
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 106 ｠ 11412 ｠ Poz. 1966, 1967

nów rolnych, projektowana droga obsEugująca tere-
ny przemysEowe 2P i 3P, oznaczona w planie jako 
12KDW

i. projektowany teren obsEugi ruchu tranzytowe-
go, oznaczony w planie jako 13KDW

2. Do ukEadu dróg gminnych mogą być zaliczo-
ne inne drogi, zgodnie w odpowiednimi uchwaEami 
Rady Miejskiej w Okonku

3. Realizacja dróg (będących w gestii gminy) sta-
nowiących gEówny ukEad komunikacyjny realizowa-
na będzie z budretu gminy

4. Istnieje morliwo[ć wspóEfinansowania budowy 
dróg na podstawie umowy z zainteresowanym in-
westorem

5. Istnieje morliwo[ć ubiegania się o dofinanso-
wanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie bu-
dowy dróg oraz uzbrojenia pozostających w gestii 
gminy)

Uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wodę
Teren objęty planem zaopatrywany jest z wodo-

ciągu wiejskiego, zasilany z ujęcia wody zlokalizo-
wanego w centrum wsi, w skEad którego wchodzą 
dwie studnie gEębinowe oraz stacja uzdatniania 
wody, wydajno[ć poszczególnych studni wyno-
si: 27,0 m3/h i 33,0 m3/h, co pozwala zaspokoić 
wzrost potrzeb, związanych z realizacją zamierzeG 
przewidzianych planem.

Kanalizacja sanitarna
Teren objęty planem nie posiada kanalizacji [cie-

kowej, [cieki gromadzone są w szambach i okreso-
wo wyworone do oczyszczalni [cieków w Okonku. 

Projektuje się budowę kanalizacji [ciekowej dla caEej 
miejscowo[ci i przepompownię [cieków, zlokalizo-
waną w poEudniowej czę[ci wsi, oznaczoną na ry-
sunku planu symbolem 2K. Stamtąd [cieki rurocią-
giem tEocznym, przekazywane będą do oczyszczalni 
[cieków w Borucinie. Dopuszcza się podEączenie 
obiektów koGcowych poprzez indywidualne prze-
pompownie [cieków.

Kanalizacja deszczowa
Na terenie objętym planem istnieje kanalizacja 

deszczowa, zbierająca wody opadowe z gEównej 
ulicy i odprowadzająca je do osadnika wód opado-
wych, skąd po oczyszczeniu odprowadzane są do 
rowu melioracyjnego, będącego dopEywem rzeki 
Gwdy. Dla terenów przemysEowych i poEudniowo-
zachodniej czę[ci wsi, projektuje się budowę kana-
lizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód opa-
dowych, zlokalizowaną w poEudniowej czę[ci wsi, 
na terenie oznaczonym symbolem 2K (projektowana 
przepompownia [cieków). Wody oczyszczone, od-
prowadzone będą do w/w rowu melioracyjnego. Na-
tomiast z terenów budownictwa mieszkaniowego, 
zlokalizowanego w póEnocno-wschodniej czę[ci wsi, 
wody opadowe odprowadzone będą powierzchnio-
wo. Docelowo istnieje morliwo[ć wEączenia do ist-
niejącej kanalizacji deszczowej.

Infrastruktura techniczna wodociągowa, sanitarna 
i deszczowa pozostająca w gestii gminy finansowa-
na będzie:

1) ze [rodków budretowych gminy,
2) istnieje morliwo[ć ubiegania się o dofinanso-

wanie z funduszy strukturalnych UE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
ze zmianami), Rada Miejska w Okonku uchwala, co 
następuje:

ROZDZIAD I
Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Chwalimie, stwierdzając 
jego zgodno[ć z ustaleniami Studium uwarunko-

waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Okonek, uchwalonego uchwaEą Nr 
XXXVI/169/05 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 
grudnia 2005 r.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okre-
[lona zostaEa na rysunku planu.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysoko-

[ciowej w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 
do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy;
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UCHWADA Nr LII/299/2010 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - 
wie[ Chwalimie
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3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych stanowiące zaEącznik nr 3.

§2. 1. Przedmiotem ustaleG planu są tereny ozna-
czone na rysunku literami:

1) MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

2) U ｠ tereny zabudowy usEugowej,
3) ZP ｠ tereny zieleni ogólnodostępnej,
4) ZR ｠ tereny zieleni rekreacyjnej,
5) KD ｠ tereny dróg publicznych,
6) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych,
7) Kx ｠ tereny komunikacji pieszej i rowerowej,
8) Tereny infrastruktury technicznej:
E - elektroenergetyki
W - wodociągów
T - telekomunikacji
2. Zakres ustaleG obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnych funkcjach lub rórnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej;

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

3. Ustala się jako obowiązujące ustalenia zawarte 
na rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 
zagospodarowania,

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy.

