
— 2147 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 26

410

UCHWA£A Nr XXXIII/177/08 RADA GMINY KA�MIERZ

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dzia³ki nr 153/34 we wsi Kopanina w gminie Ka�mierz

Poz. 410

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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (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
oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Ka�mierz
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla dzia³ki nr 153/34 we wsi Kopanina w gminie
Ka�mierz, zwany dalej planem, po stwierdzeniu zgodno�ci ze
"Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ka�mierz" (Uchwa³a Rady Gminy Ka�mierz
nr XXXV/210/01 z dnia 12 listopada 2001 roku).

2. Planem obejmuje siê dzia³kê nr 153/34 o powierzchni
1,65 ha, po³o¿on¹ we wsi Kopanina w gminie Ka�mierz.

3. Granice uchwalenia planu okre�la rysunek planu.

4. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi:

1) rysunek planu, zatytu³owany "Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla dzia³ki nr 153/34 we wsi
Kopanina w gminie Ka�mierz", w skali 1:1000, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, wraz z wyrysem ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ka�mierz;

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Ka�mierz o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Ka�mierz o sposobie realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami);

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ linie wyznaczaj¹ce obszar, na którym dopuszcza siê
lokalizowanie budynków;

3) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi nie wiêcej
ni¿ 50%;

4) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê terenu wyznaczon¹ przez rzut pionowy nad-
ziemnych zewnêtrznych �cian budynków w stanie wykoñ-
czonym;

5) rysunku - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu, o
którym mowa w §1 ust. 3 pkt 1;

6) terenie - rozumie siê przez to obszar o okre�lonym prze-
znaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczaj¹cymi;

7) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Ka�mierz;

8) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami).

§3. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami:
1MN, 2MN i 3MN ustala siê przeznaczenie pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych wol-
nostoj¹cych;

2) lokalizacjê nie wiêcej ni¿ jednego budynku mieszkalnego,
gara¿owego lub gospodarczego lub gara¿owo - gospodar-
czego na dzia³ce;

3) lokalizacjê urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektami
budowlanymi, sytuowanymi na terenie;

4) stosowanie wy³¹cznie a¿urowych ogrodzeñ do wysoko�ci
2,0 m, uzupe³nianych zieleni¹, od strony terenów dróg
publicznych;

5) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) nieuci¹¿liwych us³ug wbudowanych w budynki miesz-
kalne i gara¿owo - gospodarcze,

c) sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapew-
nienia dostêpu wymaganego przepisami odrêbnymi
oraz spe³nienia pozosta³ych ustaleñ planu;

6) zakaz lokalizacji:

a) ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych,
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b) obiektów infrastruktury technicznej wy¿szych ni¿ 4,0m,
w tym napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz
masztów antenowych.

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

1) usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) pas dostêpu o szeroko�ci min. 1,5m do rowu melioracyj-
nego znajduj¹cego siê poza obszarem objêtym planem;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
dzia³ce;

4) zapewnienie komfortu akustycznego dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej;

5) dopuszczenie:

a) wykorzystania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych
podczas prac budowlanych w obrêbie terenu lub usu-
wania zgodnie z przepisami odrêbnymi,

b) stosowania indywidualnych systemów grzewczych
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

c) stosowania nawierzchni umo¿liwiaj¹cych infiltracjê wód
opadowych;

6) zakaz odprowadzania �cieków do rowu melioracyjnego,
znajduj¹cego siê poza obszarem objêtym planem.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê ochronê
istniej¹cych stanowisk archeologicznych stanowi¹cych arche-
ologiczne dziedzictwo kulturowe poprzez obowi¹zek prowa-
dzenia badañ archeologicznych, podczas prac ziemnych zwi¹-
zanych z zabudowaniem b¹d� zagospodarowaniem terenu,
zakres których inwestor winien uzgodniæ z w³a�ciwym orga-
nem ochrony zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê - zgodnie z przepisami odrêbnymi.

5. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wysoko�æ budynków mieszkalnych - nie wiêksz¹ ni¿ 11,0
m i nie wiêcej ni¿ 2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna
na poddaszu u¿ytkowym;

2) wysoko�æ budynków gara¿owych lub gospodarczych lub
gara¿owo - gospodarczych - nie wiêksz¹ ni¿ 4,5m;

3) dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia
po³aci dachowych:

a) na g³ównej bryle budynku - 30o-45o,

b) na budynkach gara¿owych, gospodarczych lub jedno
kondygnacyjnych czê�ciach budynku mieszkalnego -
15o-45o;

4) powierzchniê dzia³ki - nie mniejsz¹ ni¿ 600 m2, przy czym
dla obiektów infrastruktury technicznej nie okre�la siê;

5) szeroko�æ frontu dzia³ki - nie mniejsz¹ ni¿ 20,0 m;

6) powierzchniê zabudowy - nie wiêksz¹ ni¿ 25% powierzchni
dzia³ki;

7) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿
30% powierzchni dzia³ki;

8) dopuszczenie:

a) kondygnacji podziemnych,

b) podzia³ów dzia³ek pod warunkiem mo¿liwo�ci zacho-
wania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu na wszystkich
dzia³kach powsta³ych w wyniku tego podzia³u

c) wydzielenia dzia³ek zwi¹zanych z sieciami infrastruktu-
ry technicznej.

