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UCHWAŁA NR IX/45/11 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-

produkcyjnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ORZECHOWIE, rejon 

ulic Topolowej i Miłosławskiej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. i Nr 117, poz. 
679) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 
Nr 6 poz. 41, Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Dz. U. z 2006.r. 
Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Dz. U. z 2008 r. Nr 201 
poz. 1237, Dz. U. z. 2008 r. Nr 220 poz. 1413, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 
474, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2010 r. 
Nr 119 poz. 804, Dz. U. z 2010 r. Nr 149 poz. 996, Dz. 
U. z 2010 r. Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2010 r. Nr 130 
poz.871, Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159), Rada Miej-
ska w Miłosławiu uchwala co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy techniczno-
produkcyjnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Orzechowie, rejon 
ulic Topolowej i Miłosławskiej - po stwierdzeniu 
zgodnoċci ze Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław 
(uchwała nr XI/60/99 z dnia 7.12.1999 r. Rady Miej-
skiej w Miłosławiu). 

2. Granica obszaru objćtego planem została na-
niesiona na rysunku planu. 

3. Plan miejscowy składa sić z treċci niniejszej 
uchwały oraz integralnych czćċci: 

1) rysunku planu – – w skali 1:1000 – załącznik 
nr 1; 

2) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyłoďo-
nego do publicznego wglądu – załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
– załącznik nr 3. 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) ustawie – naleďy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu o którym mowa w § 1 niniejszej uchwa-
ły; 

3) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej w Miłosławiu; 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przewaďać na obszarze w obrćbie linii roz-
graniczających, okreċlone symbolem; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niď 
podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-
cają przeznaczenie podstawowe; 

6) usługach hotelarskich – naleďy przez to rozu-
mieć krótkotrwałe, ogólnie dostćpne wynaj-
mowanie domów, mieszkaĉ, pokoi, miejsc 
noclegowych, a takďe miejsc na ustawienie 
namiotów lub przyczep samochodowych oraz 
ċwiadczenie, w obrćbie obiektu, usług z tym 
związanych (Ustawa o usługach turystycz-
nych, Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze 
zmianami); 

7) pensjonatach – naleďy przez to rozumieć 
obiekty, posiadające co najmniej 7 pokoi, 
ċwiadczące dla swoich klientów całodzienne 
wyďywienie (Ustawa o usługach turystycz-
nych, Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze 
zmianami); 

8) hotelach - naleďy przez to rozumieć obiekty 
posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym 
wićkszoċć miejsc w pokojach jedno- 
i dwuosobowych, ċwiadczące szeroki zakres 
usług związanych z pobytem klientów (Usta-
wa o usługach turystycznych, Dz. U. z 2004 r. 
Nr 223, poz. 2268 ze zmianami); 

9) domach wycieczkowych - naleďy przez to ro-
zumieć obiekty posiadające co najmniej 30 
miejsc noclegowych, dostosowane do samo-
obsługi klientów oraz ċwiadczące minimalny 
zakres usług związanych z pobytem klientów 
(Ustawa o usługach turystycznych, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zmianami); 

10) schroniskach młodzieďowych - naleďy przez to 
rozumieć obiekty przeznaczone do indywidu-
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alnej i grupowej turystyki młodzieďowej, do-
stosowane do samoobsługi klientów (Ustawa 
o usługach turystycznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 
223, poz. 2268 ze zmianami); 

11) schroniskach - naleďy przez to rozumieć 
obiekty zlokalizowane poza obszarami zabu-
dowanymi, przy szlakach turystycznych, 
ċwiadczące minimalny zakres usług związa-
nych z pobytem klientów (Ustawa o usługach 
turystycznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 
2268 ze zmianami; 

12) kempingach (campingach) - naleďy przez to 
rozumieć obiekty strzeďone, umoďliwiające 
nocleg w namiotach, samochodach mieszkal-
nych (campobusach) i przyczepach samocho-
dowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie 
samochodów, a takďe ċwiadczące usługi 
związane z pobytem klientów; obiekty te mo-
gą dodatkowo umoďliwiać nocleg w domkach 
turystycznych lub innych obiektach stałych 
(Ustawa o usługach turystycznych, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zmianami; 

13) polach biwakowych - naleďy przez to rozu-
mieć obiekty niestrzeďone, umoďliwiające 
nocleg w namiotach (Ustawa o usługach tu-
rystycznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 
ze zmianami; 

14) boiskach do gier małych naleďy przez to ro-
zumieć boiska o niewielkich rozmiarach takie 
jak: boiska do gry w siatkówkć, koszykówkć, 
tenis ziemny, badminton, krćgle, krokiet, mini 
golf, urządzenia do ćwiczeĉ gimnastycznych, 
ċcieďki zdrowia itp.; 

15) infrastrukturze technicznej - naleďy przez to 
rozumieć urządzenia, sieci przesyłowe i zwią-
zane z nimi obiekty ċwiadczące niezbćdne 
i podstawowe usługi dla obiektów budowla-
nych lub jednostek osadniczych w zakresie 
elektroenergetyki, dostarczania ciepła, wody, 
usuwania ċcieków i odpadów, transportu 
(drogi, place postojowe, parkingi), teletechni-
ki itp.; 

16) zieleni izolacyjnej – naleďy przez to rozumieć 
drzewa i krzewy liċciaste i iglaste posadzone 
w zwartym szpalerze o okreċlonej szerokoċci; 

17) przestrzeni publicznej – naleďy przez to rozu-
mieć wnćtrza ulic (dróg), placów, tras dojaz-
dowych w kształcie wydzielonym liniami roz-
graniczającymi a stanowiące spójną funkcjo-
nalnie i dostćpną publicznie przestrzenną ca-
łoċć; 

18) reklamie - naleďy przez to rozumieć urządze-
nie, bćdące noċnikiem informacji wizualnej - 
w formie tablic reklamowych wolnostojących, 
na elewacjach budynków itp. wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi i zamocowaniami (np. 
pylonami), nie bćdące szyldami, tablicami in-
formacyjnymi czy znakami w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 

19) reklamie wielkoformatowej - naleďy przez to 
rozumieć reklamć o powierzchni powyďej 12 
m2; 

20) tablicach informacyjnych - naleďy przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji, w tym: 
tablice informujące o nazwie ulicy, numerze 
domu, tablice informujące turystów, oraz ta-
blice z ogłoszeniami; 

21) szyldach - naleďy przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz podmio-
tów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc 
wykonywania działalnoċci, nie bćdące rekla-
mą; 