4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
Ey mowa jest o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chwali-
mie w granicach opracowania;

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznacze-
niem graficznym na rysunku planu;

3) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć Eączną powierzchnię poziomych rzutów 
wszystkich istniejących i projektowanych budyn-
ków oraz wiat na dziaEce, z wyEączeniem elementów 
nadwieszonych wystających poza obrys budynku 
jak balkony, wykusze, okapy, gzymsy itp.;

4) powierzchni biologicznie czynnej - nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nie utwardzoną, z wy-
tworzoną warstwą glebową, pokrytą trwaEą ro[lin-
no[cią;

5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję terenu, która przewara na obsza-
rze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię dotyczącą lica [ciany budynku trwa-
le związanej z gruntem (nie dotyczy linii zabudowy 

czę[ci nadwieszonych budynku), wyznaczającą 
usytuowanie zabudowy na dziaEce budowlanej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elementów 
budynku trwale związanych z gruntem, okre[lającą 
maksymalny zasięg zabudowy w obrębie dziaEki bu-
dowlanej;

8) elewacji frontowej ｠ nalery przez to rozumieć 
[cianę budynku przylegającą do obowiązującej li-
nii zabudowy lub terenu komunikacji KD (KDW), z 
którego odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na 
dziaEkę;

9) budynkach projektowanych ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki nowo budowane lub istniejące - 
podlegające przebudowie, odbudowie, nadbudowie 
i rozbudowie;

10) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie wykonane z elementów metalo-
wych, drewnianych lub ceramicznych, z bezwzględ-
nym wyEączeniem prefabrykatów betonowych;

11) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o spadku poEaci min. 30°;

12) strefie technicznej ｠ nalery przez to rozumieć 
teren, na którym morliwo[ć inwestowania ograni-
czona jest przepisami szczególnymi, dotyczącymi 
sieci infrastruktury technicznej.

5. Tereny wymienione w §2 ust. 1 o tej samej 
funkcji, lecz o rórnych zasadach zabudowy i zago-
spodarowania ustalonych niniejszą uchwaEą lub roz-
dzielone terenami o innej funkcji oznaczono wyrór-
nikami cyfrowymi (1, 2, 3, ...).

6. Do czasu realizacji zaEoreG planu tereny pozo-
stają w urytkowaniu dotychczasowym.

§3. Ustala się ochronę warto[ci archeologicznych 
i architektonicznych na terenie objętym planem:

1) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i 
nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie praw-
nej zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o 
ochronie zabytków;

§4. Ustalenia ekologiczne.
1) Na terenie objętym planem obowiązują zaka-

zy i nakazy zawarte w Rozporządzeniu Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U. 
Nr 201 poz. 4770) w sprawie Obszaru Krajobrazu 
Chronionego ｧPojezierze WaEeckie i Dolina Gwdyｦ.

2) Teren objęty planem lery w obszarze najwyr-
szej ochrony wód podziemnych ONO.

3) Na terenie objętym planem miejscowym zabra-
nia się lokalizacji ferm hodowlanych.

4) Ustala się obowiązek podEączenia do sieci wo-
dociągowej, kanalizacji [ciekowej i sieci elektrycz-
nej.

5) Ustala się obowiązek podEączenia do sieci ga-
zowej (po jej wybudowaniu) lub budowę instalacji 
grzewczych na ekologiczne pródEa energii.

6) Do czasu realizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej dopuszcza się: stosowanie indywidualnych 
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urządzeG do gromadzenia nieczysto[ci pEynnych ｠ 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych na [cieki, 
z których będą one regularnie wyworone przez kon-
cesjonowanego przewopnika do oczyszczalni [cie-
ków oraz budowę lokalnych ujęć wody, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

7) Zagospodarowanie odpadów komunalnych: po-
siadacz odpadów jest obowiązany do ich selektyw-
nego gromadzenia w przeznaczonych do tego po-
jemnikach w celu poddania ich odzyskowi, a jereli 
z przyczyn technologicznych jest on niemorliwy lub 
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, odpady te powinien przekazać do 
unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami 
ochrony [rodowiska oraz gminnym planem gospo-
darki odpadami.

8) Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 
przez posiadacza odpadów z zachowaniem prze-
pisów wynikających z obowiązujących przepisów 
prawnych w zakresie gospodarowania odpadami.

9) Ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeG 
do atmosfery nie more powodować przekroczenia 
dopuszczalnych norm oraz warto[ci odniesienia 
substancji w powietrzu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi w zakresie ochrony powietrza.

