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§5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie dziaEalno[ci w zakresie 
oprórniania zbiorników bezodpEywowych i transpor-
tu nieczysto[ci ciekEych musi speEniać następujące 
wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w posta-
ci bazy transportowej, wraz z gararami i miejscami 
postojowymi;

2) posiadać sprzęt samochodowy zgodny z tech-
nicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymagania-
mi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002 r. w sprawie wymagaG dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617);

3) udokumentować gotowo[ć odbioru nieczysto-
[ci ciekEych przez stację zlewną

4) posiadać biuro wyposarone w sprzęt informa-
tyczny wraz z oprogramowaniem pozwalającym 
na przekazywanie do gminy drogą elektroniczną 
informacji wymaganych przepisami oraz prowadze-
nie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na 
oprórnianie zbiorników bezodpEywowych i transport 
nieczysto[ci ciekEych.

ROZDZIAD III
Postanowienia koGcowe

§6. NiewypeEnienie któregokolwiek z wymagaG 
zawartych w uchwale, stanowić będzie podstawę 
do odmowy udzielenia zezwolenia o którym mowa 
w Rozdziale I i II.

§7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą 
uchwaEą stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu 
czysto[ci i porządku w gminach, akty wykonawcze 
oraz inne obowiązujące przepisy.

§8. UchwaEę podaje się do publicznej wiadomo[ci 
poprzez wywieszenie na tablicy ogEoszeG w Urzędzie 
Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznych oraz w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§9. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Dobrzyca uchwala, 
co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, 
zatwierdzonego UchwaEą nr XXXVII/210/06 Rady 
Gminy Dobrzyca z dnia 26 papdziernika 2006 r., 
obejmującą obszary poEorone w miejscowo[ci:

1) Dobrzyca dla dziaEki o nr ewid. 1598;
2) Dobrzyca dla dziaEek o nr ewid. 1002/11 i 

1002/20;
3) Dobrzyca dla dziaEek o nr ewid. 973/11, 

973/16, 973/19;
4) Dobrzyca dla dziaEek o nr ewid. 517/1 i 762/5;

5) Karminek dla dziaEek o nr ewid. 29/1 i 29/3;
6) Karminek dla dziaEki o nr ewid. 79;
7) Kopminiec dla dziaEek o nr ewid. 363/10, 

363/11, 363/9, 367/2 (przed podziaEem), 364;
8) Kopminiec dla dziaEki o nr ewid. 217;
9) So[nica dla dziaEki o nr ewid. 4/13.
2. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG planów ze Stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobrzyca.

3. Niniejsza uchwaEa obowiązuje na obszarze, któ-
rego granice okre[lają rysunki, zwane dalej rysun-
kiem planu, zatytuEowane: 

1) ｧZmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Dobrzycy, dla dziaEki o nr 
ewid. 1598ｦ stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy;

2) ｧZmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Dobrzycy, dla dziaEek o nr ewid. 
1002/11 i 1002/20ｦ stanowiący zaEącznik nr 2 do 
niniejszej uchwaEy;

3) ｧZmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Dobrzycy, dla dziaEek o nr ewid. 
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973/11, 973/16, 973/19ｦ stanowiący zaEącznik nr 
3 do niniejszej uchwaEy;

4) ｧZmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Dobrzycy, dla dziaEek o nr ewid. 
517/1 i 762/5ｦ stanowiący zaEącznik nr 4 do niniej-
szej uchwaEy;

5) ｧZmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Karminku, dla dziaEek o nr ewid. 
29/1 i 29/3ｦ stanowiący zaEącznik nr 5 do niniejszej 
uchwaEy;

6) ｧZmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Karminku, dla dziaEki o nr ewid. 
79ｦ stanowiący zaEącznik nr 6 do niniejszej uchwa-
Ey;

7) ｧZmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w KopmiGcu, dla dziaEek o nr ewid. 
363/10, 363/11, 363/9, 367/2 (przed podziaEem) i 
364ｦ stanowiący zaEącznik nr 7 do niniejszej uchwa-
Ey;

8) ｧZmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w KopmiGcu, dla dziaEki o nr 
ewid. 217ｦ stanowiący zaEącznik nr 8 do niniejszej 
uchwaEy;

9) ｧZmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w So[nicy, dla dziaEki o nr 
ewid. 4/13ｦ stanowiący zaEącznik nr 9 do niniejszej 
uchwaEy.

4. ZaEącznikiem nr 10 do uchwaEy jest rozstrzy-
gnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu.

5. ZaEącznikiem nr 11 do uchwaEy jest rozstrzy-
gnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasad ich 
finansowania.