22) froncie działki – naleďy przez to rozumieć 
czćċć działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa sić główny wjazd lub 
wejċcie na działkć; 

23) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną 
odległoċć sytuowania budynku od linii roz-
graniczającej teren lub od innych okreċlonych 
w planie linii lub granic, zaznaczoną w sposób 
okreċlony na rysunku planu. Nieprzekraczalna 
linia zabudowy nie dotyczy dojċć i dojazdów 
do budynków, sieci uzbrojenia terenu w tym 
inwestycji celu publicznego z zakresu sieci te-
lekomunikacyjnych oraz podziemnych czćċci 
budynków i budowli znajdujących sić poniďej 
poziomu otaczającego terenu. Dopuszcza sić 
przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy w kierunku linii rozgraniczającej teren od 
strony dróg o: okap, gzyms, balkon, daszek 
nad wejċciem, galeria - 1,5 m; taras, schody 
zewnćtrzne, pochylnia rampa – przy zacho-
waniu odległoċci obiektów budowlanych od 
krawćdzi jezdni wynikających z przepisów od-
rćbnych; 

24) łączniku – naleďy przez to rozumieć budynek 
łączący dwa budynki, którego główną funkcją 
jest funkcja komunikacji wewnćtrznej; 

25) dachu dwuspadowym - naleďy przez to rozu-
mieć dach posiadający dwie podstawowe po-
łacie dachowe o przeciwległych spadkach łą-
czące sić wzdłuď kalenicy, z dopuszczeniem 
uzupełnienia mniejszymi połaciami wynikają-
cymi z kształtu rzutu budynku lub wynikają-
cymi z zastosowania takich elementów jak lu-
karny, ganki, ryzality, werandy, naczółki itp.; 

26) dachu wielospadowym - naleďy przez to ro-
zumieć dach posiadający co najmniej trzy 
podstawowe połacie dachowe o podobnych 
spadkach, łączące sić w jednym punkcie lub 
wzdłuď kalenic; 

27) dachu stromym – naleďy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu 18o lub wićkszym albo 
o nachyleniu w ċciċle okreċlonym przedziale - 
powyďej 18o; 

28) dachu płaskim – naleďy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu do 18o. 

 
§ 3. Nastćpujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu: 

1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-

znaczeniu wraz z oznaczeniami graficznymi 
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i literowymi dotyczącymi przeznaczenia tych 
terenów; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) pasy zieleni izolacyjnej – istniejące 

i projektowane; 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 4. Dla terenów okreċlonych na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN/MW: 
a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, d. osiedle przyfabryczne oraz 
zabudowa wielorodzinna z przedszkolem tyl-
ko w zakresie istniejącego budynku (adapto-
wany istniejący budynek wielorodzinny 
z przedszkolem); 

b) dopuszczalne: usługi nieuciąďliwe jako wbu-
dowane w budynki mieszkalne lokale uďytko-
we zgodnie z przepisami szczególnymi, sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1P - 6P 
a) podstawowe: tereny zabudowy techniczno-

produkcyjnej; 
b) dopuszczalne: składy, magazyny, usługi dla 

producentów i biznesu, budynki obsługi so-
cjalno-bytowej i administracyjnej oraz sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami 1UT – 
3UT: 

a) podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji – 
usługi hotelarskie; 

b) dopuszczalne: usługi handlu, gastronomii, 
administracji i kultury, sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej; 

4) dla terenu oznaczonego symbolem ZP/IT: te-
ren zieleni urządzonej i infrastruktury tech-
nicznej; 

5) dla terenu oznaczonego symbolem K: 
a) podstawowe: teren infrastruktury technicznej 

kanalizacyjnej – istniejąca oczyszczalnia ċcie-
ków; 

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

6) dla terenów oznaczonych symbolami 1KD - 
5KD: 

a) podstawowe: tereny dróg gminnych; 
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej; 
7) dla terenów oznaczonych symbolami 1KDW – 

4KDW: 
a) podstawowe: tereny dróg dojazdowych we-

wnćtrznych; 
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej; 
8) dla terenów oznaczonych symbolami 1KX - 

3KX: 
a) podstawowe: tereny dróg pieszych; 

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

9) dla terenu oznaczonego symbolem kd: 
a) podstawowe: teren poszerzenia drogi gmin-

nej; 
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej; 
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) nawiązywanie projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej na terenie MN/MW do specy-
ficznych detali architektonicznych zabudowy 
istniejącego osiedla: attyki, gzymsy, okapy 
i obramienia otworów drzwiowych; 

2) lokalizowanie na terenach 1P - 6P budynków 
wraz z instalacjami i urządzeniami budowla-
nymi oraz budowli, składających sić na całoċć 
uďytkową; 

3) lokalizowanie na terenach 1UT – 3UT budyn-
ków i budowli wraz z urządzeniami budowla-
nymi takich jak: pensjonaty, hotele, domy 
wycieczkowe, schroniska, schroniska mło-
dzieďowe, hale sportowe, pływalnie, boiska 
do gier małych, skateparki, ċciany wspinacz-
kowe, ċcieďki zdrowia, lodowiska, kempingi, 
pola biwakowe itp. oraz obiektów związanych 
z przeznaczeniem dopuszczalnym; 

4) dopuszczenie lokalizowania na terenach 1UT 
– 3UT tymczasowych przekryć namiotowych, 
powłok pneumatycznych, domków turystycz-
nych, kiosków dla obsługi campingów i pól 
namiotowych, pawilonów wystawowych 
i urządzeĉ rozrywkowych; 

5) dopuszczenie lokalizowania na terenie objć-
tym planem tymczasowych obiektów budow-
lanych takich jak barakowozy i kontenerowe 
sanitariaty tylko w fazie budowy; 

6) lokalizowanie na terenie objćtym planem 
obiektów małej architektury; 

7) dopuszczenie lokalizowania na terenie objć-
tym planem stacji bazowych telefonii komór-
kowej oraz masztów lub innych urządzeĉ te-
lekomunikacyjnych; 

8) wprowadzenie zieleni o charakterze dekora-
cyjnym w obrćb czćċci terenów zagwaranto-
wanych jako minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej, skomponowanej przy 
zastosowaniu trawników, drzew i krzewów 
o zróďnicowanych gatunkach; 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji na terenach MN/MW przed-
sićwzićć, mogących zawsze znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko bądč przedsićwzićć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko. Wszelkie oddziaływania związane 
z planowanym przeznaczeniem terenu nie 
mogą powodować przekroczenia standardów 
jakoċci ċrodowiska, okreċlonych przepisami 
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odrćbnymi, poza terenem do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny; 