10) W celu zwiększenia powierzchni ekopozy-
tywnych na terenach mieszkalnych wykonanie na-
wierzchni utwardzonych (jak dojazdy do garary, 
[cierki rowerowe itp.) z materiaEów takich jak kost-
ka brukowa, betonowa itp., uEoronych w sposób 
umorliwiający infiltrację do gruntu wód opadowych 
i roztopowych.

11) Ustala się ochronę istniejących drzew i za-
drzewieG oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów 
w ramach dziaEek wEasnych.

12) Ustala się następujący sposób postępowania 
z masami ziemnymi z wykopów budowlanych:

a) warstwę próchniczą nalery wykorzystać do 
urządzenia terenów zielonych,

b) nadwyrki ziemi nieorganicznej nalery wykorzy-
stać do rekultywacji, nasypów itp. w porozumieniu 
z administracją gminy.

13) Wszelkie oddziaEywania związane z prowa-
dzoną dziaEalno[cią usEugową nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

§5. Ustala się następujące zasady obsEugi w za-
kresie infrastruktury technicznej terenu objętego 
planem zagospodarowania przestrzennego:

1. Zaopatrzenie w wodę.
Dla potrzeb bytowo ｠ gospodarczych woda do-

prowadzona będzie z istniejącego ujęcia wody dla 
wsi Chwalimie, poprzez rozbudowę istniejącej gEów-
nej sieci wiejskiej Ø 100 mm, w miarę potrzeb roz-
wojowych miejscowo[ci.

Niewielkie, dodatkowe zapotrzebowania na wodę, 
wynikające z zamierzeG opracowanego planu zago-
spodarowania przestrzennego, znajduje pokrycie w 

parametrach istniejącego ujęcia wody i sieci.
Rozbudowę sieci wodociągowej przewiduje się w 

liniach rozgraniczających istniejących i projektowa-
nych dróg dojazdowych.

2. Odprowadzenie [cieków komunalnych.
Obecnie [cieki odprowadzane są do zbiorników 

bezodpEywowych. W pierwszym etapie realizacji pla-
nu przewidziano tymczasowe odprowadzanie [cie-
ków do szczelnych zbiorników bezodpEywowych, 
które będą okresowo oprórniane i [cieki wyworone 
będą na oczyszczalnie [cieków w Okonku. Docelo-
wo projektuje się budowę grawitacyjnej kanalizacji 
[ciekowej do projektowanej przepompowni [cieków 
dla caEej wsi, poEoronej poza obszarem opracowa-
nia, poprzez którą [cieki przepompowywane będą 
rurociągiem tEocznym do kanalizacji wsi Podgaje i 
dalej do mechaniczno ｠ biologicznej oczyszczalni 
[cieków w Borucinie.

Ze względu na uksztaEtowanie terenu, w niektó-
rych przypadkach, konieczne będzie indywidualne 
podpompowanie [cieków do wiejskiej sieci grawi-
tacyjnej.

3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych.

Na terenie objętym opracowaniem utrzymano 
dotychczasowy sposób odprowadzenia wód opa-
dowych, tj. powierzchniowo, poprzez infiltrację do 
gruntu (na terenach U po wstępnym oczyszczeniu).

4. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów.
Odpady komunalne będą gromadzone selektywnie 

przez posiadaczy odpadów w przeznaczonych do 
tego celu pojemnikach, zlokalizowanych w wyzna-
czonym miejscu na terenie dziaEki. Odpady w pierw-
szej kolejno[ci poddane będą odzyskowi, a je[li jest 
to niemorliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, przekazane będą 
do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o odpa-
dach oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

5. Zaopatrzenie w gaz.
MieszkaGcy wsi Chwalimie zaopatrywani są w gaz 

butlowy propan ｠ butan, w najblirszych latach nie 
przewiduje się zmian w sposobie dostarczania gazu. 
Docelowo przewidziane jest doprowadzenie gazu 
przewodowego, ziemnego z kierunku wsi Podgaje.

6. Zaopatrzenie w ciepEo.
Ze względu na ochronę [rodowiska projektuje 

się indywidualne pródEa ciepEa dla poszczególnych 
obiektów w oparciu o czynniki grzewcze takie jak: 
gaz, energia elektryczna oraz niekonwencjonalne 
pródEa ciepEa.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
Zasilanie nowoprojektowanych obiektów przewi-

dziano z istniejącej i projektowanej stacji transfor-
matorowej, poprzez rozbudowę sieci niskich napięć, 
doprowadzających energię do odbiorców.

W przypadku wystąpienia kolizji istniejących urzą-
dzeG elektroenergetycznych z projektowaną zabu-
dową, nalery wystąpić do gestora sieci o warunki 
techniczne dla ich przebudowy.