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

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w niniejszej uchwale;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
UchwaEę Rady Gminy Dobrzyca;

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysun-
ki planu stanowiące zaEączniki nr 1-9 do niniejszej 
uchwaEy;

4) obszarze - nalery przez to rozumieć obszar ob-
jęty planem, w granicach   przedstawionych na ry-
sunkach planu;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz z 
odpowiednim symbolem;

6) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgrani-
czającej drogi;

8) przedsięwzięciach mogących znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko ｠ nalery przez to rozumieć 

przedsięwzięcia wymienione w przepisach odręb-
nych;

9) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć dziaEalno[ć 
usEugową i handlową w rozumieniu Polskiej Klasyfi-
kacji DziaEalno[ci;

10) powierzchni biologicznie czynnej ｠ oznacza 
powierzchnię terenu w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§3. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U w Dobrzycy, zaEącznik nr 1, ustala się 
przeznaczenie terenu z wykorzystaniem na cele za-
budowy usEugowej.

2. Adaptuje się w planie istniejącą zabudowę, z 
zakazem realizacji nowych budynków.

3. W ramach budynku usEugowego dopuszcza się 
wydzielenie pomieszczeG z przeznaczeniem na cele 
mieszkalne.

4. Dopuszcza się remonty i przebudowy istnieją-
cych obiektów.

§4. Dla obszaru poEoronego w Dobrzycy, zaEącz-
nik nr 2 przyjmuje się następujące ustalenia.

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
U/US - ustala się przeznaczenie na teren zabudowy 
usEugowej z terenami sportu i rekreacji, dla którego 
przyjmuje się:

1) lokalizację budynków i obiektów sEurących pro-
wadzeniu dziaEalno[ci usEugowej, w tym usEug zwią-
zanych ze sportem i rekreacją;

2) zakaz budowy obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 400 m2;

3) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkanio-
wej z wykorzystaniem na potrzeby prowadzących 
dziaEalno[ć okre[loną w pkt 1);

4) na 1 dziaEce budowlanej dopuszcza się realiza-
cję max. 1 budynku mieszkalnego;

5) dopuszcza się wydzielanie nowych dróg we-
wnętrznych sEurących obsEudze komunikacyjnej ob-
szaru, o szeroko[ci w liniach rozgraniczających min. 
10 m;

6) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [ro-
dowisko.

2. Dla terenu infrastruktury technicznej, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem E ustala się 
przeznaczenie terenu na sieci, urządzenia i budynki 
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakazuje się lo-
kalizowania obiektów i urządzeG innych nir związa-
nych z zaopatrzeniem obszaru w energię elektrycz-
ną. 
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3. Dla terenu oznaczonego symbolem KD, ustala 
się przeznaczenie pod drogę publiczną.

§5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U w Dobrzycy, zaEącznik nr 3, ustala się 
przeznaczenie na cele realizacji zabudowy usEugo-
wej.

2. Adaptuje się w planie istniejącą zabudowę.
3. Dopuszcza się remonty, przebudowy i rozbudo-

wy istniejącego budynku, zgodnie z funkcją okre[lo-
ną w ust. 1.

4. Dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy.

§6. Dla obszaru poEoronego w Dobrzycy, zaEącz-
nik nr 4 przyjmuje się następujące ustalenia.

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
U/US ustala się przeznaczenie na cele zabudowy 
usEugowej i tereny sportu i rekreacji:

1) adaptuje się w planie istniejącą zabudowę;
2) dopuszcza się remonty, przebudowy i rozbudo-

wy istniejącego budynku, zgodnie z funkcją okre[lo-
ną w ust. 1;

3) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, oraz 
obiektów i urządzeG sEurących sportowi i rekreacji, 
w tym placów zabaw, obiektów maEej architektury, 
boisk i innych.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem KD, ustala 
się przeznaczenie pod drogę publiczną.

§7. Dla obszaru poEoronego w Karminku, zaEącz-
nik nr 5 przyjmuje się następujące ustalenia.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 MN, 2 MN, ustala się przeznaczenie na lo-
kalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
P/U - ustala się przeznaczenie na teren obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów i zabudowy 
usEugowej, dla którego przyjmuje się:

1) lokalizację budynków i obiektów sEurących pro-
wadzeniu dziaEalno[ci produkcyjnej, skEadów i ma-
gazynów oraz zabudowy usEugowej;

2) zakaz realizacji usEug spoEecznych typu o[wia-
ta, sEurba zdrowia, kultura i innych;

3) zakaz budowy obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 400 m2;

4) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [ro-
dowisko.

