
— 13409 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 143

2416 � obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie zmiany w sk³adzie Rady
Powiatu Ostrowskiego ................................................................................................................................................. 13473

2417 � obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 6 lipca 2009 r. o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy Przykona przeprowadzonych w dniu 5 lipca 2009 r. .................................................................. 13473

Poz. 2386

2386

UCHWA£A Nr XXVI/161/2009 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr
201, poz.1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Chrzypsko
Wielkie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chrzypsko Wielkie - uchwa³a Nr XVII/102/2004 Rady Gminy
Chrzypsko Wielkie z dnia 6 kwietnia 2004 roku, uchwala siê
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Chrzypsko Wielkie, zwany dalej �planem�.

2. Granice obszaru objêtego planem okre�la rysunek
planu.

3. Integralne czê�ci uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu zatytu³owany Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko
Wielkie, opracowany w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cz-
nik Nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Chrzypsko Wielkie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stano-
wi¹ce za³¹cznik Nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Chrzypsko Wielkie o sposobie
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) akcencie architektonicznym - nale¿y przez to rozumieæ
czê�æ budynku wyró¿niaj¹c¹ siê w otoczeniu w formie
ryzalitu, wykusza, kaferków, podkre�laj¹c¹ kompozycjê
urbanistyczn¹ i u³atwiaj¹c¹ orientacjê w terenie;

2) dachu stromym nale¿y przez to rozumieæ dach dwuspado-
wy lub wielospadowy o symetrycznym k¹cie pochylenia
po³aci dachowych oraz k¹cie nachylenia od 30° do 45°;

3) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹, zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ, w jakiej mo¿na
sytuowaæ budynki od linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nym
przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;

5) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której nakazuje siê sytuowaæ �cianê elewacji
budynku;

6) ogrodzeniu a¿urowym � nale¿y przez to rozumieæ ogro-
dzenie, w którym czê�æ a¿urowa stanowi co najmniej 80%
powierzchni ca³kowitej ogrodzenia;
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7) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni rzutów wszystkich budynków na dzia³ce bu-
dowlanej, mierzon¹ po zewnêtrznym obrysie �cian kondy-
gnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej
obrys wystêpuje poza obrys kondygnacji przyziemnej, bez
schodów, ramp i tarasów;

8) stacji bazowej telefonii komórkowej - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
dzeñ elektro-przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

9) szyldzie - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

10) tablicy informacyjnej -nale¿y przez to rozumieæ element
systemu informacji gminnej, informacji turystycznej lub
przyrodniczej;

11) terenie-nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym przeznaczeniu i okre�lonych zasadach zagospodaro-
wania, wyznaczon¹ na rysunku planu liniami rozgranicza-
j¹cymi, kolorem i symbolem literowym;

12) urz¹dzeniu reklamowym - nale¿y przez to rozumieæ wszel-
kie urz¹dzenia bêd¹ce no�nikami informacji lub promocji
wizualnej, w jakiejkolwiek materialnej formie.

§3. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznacze-
nie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej po³o¿ony
na obszarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego oraz
na obszarze Natura 2000 - Puszcza Notecka (PLB 300015 -
OSO), oznaczony na rysunku planu symbolem MN/ZN;

2) teren us³ug - rekreacja po³o¿ony na obszarze Sierakowskie-
go Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natura 2000 -
Puszcza Notecka (PLB 300015 - OSO), oznaczony na rysun-
ku planu symbolem U/ZN;

3) teren rolniczy po³o¿ony na obszarze Sierakowskiego Parku
Krajobrazowego oraz na obszarze Natura 2000 - Puszcza
Notecka (PLB 300015-OSO), oznaczony na rysunku planu
symbolem R/ZN;

4) teren drogi wewnêtrznej po³o¿ony na obszarze Sierakow-
skiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natura
2000 - Puszcza Notecka (PLB 300015-OSO), oznaczony na
rysunku planu symbolem KDW/ZN.