WzdEur linii energetycznych obowiązuje strefa 
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techniczna zgodnie z przepisami szczególnymi.
8. Telekomunikacja.
PodEączenie nowych abonentów odbywać się bę-

dzie poprzez rozbudowę istniejących sieci telekomu-
nikacyjnych w tym rejonie.

UzupeEnieniem Eączno[ci kablowej, będzie istnieją-
cy system telefonii bezprzewodowej.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§6. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych MN:

1. Przeznaczenie podstawowe:
1) Budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzy-

szącą zabudową gospodarczą.
2) Morliwo[ć wbudowania w budynek mieszkalny 

usEug o powierzchni nie przekraczającej 50% po-
wierzchni urytkowej budynku.

3) Zabrania się lokalizowania nowych budynków 
o funkcji wyEącznie usEugowej, chyba, re zapisy 
szczegóEowe to umorliwiają.

4) W razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez 
tereny MN.

2. Ustala się rzędną parteru na max 50 cm ponad 
poziomem terenu przy wej[ciu gEównym do budyn-
ku, o ile zapis szczegóEowy nie stanowi inaczej.

3. Ustala się morliwo[ć podpiwniczania budyn-
ków mieszkalnych, pod warunkiem speEnienia wy-
magaG zawartych w p. 2.

4. Garar z czę[cią gospodarczą ｠ wolno stojący, 
wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkal-
nego.

5. Budynki gospodarcze na dziaEce budowlanej 
wyEącznie parterowe, z rzędną okapu na wysoko[ci 
max 2.5 m ponad poziomem terenu.

6. Obowiązuje jednakowe nachylenie wszystkich 
poEaci dachu projektowanego budynku mieszkalne-
go.

7. Wszystkie budynki niemieszkalne usytuowane 
na dziaEce MN kryte dachami o nachyleniu poEaci 
0-15°.

8. Obowiązująca linia zabudowy dotyczy wyEącz-
nie budynków mieszkalnych.

9. Dopuszcza się miejscowe wysunięcie czę[ci 
budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed linię 
obowiązującą przy Eącznej szeroko[ci wysuniętych 
elementów [ciany frontowej nie przekraczającej 
30% jej dEugo[ci, nie dotyczy linii obowiązującej bę-
dącej jednocze[nie linią rozgraniczającą terenu.

10. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z prefa-
brykatów betonowych.

11. Dla terenów MN, dla których dopuszcza się 
sytuowanie funkcji uzupeEniającej usEugowej, po-
ziom haEasu nie more przekraczać dopuszczalnego 
poziomu haEasu jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

12. Dla terenu oznaczonego:

1) 1MN:
a) zabudowa istniejąca w obowiązujących i nie-

przekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu stromym, z do-
puszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 
0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu 40-45°, gEówna kale-
nica prostopadEa do obowiązującej linii zabudowy,

e) powierzchnia zabudowy do 300 m2,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
g) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 12.0 m,
h) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
2) 2MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu stromym, z do-
puszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 
0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu budynków projektowa-
nych 40-45°, gEówna kalenica prostopadEa do obo-
wiązującej linii zabudowy,

e) powierzchnia zabudowy do 250 m2,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
g) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 12.0 m,
h) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
3) 3MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu stromym, z do-
puszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 
0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu budynków projektowa-
nych 40-45°, gEówna kalenica równolegEa do obo-
wiązującej linii zabudowy,

e) Eączna powierzchnia zabudowy do 750 m2,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
g) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
h) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
i) morliwy podziaE terenu na dwie dziaEki budowla-

ne o szeroko[ci min. 35 m;
4) 4MN:
a) zabudowa istniejąca ｠ morliwa budowa i rozbu-

dowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) wysoko[ć budynku mieszkalnego - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 40-45°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, gEówna kalenica równole-
gEa do obowiązującej linii zabudowy,
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c) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,
d) powierzchnia zabudowy do 300 m2,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m
5) 5MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) morliwo[ć wprowadzenia dodatkowej funkcji 

pensjonatowej,
c) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 6.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego 2KDW i 
10.0 m od 3KDW,

d) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu stromym, z do-
puszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 
0.80 m,

e) nachylenie poEaci dachu budynków projektowa-
nych 40-45°, gEówna kalenica równolegEa do obo-
wiązującej linii zabudowy,

f) szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 do 20.0 m,
g) powierzchnia zabudowy do 220 m2,
h) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
i) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;

§7. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych U:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
usEugowej o funkcji turystyczno-rekreacyjnej.