3. Dla terenów oznaczonych symbolem R, ustala 
się przeznaczenie na teren rolniczy, bez prawa za-
budowy.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem ZP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zieleG urządzoną ｠ par-
kową, ogrody, i zieleG towarzyszącą obiektom bu-
dowlanym;

2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, za 
wyjątkiem obiektów maEej architektury;

3) wprowadzanie nowych nasadzeG drzew i krze-

wów z udziaEem gatunków zimozielonych;
4) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej.
5. Dla terenów oznaczonych symbolem ZZ ustala 

się przeznaczenie na obszary zagrorone powodzią. 
6. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej ozna-

czony na rysunku planu symbolem KDW, oraz teren 
drogi publicznej dojazdowej oznaczony symbolem 
KDD.

§8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U w Karminku, zaEącznik nr 6, ustala się 
przeznaczenie na cele zabudowy usEugowej.

2. Adaptuje się w planie istniejącą zabudowę.
3. Dopuszcza się remonty, przebudowy i rozbudo-

wy istniejącego budynku.
4. W ramach budynku usEugowego dopuszcza się 

wydzielenie pomieszczeG z przeznaczeniem na cele 
mieszkalne.

§9. Dla obszaru poEoronego w KopmiGcu, zaEącz-
nik nr 7 przyjmuje się następujące ustalenia.

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
P/U - ustala się przeznaczenie na teren obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów i zabudowy 
usEugowej, dla którego przyjmuje się:

1) lokalizację budynków i obiektów sEurących pro-
wadzeniu dziaEalno[ci produkcyjnej, skEadów i ma-
gazynów oraz zabudowy usEugowej;

2) dopuszcza się realizację parkingów, w tym dla 
samochodów cięrarowych, garary, biur i budynków 
administracyjnych, usEug komercyjnych;

3) zakaz realizacji usEug spoEecznych typu o[wia-
ta, sEurba zdrowia, kultura i innych;

4) zakaz budowy obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 400 m2;

5) dopuszcza się wydzielanie nowych dróg we-
wnętrznych sEurących obsEudze komunikacyjnej ob-
szaru;

6) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [ro-
dowisko.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 RM, 2 RM ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę zagrodową, 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrod-
niczych;

2) lokalizację istniejących i nowoprojektowanych 
budynków zagrodowych, w tym mieszkalnych, go-
spodarczych i produkcyjnych związanych z rolnic-
twem;

3) dopuszcza się remonty, przebudowy i rozbudo-
wy istniejących obiektów;

4) dopuszcza się wydzielanie nowych dróg we-
wnętrznych i dojazdów sEurących obsEudze komuni-
kacyjnej obszaru;

5) zakaz lokalizacji obiektów inwentarskich po-
wodujących przekroczenie emisji zanieczyszczeG 
powyrej dopuszczalnych norm poza granicami wEa-
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sno[ci;
6) zakaz zabudowy fermowej wymagającej opra-

cowania raportu o oddziaEywaniu inwestycji na [ro-
dowisko.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem R, ustala się 
przeznaczenie na teren rolniczy, bez prawa zabudo-
wy.

§10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U w KopmiGcu, zaEącznik nr 8, ustala się 
przeznaczenie na cele zabudowy usEugowej, usEugi 
o[wiaty i kultury. 

2. Adaptuje się w planie istniejącą zabudowę.
3. Dopuszcza się remonty, przebudowy i rozbudo-

wy istniejących budynków.
4. Dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy.
5. Dopuszcza się realizację placów zabaw, boisk 

i innych obiektów i urządzeG związanych z funkcją 
okre[loną w pkt 1

§11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem P/U zaEącznik nr 9, ustala się przezna-
czenie na teren obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów i zabudowy usEugowej.

2. Adaptuje się w planie istniejącą zabudowę.
3. Dopuszcza się remonty, przebudowy i rozbudo-

wy istniejących budynków.
4. Dopuszcza się lokalizację nowych budynków i 

obiektów sEurących prowadzeniu dziaEalno[ci pro-
dukcyjnej, skEadów i magazynów oraz zabudowy 
usEugowej.

5. Zakaz realizacji usEug spoEecznych typu o[wia-
ta, sEurba zdrowia, kultura i innych.

6. Zakaz budowy obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 400 m2.

7. Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [ro-
dowisko.

§12. Na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny 
o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zago-
spodarowania oznaczono linią ciągEą.

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego.

§13. 1. Budynki muszą być realizowane zgodnie z 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okre[lonymi w 
niniejszej uchwale, oraz na rysunkach planu.

2. Dla terenu poEoronego w Dobrzycy, zaEącznik 
nr 3 ustala się zakaz realizacji budynków gospodar-
czych we frontowej czę[ci dziaEki, przy ul. Klonów i 
ul. KrotoszyGskiej.