§4. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) lokalizacjê zabudowy, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy;

2) dachy strome, kryte dachówk¹ lub materia³em j¹ imituj¹-
cym;

3) eksponowanie wyznaczonych na rysunku planu elewacji
budynków mieszkalnych;

4) dopuszczenie:

a) szyldów na elewacjach budynków i na ogrodzeniach,

b) tablicy informacyjnej na terenie U/ZN;

5) zakaz lokalizacji:

a) ogrodzeñ betonowych oraz ogrodzeñ z elementów
prefabrykowanych;

b) ogrodzeñ na linii rozgraniczaj¹cej tereny MN/ZN i U/
ZN;

c) urz¹dzeñ reklamowych;

d) stacji bazowych telefonii komórkowej;

e) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

§5. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cych drzew, a w przypadku ich kolizji z
planowan¹ budow¹ nakaz przesadzenia lub wprowadzenia
nowych nasadzeñ, z uwzglêdnieniem pkt 4 i widoku na
Jezioro Chrzypskie;

2) zachowanie i ochronê wód jeziora, w tym naturalnie
ukszta³towanej linii brzegowej, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

3) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia terenów, z uwzglêdnieniem pkt 4 i zastrze¿eniem §8
ust. 3;

4) dostosowanie zieleni do lokalnych warunków glebowo-
wodnych oraz warunków �rodowiska naturalnego, w tym
stosowanie do nasadzeñ drzew i krzewów gatunków rodzi-
mych, z zastrze¿eniem §8 ust. 3;

5) rekultywacjê gleby lub ziemi w przypadku ich zanieczysz-
czenia, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych pod-
czas prac budowlanych w obrêbie terenów lub usuwanie
ich, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonych miej-
scach, wywóz zgodnie z gminnym planem gospodarki
odpadami i przepisami odrêbnymi;

8) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków;

9) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w
obrêbie dzia³ki budowlanej;

10) nawierzchnie umo¿liwiaj¹ce infiltracjê wód opadowych i
roztopowych dla terenu KDW/ZN oraz boisk na terenie U/
ZN;

11) dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku jak dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

12) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, z zastrze¿eniem pkt 13, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

13) zakaz stosowania pieców, trzonów kuchennych i kot³ów na
paliwo sta³e, z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê na tere-
nach MN/ZN i U/ZN przeprowadzenie badañ archeologicz-
nych, których zakres okre�li Wielkopolski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
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§7. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych nie podejmuje siê ustaleñ.

§8. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/ZN w zakre-
sie parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, ustala siê:

1) lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostoj¹cej na ka¿dej dzia³ce budowlanej;

2) lokalizacjê gara¿y wy³¹cznie wbudowanych w budynek
mieszkalny;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) doj�æ i dojazdów;

4) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych na granicach
dzia³ek budowlanych;

5) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹
ni¿ 15%, jednak nie wiêcej ni¿ 300 m2 powierzchni;

6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy ni¿
70% powierzchni terenu;

7) wysoko�æ budynków mieszkalnych jednorodzinnych -jed-
na kondygnacja nadziemna i poddasze z pomieszczeniami
przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi nie wiêksz¹ ni¿ 9,0 m,
przy wysoko�ci okapu nie wiêkszej ni¿ 4,5 m od poziomu
terenu;

8) dopuszczenie na elewacji budynków mieszkalnych akcen-
tów architektonicznych;

9) powierzchniê nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej nie
mniejsz¹ ni¿ 2.700 m2, z uwzglêdnieniem ust. 2 pkt 4;

10) szeroko�æ frontu nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej nie
mniejsz¹ ni¿ 25,0 m;

11) podzia³ na dzia³ki budowlane wy³¹cznie prostopad³y do
drogi wewnêtrznej KDW/ZN;

12) zakaz przeprowadzenia podzia³u dzia³ek na linii rozgrani-
czaj¹cej teren MN/ZN i U/ZN;

13) dopuszczenie lokalizacji na granicy dzia³ki budowlanej
ogrodzeñ a¿urowych o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 1,6 m,
z zastrze¿eniem §11 pkt 2;

14) parkowanie w obszarze dzia³ki budowlanej, w ilo�ci nie
mniejszej ni¿ 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny;

15) dostêpno�æ do terenu z drogi wewnêtrznej KDW/ZN;

16) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie lokalizacji nowej
sieci infrastruktury technicznej, z uwzglêdnieniem §12.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem U/ZN w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) budowli sportowych i innych urz¹dzeñ rekreacji plene-
rowej,

b) obiektów ma³ej architektury,

c) na granicy dzia³ek ogrodzeñ a¿urowych o wysoko�ci
nie wiêkszej ni¿ 1,6 m, z zastrze¿eniem §11 pkt 2;

3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy ni¿ 80
% powierzchni terenu;

