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UCHWA£A Nr XXXIX/333/09 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 27 marca 2009 r.

w spranie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemys³owo-
gospodarczej dla dzia³ek o nr ewidencyjnych 2/34, 2/33 po³o¿onych w miejscowo�ci Kowanowo, gmina Oborniki

oraz dla dzia³ki o nr ewidencyjnym 708 po³o¿onej w miejscowo�ci Oborniki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003,
Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 880, Nr 141, poz. 1492), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.
1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz uchwa³y Nr
XXVII/212/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 maja 2008
r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowê prze-
mys³owo - gospodarcz¹ dla dzia³ek o nr ewidencyjnych 2/34,
2/33 po³o¿onych w miejscowo�ci Kowanowo gmina Oborniki
oraz dzia³ki o nr ewidencyjnym 708 po³o¿onej w miejscowo�ci
Oborniki, Rada Miejska uchwala co nastêpuje:

DZIA£ I

Przepisy wstêpne

§1. Stwierdza siê zgodno�æ planu z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Oborniki, zatwierdzonym uchwa³¹ nr VI/30/03 Rady
Miejskiej w Obornikach z dnia 5 lutego 2003 r. - wyrys ze
studium na rysunku planu.

§2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy przemys³owo - gospodarczej
na dzia³kach o numerach ewidencyjnych 2/34 i 2/33 w miej-
scowo�ci Kowanowo, gmina Oborniki i na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym 708 w miejscowo�ci Oborniki.

§3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:
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1) za³¹cznik Nr 1 - czê�æ graficzna opracowana na mapie
zasadniczej w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem miejsco-
wego planu.

2) za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpa-
trzenia uwag do projektu miejscowego planu

3) za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

§4. Miejscowy plan obowi¹zuje na obszarze o powierzch-
ni 3,9410 ha, którego granice okre�lono na rysunku miejsco-
wego planu.

§5. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zu-
j¹c¹ liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nych zasadach zagospodarowania

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, której nie mo¿e przekroczyæ ¿adna z czê�ci budowa-
nego obiektu.

DZIA£ II

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania

§6. 1. Teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-
nów oznaczony symbolem 1 P.

2. Teren drogi wewnêtrznej oznaczony symbolem 2 KDW
o szeroko�ci 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych. W przypadku
zagospodarowania dzia³ki nr ewid. 2/34 w ca³o�ci, bez podzia-
³ów wewnêtrznych, mo¿na odst¹piæ od wydzielenia tej drogi.

3. Istniej¹ce linie elektroenergetyczne napowietrzne �red-
niego napiêcia oznaczone symbolem 3 SN. Dopuszcza siê ich
skablowanie na warunkach okre�lonych przez dysponenta
sieci. W przypadku skablowania napowietrznych linii elektro-
energetycznych oznaczonych symbolem 3 SN nie bêd¹ obo-
wi¹zywa³y strefy ochronne.

§7. Na terenie obiektów produkcyjnych sk³adów i maga-
zynów oznaczonym symbolem 1 P

1) dopuszcza siê lokalizowanie:

a) budynków us³ugowych i magazynowych

b) budynków administracyjno - biurowych

c) budynków handlowych o powierzchni sprzeda¿y do
400 m2

d) parkingów i gara¿y, w tym dla samochodów ciê¿aro-
wych oraz stacji obs³ugi pojazdów

e) obiektów technicznych i technologicznych, w tym zbior-
ników podziemnych na cele stacji paliw, zbiorników
ziemnych dla retencji wody przeciwpo¿arowej i wody
deszczowej typu ewaporacyjnego zwi¹zanych z prowa-
dzon¹ dzia³alno�ci¹

2) zakazuje siê lokalizowania:

a) ferm hodowlanych zwi¹zanych z gospodark¹ roln¹

b) obiektów produkcyjnych, które wymagaj¹ ustanowie-
nia obszaru ograniczonego u¿ytkowania przekraczaj¹-
cego granice w³asnej dzia³ki.

DZIA£ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§8. Ustala siê:

1) zabudowê wolnostoj¹c¹

2) dopuszczenie stosowania dachów p³askich, kolebkowych
lub stromych - jedno lub wielo spadowych, o nachyleniu
nie przekraczaj¹cym 45 stopni.

§9. Dopuszcza siê:

1) umieszczenie reklam i szyldów na budynkach i ogrodze-
niach oraz w formie wolnostoj¹cych konstrukcji

§10. Ogrodzenie dzia³ki od strony granicy dzia³ki z terem
drogi publicznej lub drogi wewnêtrznej wykonaæ nale¿y jako
a¿urowe.