2) dopuszczenie lokalizowania na terenach 1P – 
3P, K, ZP/IT przedsićwzićć, mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko oraz 
przedsićwzićć mogących potencjalnie znaczą-
co oddziaływać na ċrodowisko pod warun-
kiem, ďe wszelkie oddziaływania związane 
z tymi przedsićwzićciami nie bćdą powodo-
wały przekroczenia standardów jakoċci ċro-
dowiska, okreċlonych przepisami odrćbnymi, 
poza terenem do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny; 

3) dopuszczenie lokalizowania na terenach 4P – 
6P, 1UT - 3UT przedsićwzićć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko pod warunkiem, ďe wszelkie oddziaływa-
nia związane z tymi przedsićwzićciami nie 
bćdą powodować przekroczenia standardów 
jakoċci ċrodowiska, okreċlonych przepisami 
odrćbnymi, poza terenem, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny; 

4) okreċlenie kategorii terenów podlegających 
ochronie akustycznej: 

a) teren MN/MW zalicza sić do kategorii terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

b) tereny 1UT - 3UT zaliczają sić do kategorii te-
renów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

c) pozostałe tereny nie naleďą do ďadnej 
z kategorii terenów, podlegających ochronie 
akustycznej; 

5) dopuszczenie adaptowania istniejących bu-
dynków mieszkalnych oraz wznoszenia no-
wych budynków mieszkalnych na terenie 
MN/MW, pozostającym w zasićgu ponad-
normatywnego oddziaływania drogi powia-
towej KD 2907P (ul. Miłosławska) w zakresie 
emisji hałasu wywołanego ruchem drogo-
wym, pod warunkiem zastosowania w bu-
dynkach ċrodków technicznych takich jak 
przegrody budowlane i okna o podwyďszonej 
izolacyjnoċci itp., które ograniczą oddziały-
wanie drogi w zakresie emisji hałasu co naj-
mniej do poziomów hałasu okreċlonych 
w przepisach szczególnych dla kategorii tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej; 

6) pozostawienie istniejących drzew i krzewów 
nie kolidujących z planowanym przeznacze-
niem terenu; 

7) zaadaptowanie istniejących pasów zieleni izo-
lacyjnej - w razie potrzeby wymiana drzew 
oraz zrealizowanie pasów zieleni izolacyjnej 
na nastćpujących terenach: 

a) na terenach 2P, 3P, 4P równolegle do linii 
rozgraniczającej drogć 1KDW i linii rozgrani-
czającej teren poszerzenia drogi gminnej kd - 
o szerokoċci 10 m; 

b) na terenach 4P, 5P równolegle do linii rozgra-
niczających dróg 5KD i 3KDW - o szerokoċci 
18 m; 

c) na terenach ZP/IT i K równolegle do linii roz-
graniczających dróg 2KD i 3 KDW - 
o szerokoċci 8 m; 

8) dopuszczenie zlikwidowania istniejących sta-
wów poprzemysłowych, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

9) zakaz odprowadzania wód zuďytych na cele 
bytowe lub gospodarcze do gruntu lub do 
istniejących stawów; 

10) nakaz gromadzenia w wyznaczonym miejscu 
mas ziemnych powstałych w wyniku funda-
mentowania i zagospodarowania ich 
w obrćbie działki lub ich wywóz, zgodnie 
z przepisami szczególnymi; 

11) nakaz gromadzenia i segregowania odpadów 
w miejscach ich powstawania, w zamykanych 
pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczo-
nym miejscu oraz, w pierwszej kolejnoċci 
poddawania ich odzyskowi, a jeċli jest to 
niemoďliwe lub nie jest uzasadnione z przy-
czyn ekologicznych lub ekonomicznych, prze-
kazywania do unieszkodliwienia, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi oraz gminnym pla-
nem gospodarki odpadami; 

12) nakaz wytwarzania energii dla celów techno-
logicznych oraz dla celów grzewczych przy 
zastosowaniu paliw charakteryzujących sić 
najniďszymi wskačnikami emisji substancji do 
powietrza, takich jak paliwa płynne, gazowe 
i stałe np.: biomasa i drewno, energia elek-
tryczna, gaz, olej opałowy, energia odnawial-
na itp.; zakaz stosowania wćgla w nowopro-
jektowanych obiektach; 

13) nakaz uwzglćdnienia w trakcie prac ziemnych 
przebiegu sieci melioracji szczegółowej i wy-
konania prac zabezpieczających teren przed 
podtopieniami wodami drenarskimi. W przy-
padku uszkodzenia, nakaz udroďnienia sieci 
drenarskiej i doprowadzenia do właċciwego 
stanu 

 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego istnieje koniecznoċć prowadze-
nia badaĉ archeologicznych podczas realizacji 
inwestycji związanych z zabudowaniem i za-
gospodarowaniem przedmiotowego terenu. 
Na prowadzenie badaĉ archeologicznych na-
leďy uzyskać pozwolenie WWKZ, przed wyda-
niem decyzji o pozwoleniu na budowć; 

2) nie okreċla sić zasad ochrony dóbr kultury 
współczesnej z uwagi na brak takich obiektów 
na obszarze objćtym planem. 

 
§ 8. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić: 

1) w obrćbie terenów 1P, 2P dopuszczenie re-
klam wielkoformatowych na pylonach; 

2) zakaz stosowania reklam oraz reklam wielko-
formatowych w liniach rozgraniczających 
dróg; 
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3) w obrćbie terenów 1P – 6P, ZP/IT, K dopusz-
czenie stosowania reklam wolnostojących 
wzdłuď nieprzekraczalnych linii zabudowy od 
strony dróg. Wysokoċć reklamy nie moďe 
przekraczać 5 m; 

4) w obrćbie terenów 1P – 6P, ZP/IT, K dopusz-
czenie stosowania reklam na elewacjach bu-
dynków. Powierzchnia reklamy nie moďe zaj-
mować wićcej niď 20% powierzchni elewacji; 

5) dopuszczenie reklam na ogrodzeniach wokół 
terenów 1P – 6P, ZP/IT, K nie zajmujących 
wićcej niď 20 m2 powierzchni ogrodzenia na 
kaďde 100 m długoċci ogrodzenia; 

6) w obrćbie terenów MN/MW, 1UT - 3UT do-
puszczenie stosowania reklam wolnostoją-
cych wzdłuď nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy od strony dróg. Wysokoċć reklamy nie 
moďe przekraczać 2.5 m; 

7) dopuszczenie stosowania reklam na ogrodze-
niach wokół terenów MN/MW, 1UT-3UT nie 
zajmujących wićcej niď 7,5 m2 

8) nakaz realizowania aďurowych ogrodzeĉ wo-
kół terenów 1UT - 3UT; 

9) dopuszczenie realizowania pełnych ogrodzeĉ, 
pełniących funkcjć ekranów akustycznych 
wokół terenu MN/MW; 

10) dopuszczenie stosowania odcinków ogrodzeĉ 
pełnych, nie przekraczających 30% długoċci 
ogrodzenia wokół terenów 1P – 6P, ZP/IT, K; 

11) nakaz objćcia szyldów i tablic informacyjnych 
jednolitymi standardami grafiki, liternictwa, 
kolorystyki. 