4) wydzielone dzia³ki gruntu musz¹ stanowiæ przed³u¿enie
dzia³ek budowlanych po³o¿onych na terenie MN/ZN i musz¹
stanowiæ z nimi jedn¹ powierzchniê;

5) dostêp do terenu wy³¹cznie dla ruchu pieszego z drogi
wewnêtrznej KDW/ZN poprzez teren MN/ZN oraz od strony
Jeziora Chrzypskiego - poza planem;

6) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie lokalizacji nowej
sieci infrastruktury technicznej z uwzglêdnieniem §12.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem R/ZN w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) teren upraw rolniczych;

2) zakaz lokalizacji budynków;

3) zakaz lokalizacji ogrodzeñ;

4) dostêp do terenu z drogi wewnêtrznej KDW/ZN;

5) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie lokalizacji nowej
sieci infrastruktury technicznej z uwzglêdnieniem §12.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem KDW/ZN, w zakre-
sie parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, ustala siê:

1) drogê wewnêtrzn¹ zakoñczon¹ placem do zawracania
samochodów;

2) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysun-
kiem planu;

3) dopuszczenie wydzielenia dla ruchu ko³owego i ruchu
pieszego wspólnej nawierzchni;

4) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie lokalizacji nowej
sieci infrastruktury technicznej z uwzglêdnieniem §12.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie ustala siê:

1) ochronê walorów krajobrazowych terenu, po³o¿onego na
obszarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego;

2) ochronê gatunków dziko wystêpuj¹cych ptaków, ssaków i
ro�lin na terenie wyznaczonym jako obszar specjalnej
ochrony ptaków w ramach obszarów Natura 2000 - Pusz-
cza Notecka PLB 300015;

3) zachowanie w obrêbie terenu g³azów narzutowych o �red-
nicy powy¿ej 1.5 m;

4) wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami
odrêbnymi.

§10. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scala-
nia i podzia³u nieruchomo�ci nie wyznacza siê terenów wyma-
gaj¹cych wszczêcia procedury scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci, w rozumieniu przepisów odrêbnych.
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§11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków na terenie R/ZN, U/ZN i KDW/
ZN;

2) dostêp do wody, przechodzenie i grodzenie nieruchomo-
�ci przyleg³ych do powierzchniowych wód publicznych,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) zachowanie ci¹g³o�ci systemu melioracyjnego, z dopusz-
czeniem przebudowy poza obszar lokalizacji budynku,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§12. W zakresie okre�lenia zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustala siê:

1) powi¹zania drogowe na obszarze planu z istniej¹cymi i
planowanymi, zewnêtrznymi elementami uk³adu komuni-
kacyjnego;

2) klasyfikacjê i parametry techniczne drogi wewnêtrznej,
zgodnie z §8 ust. 4;

3) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym sieci: wodoci¹gowej, kanali-
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zacyjnej, gazowej, ciep³owniczej, elektroenergetycznej, te-
lekomunikacyjnej i monitoringu wizyjnego;

5) dopuszczenie lokalizacji studni do czasu realizacji sieci
wodoci¹gowej;

6) dopuszczenie lokalizacji zbiorników bezodp³ywowych na
�cieki, z których bêd¹ one regularnie wywo¿one przez
koncesjonowanego przewo�nika, do czasu realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej;

7) budowê linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
wy³¹cznie jako kablowych;

8) dopuszczenie lokalizacji o�wietlenia terenu wzd³u¿ istnie-
j¹cej i planowanej drogi wewnêtrznej KDW/ZN;

§13. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§14. Ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym w wysoko�ci 20%.

§15. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Chrzypsko Wielkie.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) mgr in¿. Tomasz Jurgowiak
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVI/161/2009

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

Poz. 2386

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Przedmiotowy projekt planu zosta³ wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na �rodowisko wy³o¿ony do publicznego wgl¹-
du w terminie od 18 lutego 2009 r. do 19 marca 2009 r. W
ustawowym terminie nie wp³ynê³a ¿adna uwaga.

§2. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Gminy Chrzypsko Wiel-
kie nie podejmuje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww.
ustawy.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVI/161/2009

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY CHRZYPSKO WIELKIE INWESTYCJI Z ZAKRESU

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. W niniejszym planie nie przewiduje siê budowy sieci
drogowej i infrastruktury technicznej w zakresie nale¿¹cym do
zadañ w³asnych gminy.

§2. Plan nie powoduje skutków finansowych oraz nie
wymaga okre�lenia zasad finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury drogowej i technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy.