DZIA£ IV

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§11. Wzd³u¿ granic nieruchomo�ci, z pominiêciem strefy
wjazdowej nale¿y urz¹dziæ pas zieleni izolacyjnej o szeroko�ci
3 m (drzew i krzewów w tym zimozielonych). W przypadku
wydzielenia nowych dzia³ek wzd³u¿ granic ka¿dej wydzielonej
dzia³ki nale¿y urz¹dziæ pas zieleni izolacyjnej o szeroko�ci 3 m

§12. Wymagane jest:

1) przy budowie parkingów, urz¹dzeñ komunikacji wewnêtrz-
nej oraz w zakresie mycia pojazdów mechanicznych zasto-
sowanie rozwi¹zañ technicznych wykluczaj¹cych mo¿li-
wo�æ przesi¹kania do �rodowiska zanieczyszczonych wód

2) odprowadzenie �cieków deszczowych w postaci wód opa-
dowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej na wa-
runkach okre�lonych przez dysponenta sieci lub zagospo-
darowanie na terenie dzia³ki w³asnej poprzez odprowadze-
nie do ziemi z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.

3) pod³¹czenie obiektów do gminnej:

a) sieci wodoci¹gowej

b) sieci kanalizacji sanitarnej

c) wstêpne podczyszczenie w indywidualnych podczysz-
czalniach �cieków przemys³owych o przekroczonych
normach zanieczyszczeñ przed ich wprowadzeniem do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

§13. Ustala siê:

1) odpady komunalne gromadziæ nale¿y w zamkniêtych po-
jemnikach zlokalizowanych na w³asnej dzia³ce stosuj¹c ich

Poz. 1913
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wstêpn¹ segregacjê i organizowaæ ich wywóz zgodnie z
gminnym planem gospodarki odpadami

2) odpady produkcyjne, w tym niebezpieczne, nale¿y maga-
zynowaæ selektywnie w wyznaczonych miejscach i przeka-
zywaæ do odzysku b¹d� unieszkodliwienia

§14. Ustala siê w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

1) indywidualne ogrzewanie budynków � obiektów

2) dopuszcza siê stosowanie dla celów grzewczych paliw
p³ynnych, biopaliw, biomasy, paliw gazowych, energii
elektrycznej oraz niekonwencjonalnych �róde³ energii np.
pompy cieplne, kolektory s³oneczne

3) nie dopuszcza siê stosowania urz¹dzeñ pozyskiwania ener-
gii wiatrowej.

DZIA£ V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§15. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego, podczas robót ziemnych zwi¹zanych z zabudowa-
niem, b¹d� zagospodarowaniem terenu ustala siê obowi¹-
zek wprowadzenia prac archeologicznych zakres, których
inwestor winien uzgodniæ z Wielkopolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków przed uzyskaniem pozwolenia
na budowê.

DZIA£ VI

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznej

§16. Nie okre�la siê terenów przestrzeni publicznej, bo-
wiem nie zosta³y one zaprogramowane w obowi¹zuj¹cym
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Oborniki.

DZIA£ VII

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu

§17. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla loka-
lizowania budynków:

1) od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej (ulicy Towarowej)
wg rysunku miejscowego planu

2) od linii rozgraniczaj¹cej drogi wewnêtrznej 8 m

§18. Ustala siê wysoko�æ:

1) dla budynków - do 20 m do gzymsu wieñcz¹cego

2) dla urz¹dzeñ technologicznych - do 50 m

§19. Ustala siê wielko�æ powierzchni:

1) w przypadku podzia³u terenu wydzielona dzia³ka nie mo¿e
mieæ powierzchni mniejszej ni¿ 0,5 ha

2) zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki maksymal-
nie do 70% powierzchni dzia³ki

§20. Na cele powierzchni biologicznie czynnej nale¿y prze-
znaczyæ nie mniej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki.

DZIA£ VIII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonej na
podstawie odrêbnych przepisów w tym terenów

górniczych a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê

mas ziemnych

§21. Nie okre�la siê granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów z uwagi na ich brak na obszarze
objêtym planem.

DZIA£ IX

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci

§22. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci.

§23. Zakazuje siê wydzielania dzia³ek o powierzchni ni-
niejszej ni¿ 0,5 ha

DZIA£ X

Szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy

§24. Ustala siê dla istniej¹cych linii elektroenergetycznych
napowietrznych SN i n.n. strefê ochronn¹ od zabudowy:

1) dla linii SN 15 kV o szeroko�ci 7,5 m w poziomie po obu
stronach od skrajnych przewodów,

2) dla linii n.n. 0,4 kV o szeroko�ci 3 m w poziomie po obu
stronach od skrajnych przewodów

W przypadku wyst¹pienia kolizji projektowanych obiektów
z istniej¹cymi sieciami energetycznymi bêd¹cymi w³asno�ci¹
ENEA Operator Sp. z o.o. przebudowa sieci winna odbywaæ
siê zgodnie z przepisami odrêbnymi.

