichkolwiek obiektów tymczasowych, 
także urzņdzeŊ służņcych reklamie; 

3) lokalizowania parkingów, składów pojaz-
dów i złomu; 

4) sadzenia drzew i krzewów na terenach przy 
rowach melioracyjnych. 

 
§ 56. Dla terenów od Ł należy stosowań ustalenia 
ogólne zawarte w §16 punkty 8, 9, 10. Zakaz lokali-
zacji obiektów tymczasowych nie dotyczy obiek-
tów melioracji wodnych. Ustala siň obowiņzek 
zachowania całej powierzchni terenu biologicznie 
czynnej. 
 

Rozdział XXI 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów dróg publicznych klasy drogi zbiorczej 
oznaczonych symbolem KD-Z. 

§ 57. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbo-
lem KD-Z przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: drogi klasy zbiorczej,  
przeznaczenie uzupełniajņce: sieci infrastruktury 
technicznej, parkowanie pojazdów mechanicznych. 
 

§ 58. 1. Na terenach oznaczonym symbolem prze-
znaczenia KD-Z ustala siň obowiņzek przestrzega-
nia ustaleŊ ogólnych zawartych w §18 ust.3. 

2. Zakazuje siň podziałów terenów KD-Z in-
nych niż wydzielajņcych działkň dla poszerzenia 
pasa drogowego. 

3. Drogi na terenach zabudowanych należy 
wykonań z chodnikami oraz w miarň możliwoŌci ze 
Ōcieżkņ rowerowņ. 

4. Wzdłuż drogi, minimum po jednej stronie 
należy wykonań pas zieleni wysokiej. 

5. Minimum 10% powierzchni drogi powinno 
byń powierzchniņ bionicznie czynnņ. 

 

Rozdział XXII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów dróg publicznych klasy drogi lokalnej 
oznaczonych symbolem KD-L. 

§ 59. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbo-
lem KD-L przeznaczenie: 
 przeznaczenie podstawowe: drogi klasy lokalnej, 
przeznaczenie uzupełniajņce: sieci infrastruktury 
technicznej, parkowanie pojazdów mechanicznych. 
 
§ 60. 1. Na terenach oznaczonym symbolem prze-
znaczenia KD-L ustala siň obowiņzek przestrzega-
nia ustaleŊ ogólnych zawartych w §18 ust.4 obo-
wiņzujņcych dla terenów przedstawionych na za-
łņcznikach graficznych nr 17 i 21. 

2. Zakazuje siň podziałów terenów KD-L in-
nych niż wydzielajņcych działkň dla poszerzenia 
pasa drogowego. 

3. Drogi na terenach zabudowanych należy 
wykonań z chodnikami oraz w miarň możliwoŌci ze 
Ōcieżkņ rowerowņ. 

4. Wzdłuż drogi, minimum po jednej stronie 
należy wykonań pas zieleni wysokiej. 

5. Minimum 10% powierzchni drogi powinno 
byń powierzchniņ bionicznie czynnņ. 
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Rozdział XXIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów dróg klasy drogi dojazdowej 
oznaczonych symbolami KD-D. 

§ 61. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbo-
lami KD-D  
przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: droga 
klasy dojazdowej,  
przeznaczenie uzupełniajņce: sieci infrastruktury 
technicznej, parkowanie pojazdów mechanicznych. 
 
§ 62. 1. Na terenach oznaczonym symbolem prze-
znaczenia KD-D ustala siň obowiņzek przestrzega-
nia ustaleŊ ogólnych zawartych w §18 ust.4 i 5. 

2. Zakazuje siň podziałów terenów KD-D in-
nych niż wydzielajņcych działkň dla realizacji no-
wej drogi lub poszerzenia pasa drogowego. 

3. Drogi na terenach zabudowanych należy 
wykonań z chodnikami oraz w miarň możliwoŌci ze 
Ōcieżkņ rowerowņ. 

4. Wzdłuż drogi, minimum po jednej stronie 
należy wykonań pas zieleni wysokiej. 

5. Minimum 10% powierzchni drogi powinno 
byń powierzchniņ bionicznie czynnņ. 

 

Rozdział XXIV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów dróg wewnętrznych oznaczonych 
symbolami KDW. 

§ 63. Ustala siň dla terenów oznaczonych symbo-
lami KDW przeznaczenie:  
przeznaczenie podstawowe: droga wewnňtrzna  
przeznaczenie uzupełniajņce: sieci infrastruktury 
technicznej, parkowanie pojazdów mechanicznych. 

 
§ 64. 1. Na terenach oznaczonym symbolem prze-
znaczenia KD-W ustala siň obowiņzek przestrzega-
nia ustaleŊ ogólnych w szczególnoŌci zawartych 
w §6 ust. 1 i 3, w §18 ust. 6, § 20 ust.1 oraz § 22 
pkt.9. 

2. Zakazuje siň podziałów terenów KD-W in-
nych niż wydzielajņcych teren w liniach rozgrani-
czajņcych, oraz dla poszerzenia istniejņcej drogi 
wewnňtrznej. 

 
DZIAŁ III 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 
Rozdział XXV 

Ustalenia końcowe 

§ 65. Uchwala siň dla terenów objňtych ustalenia-
mi planu stawkň służņcņ naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
w wysokoŌci 30% za wyjņtkiem gruntów bňdņcych 
własnoŌciņ Gminy i Miasta Rychwał, dla których 
ustala siň stawkň 0%. 
 
§ 66. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Rychwał. 
 
§ 67. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
§ 68. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczņcy  
Rady Miejskiej w Rychwale  

(-) Ireneusz Stachurski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24712 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 1 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24713 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

 
 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24714 – Poz. 4090 
 

 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24715 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24716 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 5 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24717 – Poz. 4090 
 

 
Załņcznik nr 6 

do uchwały nr IX/71/11 
Rady Miejskiej w Rychwale 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 
 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24718 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 7 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24719 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 8 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24720 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 9 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24721 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 10 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24722 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 11 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24723 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 12 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24724 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 13 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24725 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 14 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24726 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 15 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24727 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 16 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24728 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 17 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24729 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 18 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24730 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 19 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24731 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 20 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24732 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 21 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24733 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 22 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24734 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 23 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24735 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 24 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24736 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 25 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24737 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 26 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24738 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 27 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24739 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 28 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24740 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 29 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24741 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 30 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24742 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 31 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24743 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 32 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24744 – Poz. 4090 
 

Załņcznik nr 33 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24745 – Poz. 4090 
 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24746 – Poz. 4090 
 

 
 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 259 – 24747 – Poz. 4090 
 

 

Załņcznik nr 34 
do uchwały nr IX/71/11 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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