6. Nie ustala siê granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych.

7. Nie wyznacza siê terenów wymagaj¹cych wszczêcia
procedury scalania i podzia³u w rozumieniu przepisów odrêb-
nych.

8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
uwzglêdnienie ograniczeñ generowanych przez istniej¹ce
obiekty infrastuktury technicznej, z dopuszczeniem ich prze-
budowy, zmiany lokalizacji b¹d� likwidacji.

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) dostêpno�æ dla samochodów do terenów z przyleg³ych
dróg, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz ustaleniami
dla terenów dróg;

2) liczbê miejsc postojowych na dzia³ce - min. 2 na lokal
mieszkalny;

3) zaopatrzenie w wodê pitn¹ z sieci wodoci¹gowej;

4) odprowadzenie �cieków bytowych do szczelnych zbiorni-
ków bezodp³ywowych do czasu realizacji kanalizacji sani-
tarnej;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomu-
nikacyjnej, gazowej.

10. Nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

11. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysoko�ci
10%.

§4. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem KDW
ustala siê przeznaczenie pod drogê wewnêtrzn¹.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych ustala siê:

1) lokalizacjê obiektów budowlanych i urz¹dzeñ technicz-
nych zwi¹zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obs³ug¹ ruchu, a tak¿e urz¹dzeñ zwi¹zanych z potrzebami
zarz¹dzania drog¹ zgodnie z przepisami odrêbnymi;
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2) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) sieci infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji:

a) budynków,

b) tymczasowych obiektów budowlanych,

c) reklam,

d) nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

e) ramp, schodów i pochylni obs³uguj¹cych obiekty po-
³o¿one poza terenem;

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

1) usuwanie nadmiaru mas ziemnych powsta³ych podczas
prac budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do kana-
lizacji deszczowej lub do czasu jej realizacji - wyposa¿enie
terenu w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce �cieki deszczowe
przed odprowadzeniem do nieutwardzonych czê�ci pasa
drogowego;

3) dopuszczenie:

a) stosowania nawierzchni przepuszczalnych,

b) zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa
drogowego zieleni¹ urz¹dzon¹, tj. drzewami, trawnika-
mi, kwietnikami, krzewami.

d) W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê
obowi¹zek powiadomienia w³a�ciwego organu ochro-
ny zabytków o prowadzeniu wszelkich robót ziemnych,
je¿eli jest wymagany przepisami odrêbnymi.

e) W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) szeroko�æ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych zgod-
nie z rysunkiem;

2) parametry zgodne z przepisami odrêbnymi;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych.

f) Nie ustala siê granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych.

g) Nie wyznacza siê terenów wymagaj¹cych wszczêcia
procedury scalania i podzia³u w rozumieniu przepisów
odrêbnych.

h) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy:

1) systemów komunikacji ustala siê:

a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie
z rysunkiem,

b) powi¹zanie z zewnêtrznym uk³adem dróg pu-
blicznych,

2) sieci infrastruktury technicznej ustala siê:

a) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostê-
pu do sieci zgodnie z przepisami odrêbnymi,

b) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szcze-
gólno�ci: sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ga-
zowej.

i) W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala
siê uwzglêdnienie ograniczeñ generowanych przez
istniej¹ce obiekty infrastuktury technicznej, z dopusz-
czeniem ich przebudowy, zmiany lokalizacji b¹d� likwi-
dacji.

j) Nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

k) Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w
wysoko�ci 10%.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ka�mierz.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Grzegorz Reinholz

Poz. 410
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXXIII/177/08

Rady Gminy Ka�mierz
z dnia 18 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KA�MIERZ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA DZIA£KI NR 153/34 WE WSI KOPANINA W GMINIE KA�MIERZ

Na podstawie 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, 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 oraz z 2007 r. Nr 127, poz.
880) Rada Gminy Ka�mierz rozstrzyga, co nastêpuje:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cytowanej wy¿ej ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym do projektu nie wniesiono uwag.

Za³¹cznik nr 3

do uchwa³y nr XXXIII/177/08
Rady Gminy Ka�mierz

z dnia 18 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KA�MIERZ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIA£KI NR 153/34

WE WSI KOPANINA W GMINIE KA�MIERZ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, z 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 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880)
Rada Gminy Ka�mierz rozstrzyga, co nastêpuje:

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

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz na podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakre-
sie gospodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podsta-
wie przepisów odrêbnych.

3. Podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy w bud¿ecie Gminy Ka�mierz.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu bud¿etu Gminy Ka�mierz.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej okre�lonych w planie, finansowanie
inwestycji bêdzie siê odbywaæ poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy- w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno - prywatnego - "PPP", a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.