 
§ 9. W zakresie parametrów i wskačników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 

1) dopuszczenie adaptowania istniejącej zabu-
dowy przy zachowaniu dotychczasowych pa-
rametrów i wskačników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

2) przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istnie-
jących budynków objćte są nakazem zasto-
sowania parametrów ustalonych dla budyn-
ków projektowanych; 

3) dopuszczenie rozbiórki istniejących budyn-
ków i budowli; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od stopy od-
powietrznej wału przeciwpowodziowego 
wzdłuď rzeki Warty, w odległoċci 50 m, zgod-
nie z rysunkiem planu; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
drogi powiatowej KD 2907P (ul. Miłosławska) 
- w odległoċci 6 m od linii rozgraniczającej 
drogć, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy od istniejącej 
poza obszarem objćtym planem drogi gmin-
nej KDG (ul. Topolowa): 

a) na terenie MN/MW w odległoċci 6 m od linii 
rozgraniczającej drogć gminną KDG, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

b) na terenach 2P, 3P, 4P w odległoċci 15 m od 
linii rozgraniczającej drogć gminną KDG, po 

uwzglćdnieniu poszerzenia tej drogi w pasie 
kd, zgodnie z rysunkiem planu; 

c) na terenie 3UT w odległoċci 15 m – 10 m od 
linii rozgraniczającej drogć gminną KDG, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi 
gminnej 1KD – na terenach 1P i 2P 
w odległoċciach 6 m, 5 m, i 3 m od linii roz-
graniczającej drogć, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi 
gminnej 2KD: 

a) na terenie K w odległoċci 10 m od linii roz-
graniczającej drogć, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

b) na terenie ZP/IT w odległoċci 10 m i 6 m od 
linii rozgraniczającej drogć, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

c) na terenach 2P, 3P, 4P, 5P, 3UT, 1UT 
w odległoċci 6 m od linii rozgraniczającej 
drogć, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi 
gminnej 3KD – na terenie 1UT w odległoċci 
6 m od linii rozgraniczającej drogć, na terenie 
2UT w odległoċci 5 m od linii rozgraniczającej 
drogć, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi 
gminnej 4KD w odległoċci 6 m od linii roz-
graniczającej drogć, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

11) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi 
gminnej 5KD: 

a) na terenie 4P w odległoċci 20 m od linii roz-
graniczającej drogć, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

b) na terenie 3UT w odległoċci 6 m od linii roz-
graniczającej drogć, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

12) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi do-
jazdowej wewnćtrznej 1KDW: 

a) na terenie MN/MW w odległoċci 5 m od linii 
rozgraniczającej drogć, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

b) na terenie 2P w odległoċciach 10 m i 20 m od 
linii rozgraniczającej drogć, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

13) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi do-
jazdowej wewnćtrznej 2KDW w odległoċci 
6 m od linii rozgraniczającej drogć, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

14) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi do-
jazdowej wewnćtrznej 3KDW: 

a) na terenach ZP/IT i K w odległoċci 10 m od li-
nii rozgraniczającej drogć, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

b) na terenie 5P w odległoċciach 6 m i 20 m od 
linii rozgraniczającej drogć, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

c) na terenie 6P w odległoċci 6 m od linii roz-
graniczającej drogć, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 
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d) na terenie 1UT w odległoċci 10 m od linii roz-
graniczającej drogć, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

15) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi do-
jazdowej wewnćtrznej 4KDW – na terenie 1UT 
w odległoċci 6 m od linii rozgraniczającej 
drogć; 

16) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg pie-
szych 1KX i 2KX na terenach 2UT i 3UT 
w odległoċciach 5 m od linii rozgraniczają-
cych te drogi, zgodnie z rysunkiem planu; 

17) maksymalna wielkoċć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki: 

a) dla terenu MN/MW - 26% ; 
b) dla terenu 1P – 50%; 
c) dla terenu 2P – 60%; 
d) dla terenu 3P, 5P - 50%; 
e) dla terenu 4P – 40%; 
f) dla terenu 6P – 35%; 
g) dla terenów 1UT-3UT – 25%; 
h) dla terenu ZP/IT – 25%; 
i) dla terenu K – 60% 
18) minimalna wielkoċć powierzchni biologicznie 

czynnej w stosunku do powierzchni działki: 
a) dla terenu MN/MW - 50% ; 
b) dla terenu 1P – 30%; 
c) dla terenu 2P – 20%; 
d) dla terenu 3P, 5P - 30%; 
e) dla terenu 4P – 40%; 
f) dla terenu 6P – 45%; 
g) dla terenów 1UT-3UT – 50%; 
h) dla terenu ZP/IT – 50%; 
i) dla terenu K – 10% 
19) zasady sytuowania i parametry projektowa-

nych budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych na terenie MN/MW: 

a) na kaďdej działce jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny oraz jeden budynek gospodar-
czy lub garaď; 

b) wysokoċć - maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne: parter plus pićtro dla budynków 
z dachami płaskimi lub parter plus poddasze 
uďytkowe lub nieuďytkowe dla budynków 
z dachami stromymi; 

c) dopuszczenie budynków parterowych 
z dachami płaskimi; 

d) wysokoċć budynków z dachami płaskimi nie 
moďe przekraczać :  

- parterowych - 5 m; 
- pićtrowych – 8 m; 
e) łączna wysokoċć budynków z dachami stro-

mymi nie moďe przekraczać 10 m; 
f) dopuszczenie wyďszych elementów technicz-

nych, np. kominów; 
g) dopuszczenie podpiwniczenia, wystającego 

ponad grunt nie wićcej niď 1 m; 
h) rodzaje dachów:  
- płaskie przy zastosowaniu attyki, analogicznie 

jak w zabudowie istniejącej; 
- strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 