2. Funkcja uzupeEniająca: usEugi handlu i gastro-
nomii.

3. Dopuszczalna ilo[ć miejsc noclegowych, Eączna 
dla terenów 1U, 2U i 3U, wynosi 100.

4. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z prefa-
brykatów betonowych.

5. Dopuszcza się morliwo[ć sytuowania elemen-
tów maEej architektury.

6. Dopuszcza się morliwo[ć prowadzenia sieci in-
frastruktury technicznej przez tereny U.

7. Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko oraz przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, o któ-
rych mowa w przepisach odrębnych.

8. Dla terenów U, poziom haEasu nie more prze-
kraczać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. Dla terenu oznaczonego:
1) 1U:
a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy pen-

sjonatowej oraz projektowanych wolnostojących 
domków rekreacyjnych przeznaczonych do urytko-
wania caEorocznego,

b) budynek istniejący z morliwo[cią rozbudowy w 
nieprzekraczalnych liniach zabudowy przy zachowa-
niu istniejącego poziomu okapu, spadku poEaci da-
chu i rzędnej kalenicy,

c) projektowane domki o funkcji rekreacyjnej w 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy, przekrycie 
dachem o nachyleniu poEaci 40-45°, morliwa [cian-
ka kolankowa o wysoko[ci max 0.80 m,

d) obowiązuje jednakowa forma przekrycia 
wszystkich budynków na terenie 1U,

e) przy prowadzeniu dziaEalno[ci agroturystycznej 
dopuszcza się sytuowanie innych budynków zwią-
zanych z tą dziaEalno[cią,

f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 15% powierzchni terenu 1U, po-
wierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

g) ogrodzenie o wysoko[ci max 1.5 m;
2) 2U:
a) teren projektowanych wolnostojących domków 

rekreacyjnych przeznaczonych do urytkowania ca-
Eorocznego,

b) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabu-
dowy, wysoko[ć budynków max 9.5 m od poziomu 
posadzki parteru, przekrycie dachem o nachyleniu 
poEaci 40-45°, [cianka kolankowa o wysoko[ci 
max 0.80 m,

c) obowiązuje jednakowa forma przekrycia 
wszystkich domków na terenie 2U,

d) dopuszczalna Eączna powierzchnia zabudowy 
max 1500 m2, powierzchnia biologicznie czynna 
min. 80% powierzchni terenu niezabudowanego,

e) ogrodzenie o wysoko[ci max 1.5 m,
f) morliwa budowa urządzeG sportowych;
3) 3U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej ｠ ho-

tel, motel, pensjonat z zapleczem gastronomicznym, 
towarzyszącymi obiektami socjalnymi i caEoroczny-
mi domkami rekreacyjnymi,

b) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabu-
dowy,

c) budynki hotelu, motelu, pensjonatu lub domki 
rekreacyjne:

- wysoko[ć do 2 kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze,

- przekrycie dachem o nachyleniu poEaci 40-45°, 
[cianka kolankowa o wysoko[ci max 0.80 m,

d) na terenie nalery zapewnić niezbędną ilo[ć 
miejsc postojowych ｠ usytuowanych przy 5KDW,

e) morliwo[ć usytuowania basenu kąpielowego 
oraz innych urządzeG wodnych o charakterze rekre-
acyjnym,

f) dopuszczalna Eączna powierzchnia zabudowy 
max 1700 m2, powierzchnia biologicznie czynna 
min. 85% powierzchni terenu niezabudowanego,

g) strefa techniczna wzdEur linii energetycznej,
h) ogrodzenie o wysoko[ci max 1.5 m;
4) 4U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej han-

dlowo-gastronomicznej,
b) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczal-

nych liniach zabudowy,
c) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 8.0 

-10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
d) budynek do II kondygnacji nadziemnych w tym 
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poddaszem urytkowe w dachu stromym, z dopusz-
czeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 0.80 
m,

e) nachylenie poEaci dachu budynków projektowa-
nych 40-45°, gEówna kalenica równolegEa do obo-
wiązującej linii zabudowy,

f) morliwe poddasze mieszkalne,
g) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 15.0 m,
h) powierzchnia biologicznie czynna min. 50% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
i) ogrodzenie o wysoko[ci max 1.5 m;

§8. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych ZP:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
urządzonej i nieurządzonej ogólnodostępnej jak par-
ki, zieleGce, skwery itp.

2. Morliwo[ć prowadzenia sieci i budowy urzą-
dzeG infrastruktury technicznej.

3. Zakaz zabudowy, dopuszcza się lokalizację 
obiektów maEej architektury.

4. Dla terenu oznaczonego:
1) 1ZP i 2ZP:
a) teren projektowanej zieleni urządzonej ogólno-

dostępnej,
b) usytuowanie elementów maEej architektury jak 

Eawki, lampy itp.
c) zakaz grodzenia terenu;

§9. Ustala się następujące warunki zagospodaro-
wania dla terenów oznaczonych ZR:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni re-
kreacyjnej towarzyszącej terenom o[rodków wypo-
czynkowych 1U, 2U i 3U.