DZIA£ XI

Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania
urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenów

§25. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania bowiem
przewiduje siê realizacjê inwestycji zgodnych z mniejszym
miejscowym planem zaraz po jego uchwaleniu.

Poz. 1913
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DZIA£ XII

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§26. W zakresie komunikacji dojazd do dzia³ek z istniej¹cej
drogi publicznej - ulicy Towarowej oraz projektowanej drogi
wewnêtrznej. Droga wewnêtrzna mo¿e stanowiæ wspó³w³a-
sno�æ u¿ytkowników, dla których zapewnia bezpo�redni dojazd.

§27. W zakresie zaopatrzenia w wodê z istniej¹cej sieci
przebiegaj¹cej w ulicy Towarowej na warunkach okre�lonych
przez dysponenta sieci. Teren wyposa¿yæ nale¿y w sieæ hy-
drantow¹ zgodnie z warunkami wynikaj¹cymi z obowi¹zuj¹cej
Polskiej Normy (PN - B - 02863) Przeciwpo¿arowe zaopatrzenie
wodne.

§28. W zakresie odprowadzenia �cieków sanitarnych do
istniej¹cej sieci przebiegaj¹cej w ulicy Towarowej na warun-
kach okre�lonych przez dysponenta sieci

§29. W zakresie zaopatrzenia w gaz - z istniej¹cego gazo-
ci¹gu �redniego ci�nienia na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci.

§30. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nast¹pi bezpo-
�rednio z sieci elektroenergetycznej �redniego napiêcia lub z
konsumentowych stacji transformatorowych sytuowanych na
dzia³kach budowlanych, na których zlokalizowane zostanie
zasilane przedsiêwziêcie - na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci

§31. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie istniej¹cego syste-
mu melioracyjnego. W przypadku jego naruszenia zapewniæ
odpowiednie rozwi¹zania zastêpcze na warunkach okre�lo-
nych przez dysponenta istniej¹cych urz¹dzeñ.

Dzia³ XIII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci wskutek

uchwalenia miejscowego planu

§32. Ustala siê stawkê procentow¹ w wysoko�ci:

1) dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-
nów P - 30%

2) dla terenów drogi wewnêtrznej KDW - 30%

Dzia³ XIV

Przepisy koñcowe

§33. Dla gruntów rolnych po³o¿onych na obszarze, które-
go granice okre�la rysunek miejscowego planu uzyskano
zgodê Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Nr DR.II.6060-
144/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. na przeznaczenie gruntów
rolnych kl. IV o powierzchni 3,6747 ha na cele nierolnicze.

§34. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Obor-
nik.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Piotr Desperak

Poz. 1913
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIX/333/09
Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 27 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY PRZEMYS£OWO-

- GOSPODARCZEJ DLA DZIA£EK O NR EWIDENCYJNYCH 2/34, 2/33 PO£O¯ONYCH W MIEJSCOWO�CI KOWANOWO,
GMINA OBORNIKI ORAZ DLA DZIA£KI O NR EWIDENCYJNYM 708 PO£O¯ONEJ W MIEJSCOWO�CI OBORNIKI.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z
2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska
w Obornikach rozstrzyga co nastêpuje:

§1. 1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki o
nr ewidencyjnych 2/34, 2/33 po³o¿onych w miejscowo�ci
Kowanowo, gmina Oborniki oraz dzia³kê o nr ewidencyjnym
708 po³o¿on¹ w miejscowo�ci Oborniki.

2. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu ww. planu jest bezprzedmiotowe.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXIX/333/09
Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 27 marca 2009 r.

ROZTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PROJEKCIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY PRZEMYS£OWO-

- GOSPODARCZEJ DLA DZIA£EK O NR EWIDENCYJNYCH 2/34, 2/33 PO£O¯ONYCH W MIEJSCOWO�CI KOWANOWO,
GMINA OBORNIKI ORAZ DLA DZIA£KI O NR EWIDENCYJNYM 708 PO£O¯ONEJ W MIEJSCOWO�CI OBORNIKI

Zgodnie z art. 20 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w
Obornikach rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z planem
miejscowym oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
bêd¹ zgodnie z planem miejscowym a tak¿e zgodnie z
planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepi-
sów odrêbnych.

§2. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej okre-
�lone na obszarze objêtym opracowaniem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego nie zosta³y zaliczone do
zadañ w³asnych gminy, a ich realizacja nie stanowi obci¹¿enia
dla bud¿etu Miasta i Gminy Oborniki.

Poz. 1913