30o – 45o; 

i) nakaz ustawienia kalenicy dachu budynku 
równolegle do frontu, z dopuszczeniem, by 
czćċci budynku od strony przeciwległej do 
frontu posiadały kalenice prostopadłe do 
frontu; 

j) dopuszczenie facjat i okien dachowych dla 
dachów stromych; 

k) pokrycie dachów: 
- dla dachów płaskich – papy bitumiczne, bla-

chy itp.; 
- dla dachów stromych - dachówka, materiały 

imitujące dachówkć lub inne tradycyjne ma-
teriały pokryciowe w gamie kolorów: brunat-
ny, ceglasty do ciemnoczerwonego 
z wykluczeniem jaskrawych odcieni tych 
barw; 

20) zasady sytuowania i parametry budynków 
gospodarczych lub garaďy na terenie 
MN/MW: 

a) dopuszczenie adaptowania dotychczasowej 
liczby istniejących budynków gospodarczych 
o dotychczasowych gabarytach; 

b) na kaďdej nowo wydzielonej działce nie ma 
moďliwoċci zlokalizowania wićcej niď jednego 
budynku gospodarczego lub garaďu - 
z dopuszczeniem lokalizowania przy granicy 
działki; 

c) dopuszczenie umieszczenia dodatkowego ga-
raďu w obrćbie kubatury budynku mieszkal-
nego; 

d) maksymalna powierzchnia budynków gospo-
darczych lub garaďy – 40 m2; 

e) maksymalna wysokoċć budynku gospo-
darczego lub garaďu – 3,0 m od poziomu te-
renu do najniďszego punktu okapu dachu; 

f) dachy płaskie jednospadowe kryte papą bi-
tumiczną, blachą itp.; 

21) parametry projektowanych budynków na te-
renach 1UT – 3UT: 

a) liczba kondygnacji - dla budynków z dachami 
płaskimi maksymalnie trzy kondygnacje nad-
ziemne: parter plus dwa pićtra, a dla budyn-
ków z dachami stromymi: parter, pićtro plus 
poddasze uďytkowe lub nieuďytkowe; 

b) gabaryt pionowy - łączna wysokoċć budyn-
ków z dachami płaskimi nie moďe przekra-
czać: 

- parterowych - 5 m; 
- pićtrowych – 8 m; 
- dwupićtrowych – 11m; 
c) łączna wysokoċć budynków z dachami stro-

mymi nie moďe przekraczać: 
- parterowych z poddaszem - 12 m; 
- pićtrowych z poddaszem – 15 m 
d) dopuszczenie wyďszych elementów technicz-

nych, np. kominów; 
e) dopuszczenie podpiwniczenia, wystającego 

ponad grunt nie wićcej niď 1 m; 
f) rodzaje dachów: 
- płaskie kryte materiałami takimi jak: papy bi-

tumiczne, blachy itp; 
- strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 

30o – 45o kryte dachówką, materiałami imitu-
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jącymi dachówkć lub innymi tradycyjnymi 
materiałami pokryciowymi w gamie kolorów: 
brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego 
z wykluczeniem jaskrawych odcieni tych 
barw; 

g) dopuszczenie facjat i okien dachowych dla 
dachów stromych; 

22) parametry projektowanych budynków zwią-
zanych z funkcją produkcyjną, składową 
i magazynową oraz budynków usługowych 
na terenach 1P - 6P: 

a) na terenie 1P maksymalna wysokoċć – 9 m, 
na terenie 2P maksymalna wysokoċć - 20 m, 
na terenach 3P – 6P maksymalna wysokoċć - 
14 m; 

b) dachy płaskie lub strome z dopuszczeniem 
wszelkiego rodzaju ċwietlików dachowych, 
a takďe przekryć łukowych; 

23) dopuszczenie budowli wyďszych niď maksy-
malna wysokoċć okreċlona dla budynków – 
kominy, wieďe, maszty itp. . Budowle o wyso-
koċci równej i wićkszej niď 50 m npt naleďy 
kaďdorazowo przed wydaniem pozwolenia na 
budowć zgłaszać do Szefostwa Słuďby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

24) parametry i wymogi dla dróg gminnych 
i dojazdowych wewnćtrznych: 

Symbol Nazwa Szerokoċć 
w liniach rozgra-
niczających 

Szerokoċć 
jezdni 

Sposób zlokalizowania 
i szerokoċć i chodnika 

Inne ustalenia 

1 2 3 4 5 6 
1KD Droga 

gminna 
22 m i 14 m 
z poszerzeniem 
w rejonie wjazdu 
na teren 1P. 

6 m, 8 m Dopuszczenie zaadaptowania 
istniejącej utwardzonej jezdni 
jako drogi pieszo jezdnej – od 
strony terenu 1P 
z pozostawieniem odległoċci 
0,5 m od linii rozgraniczającej-
Minimalna szerokoċć chodnika 
od strony terenu 2P - 1,5 m. 

Dwie jezdnie przedzielone 
pasem miejsc postojowych, 
przechodzące w jedną jezdnić 
w rejonie włączenia do drogi 
2KD, z dopuszczeniem innych 
rozwiązaĉ Dopuszczenie 
wydzielenia ċcieďki rowero-
wej w obrćbie jezdni 

2KD Droga 
gminna 

12-14 m , 14 m, 6 m Obustronny, minimalna szero-
koċć 1,5 m,. Dopuszczenie 
zastosowania róďnych szeroko-
ċci po kaďdej stronnie jezdni 

Wprowadzić pasy trawnika 
z drzewami – zgodnie 
z rysunkiem planu. Dopusz-
czenie wydzielenia pomićdzy 
drzewami miejsc postojo-
wych dla samochodów oso-
bowych. Dopuszczenie wy-
dzielenia ċcieďki rowerowej 

3KD Droga 
gminna 

10 m 5,5m -6 m Obustronny, minimalna szero-
koċć 1,0 mDopuszczenie zasto-
sowania róďnych szerokoċci po 
kaďdej stronnie jezdni 

Dopuszczenie zrealizowania 
jednego z chodników jako 
ċcieďki rowerowej 

4KD Droga 
gminna 

12 m 5,5m -6 m Obustronny, minimalna szero-
koċć 1,0 mDopuszczenie zasto-
sowania róďnych szerokoċci po 
kaďdej stronnie jezdni 

Dopuszczenie wydzielenia 
ċcieďki rowerowej, dopusz-
czenie wydzielenia pasa 
zieleni 