2. Dopuszcza się budowę obiektów maEej archi-
tektury jak: altany, zadaszenia, ogrody zimowe itp.

3. Morliwo[ć prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej.

4. Morliwo[ć grodzenia terenów ogrodzeniem 
arurowym do wysoko[ci max 2.0 m przy zachowa-
niu warunków:

- pEoty arurowe bez podmurówki np. w postaci 
siatki ogrodzeniowej rozpiętej na sEupach, w odle-
gEo[ci 15 - 20 cm od powierzchni gruntu,

- ogrodzenie na podmurówce nie wyrszej nir 10 
cm nad poziom gruntu, pod warunkiem umieszcze-
nia siatki lub sztachet na wysoko[ci nie mniejszej 
nir 15 cm od podmurówki.

5. Dla terenu oznaczonego:
1) 1ZR:
a) morliwo[ć sytuowania parkowych urządzeG 

wodnych jak fontanny, kaskady, oczka wodne itp.,
b) dopuszcza się budowę otwartego basenu ką-

pielowego bez ograniczenia kubatury;
2) 2ZR:
a) teren istniejących upraw rolnych ｠ projektowa-

na zieleG rekreacyjna,
b) zalecane nasadzenia zieleni wysokiej i [redniej.

§10. Ustala się następujące warunki zabudowy 

i zagospodarowania dla terenów oznaczonych KD, 
KDW:

1. Przeznaczenie podstawowe: droga w liniach 
rozgraniczających z umieszczonymi w nich elemen-
tami drogi oraz urządzeniami z nią związanymi wyni-
kającymi z funkcji drogi i uwarunkowaG terenowych

2. W liniach rozgraniczających morliwo[ć prowa-
dzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

3. WzdEur kardej ulicy, o ile pozwalają na to wa-
runki terenowe, nalery prowadzić [cierki rowero-
we, zarówno w liniach rozgraniczających ulic pro-
jektowanych jak i istniejących.

4. Nasadzenia zieleni w pasach drogowych nalery 
prowadzić kierując się zasadą urozmaicenia gatun-
ków drzew i krzewów.

5. Dla terenu oznaczonego:
1) 1KD:
a) istniejąca droga powiatowa klasy D nr 29311 

Eącząca Chwalimie z drogą krajową GP 22,
b) linia rozgraniczająca pasa drogowego w odle-

gEo[ci 10.0 m od osi drogi;
2) 1KDW:
a) istniejąca droga gminna dojazdowa do terenów 

rolnych i projektowanych terenów usEugowych,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 10.0 m do 15.0 m;
3) 2KDW:
a) istniejąca droga gminna,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 10.0 m do 25.0 m ze względu na istniejącą za-
budowę i uksztaEtowanie terenu;

4) 3KDW:
a) istniejąca, czę[ciowo projektowana wewnętrz-

na droga dojazdowa pieszo-jezdna do terenu 5MN, 
zakoGczona wyspą nawrotną,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 6.0 m;
5) 4KDW:
a) projektowany parking dla samochodów osobo-

wych przy 4U,
b) powierzchnia ok. 350 m2;
6) 5KDW:
a) istniejąca droga gminna dojazdowa do terenu 

3U, 1ZR oraz terenów rolnych,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 6.0 do 10.0 m;

§11. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenów oznaczonych Kx:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny komunika-
cji pieszej i rowerowej.

2. W liniach rozgraniczających terenów Kx morli-
wo[ć prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej.

3. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5.0 m.

§12. Dla terenów infrastruktury technicznej ustala 
się morliwo[ć budowy, przebudowy lub rozbudowy 
obiektów budowlanych i urządzeG technicznych w 
ramach dziaEek wEasnych na podstawie przepisów 
szczególnych. Ponadto ustala się:
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1. Dla terenów oznaczonych E:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG elektroenerge-

tycznych;
2) 1E ｠ istniejąca stacja transformatorowa;
3) 2E ｠ projektowana stacja transformatorowa.
2. Dla terenów oznaczonych W:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG i budynków 

związanych z czerpaniem i dostarczaniem wody;
2) W ｠ istniejące ujęcie wody oraz stacja uzdat-

niania wody.
3. Dla terenów oznaczonych T:
1) Przeznaczenie: tereny budynków i urządzeG te-

lekomunikacji.
2) T: istniejąca stacja przekapnikowa telefonii ko-

mórkowej.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§13. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) ustala się stawkę procentową sEurącą 
naliczeniu opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo-
[ci dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego:

1. pod budownictwo mieszkaniowe:
- nowoprojektowane tereny oznaczone MN - 10%
- pozostaEe - 10%

2. pod budownictwo usEugowe:
- nowoprojektowane tereny oznaczone U - 20%
- pozostaEe - 20%
3. dla pozostaEych terenów - 20%

§14. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele[ne 
grunty rolne klasy R IVb o powierzchni 0.26 ha.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Okonka.