5KD Droga 
gminna 

10 m 5,5m - 6m Dopuszczenie jednostronnego 
chodnika od strony terenu 3UT, 
minimalna szerokoċć 1,0 m 

Dopuszczenie wydzielenia 
ċcieďki rowerowej 

1 KDW Droga 
dojazdowa 
wewnćtrzna 

10 m 5,5m - 6m Obustronny, minimalna szero-
koċć 1,0 m Dopuszczenie zasto-
sowania róďnych szerokoċci po 
kaďdej stronnie jezdni 

 

2KDW, Droga 
dojazdowa 
wewnćtrzna 

12 m 5,5m - 6m Obustronny, minimalna szero-
koċć 1,0 m Dopuszczenie zasto-
sowania róďnych szerokoċci po 
kaďdej stronnie jezdni 

Dopuszczenie wydzielenia 
ċcieďki rowerowej, dopusz-
czenie wydzielenia pasa 
zieleni 

3KDW Droga 
dojazdowa 
wewnćtrzna 

12 m 5,5m - 6m Obustronny, minimalna szero-
koċć 1,0 m Dopuszczenie zasto-
sowania róďnych szerokoċci po 
kaďdej stronnie jezdni 

Dopuszczenie wydzielenia 
ċcieďki rowerowej, dopusz-
czenie wydzielenia pasa 
zieleni 

4KDW Droga 
dojazdowa 
wewnćtrzna 

10 m 5,5m - 6m Obustronny, minimalna szero-
koċć 1,0 mDopuszczenie zasto-
sowania róďnych szerokoċci po 
kaďdej stronnie jezdni 

Dopuszczenie wydzielenia 
ċcieďki rowerowej, dopusz-
czenie wydzielenia pasa 
zieleni 
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kd Teren po-
szerzenia 
drogi 
gminnej 

0 – 3 m  Stanowi chodnik Teren poszerzenia istniejącej 
poza obszarem objćtym 
planem drogi gminnej KDG 
(ul. Topolowa)Dopuszczenie 
zrealizowania jako ċcieďki 
rowerowej 

1KX-
3KX 

Tereny 
dróg pie-
szych 

1KX – ok. 
4 m,2KX –ok. 
6 m,3KX–ok.5m 
i 2m 

 Jako adaptowanie istniejących 
dróg gruntowych 

Dopuszczenie wydzielenia 
pasa dla rowerów jako ċcieďki 
rowerowej 

 
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów 
ustala sić : 

1) teren objćty planem połoďony jest w czćċci 
zaznaczonej na rysunku planu w obrćbie 
Ďerkowsko - Czeszewskiego Parku Krajo-
brazowego; 

2) teren objćty planem połoďony jest w czćċci 
zaznaczonej na rysunku planu w obrćbie 
obszaru NATURA 2000 Dolina Ċrodkowej 
Warty; 

3) teren objćty planem połoďony jest 
w obrćbie zaznaczonego na rysunku planu 
50-metrowego pasa terenu od stopy od-
powietrznej wału przeciwpowodziowego 
wzdłuď rzeki Warty i w związku z tym obo-
wiązują w tej czćċci zakazy wynikające 
z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wod-
ne (Dz. U. 2005r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.) 
z dopuszczeniem odstćpstw za zgodą od-
powiedniego organu. 

 
§ 11. W zakresie zasad podziału nieruchomoċci 
ustala sić: 

1) dopuszczenie podziałów w obrćbie terenu 
MN/MW pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej powierzchni działki budowlanej - 
600 m2; 

2) dopuszczenie podziałów terenów 1P – 6P 
pod nastćpującymi warunkami: 

a) zapewnienia dostćpu do drogi; 
b) uzyskania szerokoċci frontu działki mini-

mum 30 m; 
c) uzyskania minimalnej powierzchni działki: 
- na terenie 1P – 1500 m2; 
- na ternach 2P-5P - 2500 m2 
- na terenie 6P – 750 m2; 
d) dopuszczenie mniejszych działek niď poda-

no w lit. c dla urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej; 

3) dopuszczenie podziału na działki terenu 
1UT pod nastćpującymi warunkami: 

a) zapewnienia dostćpu do drogi; 
b) uzyskania minimalnej szerokoċci frontu 

działki w wymiarze 30 m, z dopuszczeniem 
wćďszych frontów wynikających z istnieją-
cych podziałów; 

c) uzyskania minimalnej powierzchni działki 
1500 m2; 

d) dopuszczenie mniejszych działek niď poda-
no w lit. c dla urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej; 

4) dopuszczenie podziałów terenu 3UT pod 
nastćpującymi warunkami: 

a) zapewnienia dostćpu do drogi; 
b) uzyskania minimalnej powierzchni działki 

3000 m2; 
c) dopuszczenie mniejszych działek niď poda-

no w lit. b dla urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej; 

5) zakaz podziału działek na terenie 2UT 
6) na terenie objćtym planem nie przewiduje 

sić scalania i podziału nieruchomoċci w ro-
zumieniu przepisów odrćbnych. 

 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeĉ w ich uďyt-
kowaniu ustala sić: 

1) nakaz przeprowadzenia, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, wymaganego zakresu 
czynnoċci przy ustalaniu geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budow-
lanych na terenach obejmujących istnieją-
ce stawy poprzemysłowe lub na terenach 
zlikwidowanych wczeċniej stawów; 

2) nakaz przeprowadzenia rozpoznania w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warun-
ków posadowienia budynków, na terenach 
budzących obawy co do wystćpowania 
gruntów z wysokim poziomem wody grun-
towej - w zaleďnoċci od potrzeb, zgodnie 
z przepisami szczególnymi; 

3) zakazy wynikające z przepisów odrćbnych 
w obrćbie zaznaczonego na rysunku planu 
50-metrowego pasa terenu od stopy od-
powietrznej wału przeciwpowodziowego 
wzdłuď rzeki Warty z dopuszczeniem od-
stćpstw za zgodą odpowiedniego organu; 

4) w przypadku adaptowania istniejących linii 
elektroenergetycznych nn nakaz zachowa-
nia wartoċci pól elektromagnetycznych 
okreċlonych w przepisach odrćbnych dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowć 
mieszkaniową oraz dla miejsc dostćpnych 
dla ludnoċci. 