§16. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(-) mgr Danuta PerEowska
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Okonek byE wykEa-
dany do publicznego wglądu dwukrotnie:

- w dniach od 28 stycznia do 18 lutego 2008 r. z 
morliwo[cią zgEaszania uwag do dnia 3 marca 2008 
r.

- w dniach od 10 grudnia 2009 r. do 6 stycznia 
2010 r. z morliwo[cią zgEaszania uwag do dnia 20 
stycznia 2010 r.

Podczas wyEorenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Okonek miasta Okonek do publicznego wglądu w 
dniach od 28 stycznia do 18 lutego 2008 r. z mor-
liwo[cią zgEaszania uwag do dnia 3 marca 2008 r. 
wniesiono następujące uwagi:

StanisEaw Rokicki, ul. OrEowskiego 18, 76-200 
SEupsk zEoryEy następujące wnioski:

Likwidację przeznaczenia 2ZR na dziaEce 102/3
Dla dz. 102/3 i 102/4 ｠ ustalenie przeznaczenia 

M/U
Ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy równier 

na dz. nr 102/3

Rozszerzenie ustaleG dla terenu 5MN o zapis ｠ 
ustala się morliwo[ć lokalizacji domków rekreacyj-
nych przeznaczonych do urytkowania w ciągu ca-
Eego roku

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku z dnia 
23 lutego 2010 r.: 

w/w uwaga zostaEa odrzucona 

Stowarzyszenie Ekologiczne PrzyjacióE Ziemi Nad-
noteckiej ZmiEowo Ul. Jachna 1, 64-810 Kaczory

Nie wykonanie opracowania ekofizjograficznego 
na potrzeby m.p.z.p. jest niezgodne z art. 72 usta-
wy Prawo ochrony [rodowiska oraz Rozporządze-
niem Ministra Zrodowiska z dnia 09.09.2002 r. w 
sprawie opracowaG ekofizjograficznych, wg którego 
opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby m.p.z.p. 
powinno zawierać mapy analityczne poszczegól-
nych elementów [rodowiska i mapy syntetyczne 
okre[lające przydatno[ć poszczególnych terenów 

dla rozwoju funkcji urytkowych. Tego opracowa-
nie ekofizjograficzne na potrzeby studium w skali 
1:25000 nie zawiera i nie more zawierać poniewar 
obszar objęty planem na mapie w skali 1:25000 ma 
powierzchnię okoEo 2 cm2. Ekofizjografia na potrze-
by planu wsi Chwalimie po wykonaniu map anali-
tycznych, szczególnie tych dotyczących powierzch-
ni nachylenia terenu okre[liEaby przydatno[ć terenu 
pod zabudowę i z pewno[cią wiele terenów zosta-
Eoby wykluczonych z zabudowy. Wie[ Chwalimie 
poEorona jest w obszarze chronionego krajobrazu 
Pojezierze WaEeckie i Dolina Gwdy, dlatego plano-
wane zagospodarowanie na durej powierzchni jest 
niezgodne z ustawą o ochronie przyrody i ze sto-
sownym rozporządzeniem Woj. Wlkp., które zaka-
zują m.in. zakazywania prac ziemnych trwale znie-
ksztaEcających rzepbę terenu oraz nakazują ochronę 
walorów krajobrazowych. 

W opracowanej prognozie oddziaEywania na [ro-
dowisko nie ma opisu elementów [rodowiska te-
renu, dla którego opracowano plan: rzepby terenu, 
deniwelacji, spadków terenu i gEęboko[ci do wody 
gruntowej itp. 

Plan wsi Chwalimie opracowany zostaE niezgodnie 
z ustawą Prawo ochrony [rodowiska i innymi akta-
mi prawnymi.

Zabudowa tego terenu w sposób, jaki zakEada to 
opracowywany plan miejscowy, po uchwaleniu pla-
nu more spowodować degradację [rodowiska przy-
rodniczego.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku z dnia 
23 lutego 2010 r.: w/w uwaga zostaEa odrzucona 

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LII/299/2010

Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 23 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PLANU ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE 
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I. Zadania wEasne gminy

Do zadaG wEasnych gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, finansowanych z udziaEem [rodków z 
budretu gminy zalicza się:

1. Budowę dróg gminnych wraz z ich o[wietle-
niem

2. Budowę wodociągów i urządzeG wodociągo-
wych

3. Budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami
4. Budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami

Przepisom o finansach publicznych podlegają in-
westycje, które realizowane są z udziaEem [rodków 
publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finan-
sach publicznych oraz [rodków pochodzących z 
funduszy strukturalnych UE.