 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić 

1. Zasady ogólne: 
1) obsługć komunikacyjną terenu objćtego 

planem naleďy zrealizować poprzez powią-
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zanie projektowanych dróg z drogami ist-
niejącymi poza obszarem objćtym planem: 
drogą powiatową KD 2907P (ul. Miłosław-
ska), drogą gminną KDG (ul. Topolowa) 
oraz z drogą 4KDW (po ċladzie istniejącej 
drogi gruntowej). Pozostałe istniejące drogi 
gruntowe zostały zaadaptowane jako drogi 
piesze 1KX-3KX; 

2) zachowanie ciągłoċci istniejącej sieci infra-
struktury technicznej i w miarć moďliwoċci 
adaptowanie związanych z nią urządzeĉ; 

3) dopuszczenie usunićcia kolizji projektowa-
nych obiektów budowlanych z sieciami in-
frastruktury technicznej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

4) lokalizowanie nowych sieci infrastruktury 
technicznej na terenach dróg z dopuszcze-
niem odstćpstw - zgodnie z pkt 5 oraz zapi-
sanych w zasadach szczegółowych; 

5) dopuszczenie na obszarach poszczególnych 
własnoċci objćtych planem, moďliwoċci 
prowadzenia sieci i lokalizowania urządzeĉ 
infrastruktury technicznej, słuďących innym 
inwestorom na terenie objćtym planem lub 
terenom spoza tego obszaru, pod warun-
kiem uzyskania słuďebnoċci gruntowej 
i zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2. Zasady szczegółowe: 
1) komunikacja 
a) obsługć komunikacyjną obszarów objćtych 

planem stanowią drogi: 
- projektowane drogi gminne 1KD - 5KD oraz 

teren poszerzenia drogi gminnej połoďonej 
poza obszarem objćtym planem (ul. Topo-
lowa) kd; 

- drogi dojazdowe wewnćtrzne 1KDW - 
4KDW; 

- drogi piesze 1KX-3KX; 
b) ustala sić nakaz zabezpieczenia miejsc po-

stojowych dla samochodów osobowych, 
na terenach własnych działek. W przypadku 
terenów wielofunkcyjnych wymagana jest 
sumaryczna liczba stanowisk, podanej dla 
budynków w iloċci co najmniej: 

- 2 stanowiska na kaďdy budynek mieszkalny 
jednorodzinny; 

- 1 miejsce na 4 łóďka w pensjonacie lub 
w usługach hotelarskich; 

- 1 miejsce na 9 m2 sali jadalnej w usługach 
gastronomicznych; 

- 1 stanowisko na 3 zatrudnionych oraz na 
3 obsługiwane osoby w usługach handlu, 
kultury, administracji; 

- 1 stanowisko na kaďde 70 m2 powierzchni 
uďytkowej budynków usługowych, produk-
cyjnych, magazynowo-składowych oraz 
1 stanowisko na 3 zatrudnionych na tere-
nach 1P-6P, K; 

c) nakaz urządzenia wjazdu i wyjazdu na par-
kingach o liczbie stanowisk wićkszej niď 
100, zgodnie z przepisami szczególnymi 

d) nakaz zorganizowania miejsc przeładunku 
na terenach własnych działek, przy obiek-

tach których funkcja wymaga obsługi sa-
mochodami cićďarowymi; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
a) zaopatrzenie obszarów objćtych planem 

z istniejącego ujćcia wody w Czeszewie; 
b) rozprowadzenie uzupełniającej sieci wodo-

ciągowej w liniach rozgraniczających dróg - 
realizacja sukcesywna; 

c) zapewnienie wody dla celów przeciwpoďa-
rowych w iloċci zapewniającej jej wyma-
gane zapotrzebowanie dla celów przeciw-
poďarowych z wodociągu komunalnego 
z dopuszczeniem innego równorzćdnego 
rozwiązania, w przypadku braku warunków 
technicznych. Lokalizowanie hydrantów 
przeciwpoďarowych, zgodnie z przepisami 
szczególnymi w liniach rozgraniczających 
dróg; 

3) w zakresie odprowadzenie ċcieków ustala 
sić: 

a) odprowadzenie ċcieków bytowych, komu-
nalnych i przemysłowych do oczyszczalni 
komunalnej istniejącej w Orzechowie na te-
renie objćtym planem – teren oznaczony 
na rysunku planu symbolem K; 

b) sukcesywną realizacjć kanałów i sieci roz-
dzielczej kanalizacji sanitarnej; 

c) nakaz oczyszczenia ċcieków komunalnych 
oraz ċcieków przemysłowych do parame-
trów okreċlonych przez właċciciela kanali-
zacji sanitarnej oraz uzyskania przez inwe-
stora pozwolenia wodno-prawnego, zgod-
nie z przepisami szczególnymi; 

d) dopuszczenie rozwiązanie odprowadzenia 
ċcieków we własnym zakresie przez po-
szczególnych inwestorów, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi; 

e) dopuszczenie lokalizowania na terenie ob-
jćtym planem przepompowni ċcieków; 

4) w zakresie odprowadzenia wód opado-
wych i roztopowych ustala sić: 

a) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
dopuszczenie odprowadzenia wód opado-
wych i roztopowych – na własny teren nie-
utwardzony, do dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych; 

b) docelowe odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z terenów objćtych planem 
do sieci kanalizacji deszczowej, realizowa-
nej sukcesywnie; 

c) nakaz spełnienia warunków okreċlonych 
w obowiązujących przepisach odrćbnych 
w zakresie parametrów wód opadowych 
i roztopowych odprowadzanych do wód 
powierzchniowych i wstćpnego podczysz-
czenia w separatorach wód o ponadnorma-
tywnych zanieczyszczeniach. Przyjćte roz-
wiązania muszą gwarantować ochronć 
gruntów i wód podziemnych dla obszaru 
szczególnej ochrony wód powierzchnio-
wych – w obszarach o znacznych zasobach 
wód podziemnych wraďliwych na zanie-
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czyszczenie, objćtych najwyďszą ochroną 
(ONO); 

d) dopuszczenie lokalizacji przepompowni 
wód opadowych i roztopowych; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić 
a) docelowe podłączenie obszarów objćtych 

planem do projektowanej sieci gazowej; 
b) budowć przewodów sieci gazowej 

w liniach rozgraniczających dróg; 
6) w zakresie zaopatrzenia w energić elek-

tryczną ustala sić: 
a) dopuszczenie likwidacji linii kolidujących 

z planowanym przeznaczeniem terenu – na 
warunkach uzgodnionych z gestorem sieci; 

b) budowć sieci elektroenergetycznej w li-
niach rozgraniczających dróg i powiązanie 
jej z istniejącą siecią SN liniami kablowymi 
SN-15 kV; 

c) dopuszczenie lokalizacji konsumenckich 
stacji transformatorowych na terenach: 1P 
– 6P, ZP/IT, 1UT - 3UT jako obiektów wol-
nostojących lub wkomponowanych w inne 
budynki, z zapewnieniem dostćpu do dróg; 

d) zakaz budowy napowietrznych linii elektro-
energetycznych; 

e) nakaz realizacji i finansowania inwestycji 
elektroenergetycznych oraz usuwania koli-
zji projektowanych obiektów z istniejącymi 
sieciami elektroenergetycznymi, bćdącymi 
własnoċcią ENEA S.A. na obszarze objćtym 
planem, zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
odpowiednio na podstawie: warunków 
przyłączenia albo usunićcia kolizji, które 
okreċli ENEA S.A. na wniosek zaintereso-
wanych podmiotów; 

7) w zakresie telekomunikacji ustala sić: 
a) budowć uzupełniającej sieci telekomunika-

cyjnej; 
b) budowć wćzłów telekomunikacyjnych i 

szafek kablowych w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz wewnątrz terenów ze swo-
bodnym dostćpem do ulic lub dróg pu-
blicznych. 

8) w zakresie ogrzewania i sieci cieplnej usta-
la sić: 

a) pozyskiwanie energii dla potrzeb technolo-
gicznych oraz dla celów grzewczych zgod-
nie z zapisem w §6; 

b) dopuszczenie moďliwoċci budowy scentra-
lizowanych čródeł ciepła w obrćbie po-
szczególnych pól inwestycyjnych; 

c) dopuszczenie rozbudowy sieci cieplnej - 
komór cieplnych, ciepłociągów podziem-
nych, w liniach rozgraniczających dróg lub 
na terenach inwestorów pod warunkiem 
uzyskania odpowiedniej słuďebnoċci grun-
towej; 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala sić stawkć, słuďącą naliczaniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy w wysokoċci: 

1) dla terenu MN/MW, 2KDW - 4KDW - 10 %; 
2) dla terenów 1P - 6P, 1UT - 3UT - 30 %; 
3) dla terenów K, ZP/IT - 0 %; 
4) dla terenów dróg gminnych 1KD-5KD, te-

renu drogi dojazdowej wewnćtrznej 1KDW, 
terenu poszerzenia istniejącej drogi gmin-
nej kd, oraz terenów dróg pieszych 1KX-
3KX – 0 %. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy Miłosław. 
 
§ 17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załącznikiem graficznym Nr 1 - rysunek 
planu, stanowiącym integralną czćċć uchwały, 
podlegają publikacji w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 §18. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej  

(-) inď. Jarosław Sobczak 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IX/45/11 

Rady Miejskiej w Miłosławiu 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/45/11 

Rady Miejskiej w Miłosławiu 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCI E RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 

DO WYŁOĎONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY TECHNICZNO-PRODUKCYJNEJ, ZABUDOWY USŁUGOWEJ 

ORAZ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ  W ORZECHOWIE, REJON  UL. TOPOLOWEJ I MI-
ŁOSŁAWSKIEJ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ĊRODOWISKO 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miejska w Miłosławiu rozstrzyga co nastćpu-
je: 
Na podstawie rozstrzygnićcia Burmistrza Gminy 
Miłosław z 23.05.2011r. w sprawie braku uwag do  

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyłoďonego do publicznego wglą-
du wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko 
w dniach od dnia 15.04.2011 do dnia 
19.05.2011r.nie rozstrzyga sić o sposobie ich roz-
patrzenia. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/45/11 

Rady Miejskiej w Miłosławiu 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU O SPOSOBIE REALIZACJI  ZAPISANYCH W 

 MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY TECHNICZNO-
PRODUKCYJNEJ, ZABUDOWY USŁUGOWEJ ORAZ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

W ORZECHOWIE, REJON  UL. TOPOLOWEJ I MIŁOSŁAWSKIEJ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADNOĊCI ICH FINANSOWANIA 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717), art. 7 
ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) i art. 111, ust. 2, pkt. 1 ustawy z 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada 
Miejska w Miłosławiu rozstrzyga co nastćpuje: 
 
§ 1 Sposób realizacji zapisanych w planie 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  
 
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
oraz wodociągowej bćdzie realizowana zgodnie z 
przepisami prawa materialnego i finansowego w 
tym zakresie. 
2. Obsługa komunikacyjna obszaru objćtego pla-
nem bćdzie zapewniona poprzez realizacjć projek-
towanych: 
- dróg gminnych od 1KD do 5KD na długoċci ok. 
1100m,  które w czćċci przebiegają po gruntach 
stanowiących własnoċć gminy. Koszt realizacji 
obciąďa budďet gminy. 
- dróg dojazdowych wewnćtrznych od 1KDW do 
4KDW na długoċci ok. 1000 m.  Koszt realizacji 
dróg dojazdowych wewnćtrznych obciąďa  przy-
szłych inwestorów. 
- dróg pieszych 2kx i 3kx o długoċci ok. 130m. 
Koszt realizacji obciąďa właċcicieli gruntów. 
- poszerzenie ul. Topolowej -kd o pas terenu ok. 
4,0m (chodnik) o długoċci ok. 400 m    Koszt reali-
zacji obciąďa budďet gminy.  
 
 

 
3. Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okre-
ċlonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy, a dotyczące niniejszego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, stanowić 
bćdą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyj-
nego Gminy. 
4. Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉczenia 
realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie według kry-
teriów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu Wie-
loletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miło-
sław. 
5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zaleďnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które  
naleďą do zadaĉ własnych gminy, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych. 
Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez : 
1.   Wydatki z budďetu gminy, 
2. Współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budďet gminy-w ramach m.in.: 
1) dotacji unijnych, 
2) dotacji samorządu województwa, 
3) dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
4) kredytów i poďyczek bankowych, 
5) innych ċrodków zewnćtrznych. 
3.Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego- „PPP”, 
a takďe właċcicieli nieruchomoċci. 
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UCHWAŁA NR XI/98/2011 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU 

 z dnia 13 lipca 2011 r. 

w sprawie  zasad używania herbu gminy Międzychód

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić, co 
nastćpuje: 

§ 1. Ustala sić zasady uďywania herbu gminy Mić-
dzychód, którego wzór okreċla Załącznik nr 2 do  

 
uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej Mićdzychodu 
z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 
Mićdzychód. 
 
§ 2. Herb gminy Mićdzychód moďe być uďywany 
tylko w kształcie i proporcjach zgodnych ze wzorcem 