PozostaEe zadania wEasne gminy z zakresu infra-
struktury technicznej, okre[lone zostaEy w art. 7 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, m.in.:

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną
2. Zaopatrzenie w energię cieplną
3. Zaopatrzenie w gaz
podlegają dodatkowo regulacją ustawy Prawo 

energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakre-
su zaopatrzenia nie są finansowane z udziaEem [rod-
ków z budretu gminy. Wskazane w ustawie Prawo 
energetyczne zadania wEasne gminy, finansowane z 
jej budretu, obejmują wykonanie o[wietlenia dróg, 
tych których gmina jest zarządcą ｠ czyli dróg gmin-
nych.

II. Budowa dróg gminnych
1. Obszar objęty planem obsEugiwany jest przez 

ukEad komunikacyjny, który tworzą:
a) istniejąca droga powiatowa klasy D nr 29311 

Eącząca Chwalimie z drogą krajową GP 22,oznaczo-
na w planie jako 1KD

b) istniejąca droga gminna dojazdowa do terenów 
rolnych i projektowanych terenów usEugowych, 
oznaczona w planie jako 1KDW,

c) istniejąca droga gminna, oznaczona w planie 
jako 2KDW

d) istniejąca droga gminna dojazdowa do terenu 
3U, 1ZR oraz terenów rolnych, oznaczona w planie 
jako 5KDW

2. Do ukEadu dróg gminnych mogą być zaliczo-
ne inne drogi, zgodnie w odpowiednimi uchwaEami 

Rady Miejskiej w Okonku
3. Realizacja dróg (będących w gestii gminy) sta-

nowiących gEówny ukEad komunikacyjny realizowa-
na będzie z budretu gminy

4. Istnieje morliwo[ć wspóEfinansowania budowy 
dróg na podstawie umowy z zainteresowanym in-
westorem

5. Istnieje morliwo[ć ubiegania się o dofinanso-
wanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie bu-
dowy dróg oraz uzbrojenia pozostających w gestii 
gminy)

Uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wodę
Na obszarze objętym planem dla potrzeb bytowo 

｠ gospodarczych woda doprowadzona będzie z ist-
niejącego ujęcia wody dla wsi Chwalimie, poprzez 
rozbudowę istniejącej gEównej sieci wiejskiej Ø 100 
mm, w miarę potrzeb rozwojowych miejscowo[ci. 
Niewielkie, dodatkowe zapotrzebowania na wodę, 
wynikające z zamierzeG opracowanego planu zago-
spodarowania przestrzennego, znajdują pokrycie w 
parametrach istniejącego ujęcia wody i sieci. Rozbu-
dowę sieci wodociągowej przewiduje się w liniach 
rozgraniczających istniejących i projektowanych 
dróg dojazdowych

Kanalizacja sanitarna
Na obszarze objętym planem obecnie [cieki od-

prowadzane są do zbiorników bezodpEywowych. 
W pierwszym etapie realizacji planu przewidziano 
tymczasowe odprowadzanie [cieków do szczelnych 
zbiorników bezodpEywowych, które będą okreso-
wo oprórniane i [cieki wyworone będą na oczysz-
czalnie [cieków w Okonku. Docelowo projektuje 
się budowę grawitacyjnej kanalizacji [ciekowej do 
projektowanej przepompowni [cieków dla caEej wsi, 
poEoronej poza obszarem opracowania, poprzez 
którą [cieki przepompowywane będą rurociągiem 
tEocznym do kanalizacji wsi Podgaje i dalej do me-
chaniczno ｠ biologicznej oczyszczalni [cieków w 
Borucinie. Ze względu na uksztaEtowanie terenu, w 
niektórych przypadkach, konieczne będzie indywi-
dualne podpompowanie [cieków do wiejskiej sieci 
grawitacyjnej,

Kanalizacja deszczowa
Na terenie objętym opracowaniem utrzymano 

dotychczasowy sposób odprowadzenia wód opa-
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dowych, tj. powierzchniowo, poprzez infiltrację do 
gruntu.

Infrastruktura techniczna wodociągowa, sanitarna 
i deszczowa pozostająca w gestii gminy finansowa-
na będzie:

ze [rodków budretowych gminy, istnieje mor-
liwo[ć ubiegania się o dofinansowanie z funduszy 
strukturalnych UE.
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