3. Zakaz stosowania ogrodzeG peEnych i wykona-
nych z prefabrykowanych elementów betonowych, 
za wyjątkiem terenów przeznaczonych pod dziaEal-
no[ć produkcyjną, skEadową oraz magazynową.

4. Tereny związane z prowadzeniem dziaEalno[ci 
gospodarczej i usEugowej i ich poszczególne sekto-

ry, nalery wydzielać pasami zieleni izolacyjnej i es-
tetycznej wzdEur ich granic.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego.

§14. 1. W odniesieniu do terenu objętego planem 
obejmującego dziaEkę nr 217 poEoroną w KopmiG-
cu, oraz dziaEki nr 29/1 i 29/3 w Karminku ochronie 
podlega krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu 
ｧDąbrowy KrotoszyGskie ｠ Baszków Rochyｦ. Zago-
spodarowanie terenu musi uwzględniać zachowanie 
wytycznych zawartych w rozporządzeniu nr 6 Wo-
jewody Kaliskiego z dnia 22 stycznia 1993 r. (Dz. 
Urz. Woj. Kaliskiego nr 2/93, poz. 14) w sprawie 
utworzenia obszaru chronionego krajobrazu.

2. Na obszarach objętych planem w maksymal-
nym stopniu nalery zachować istniejący warto[cio-
wy drzewostan.

3. W przypadku konieczno[ci wycinki drzew ko-
lidujących z planowanym przeznaczeniem terenu 
konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia 
przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

4. Czę[ć biologicznie czynną dziaEek nalery urzą-
dzać poprzez nasadzenia ro[linno[ci z udziaEem 
gatunków zimozielonych, charakterystycznych dla 
danego siedliska przyrodniczego, z zapewnieniem 
wEa[ciwej kompozycji zieleni.

5. WzdEur granic dziaEek przylegających do dróg 
nalery realizować nasadzenia ro[linno[ci o charak-
terze izolacyjnym i ochronnym, w celu ograniczania 
negatywnego oddziaEywania dróg na tereny sąsied-
nie.

6. Nalery zachować funkcjonowanie systemu me-
lioracyjnego.

7. W przypadku naruszenia istniejącego syste-
mu melioracyjnego nalery zapewnić rozwiązania 
zapewniające jego prawidEowe funkcjonowanie; w 
tym celu dopuszcza się realizację nowych syste-
mów melioracji i przebudowy istniejących rowów 
po uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą sieci.

8. Tereny objęte planem są poEorone w obsza-
rze szczególnej ochrony wód powierzchniowych ｠ 
zlewnia chroniona - zagospodarowanie terenu musi 
być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami, w szczególno[ci w zakresie prowadzenia 
wEa[ciwej gospodarki wodno ｠ [ciekowej. 

9. Zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeG, 
szczególnie substancji biogennych, organicznych i 
toksycznych do gruntu i do wód powierzchniowych.

10. Masy ziemne, w szczególno[ci wierzchnie, 
najbardziej ryzne warstwy gleby, przemieszczane w 
trakcie prowadzonych prac budowlanych, nalery w 
pierwszej kolejno[ci zagospodarować w granicach 
dziaEki, a w sytuacji kiedy nie będą mogEy być w 
ten sposób wykorzystane, traktować jako odpad i 
zagospodarować zgodnie z gminnym programem 
gospodarki odpadami.

11. Gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów 
z posesji musi być prowadzone w sposób zgodny z 
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gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepi-
sami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji od-
padów.

12. Na obszarach objętych planem zakazuje się 
magazynowania i przetwarzania odpadów, w tym 
odpadów zaliczanych do niebezpiecznych, oraz ma-
gazynowania substancji i surowców mogących po-
gorszyć stan [rodowiska w rozumieniu przepisów 
odrębnych. 

13. W zakresie ochrony przed haEasem ustala się:
a) funkcjonowanie obiektów i urządzeG produkcyj-

no-usEugowych na obszarach oznaczonych symbo-
lem P, U, musi uwzględniać zachowanie standar-
dów jako[ci klimatu akustycznego w [rodowisku, 
okre[lonych w przepisach odrębnych, i nie more po-
wodować ich przekroczenia na terenach sąsiednich, 
objętych ochroną akustyczną; w przypadku mor-
liwo[ci wystąpienia przekroczeG dopuszczalnych 
poziomów haEasu okre[lonych w rozporządzeniu w 
sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodo-
wisku, nalery zapewnić rozwiązania zmniejszające 
poziom haEasu, co najmniej do warto[ci dopuszczal-
nych,

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej - MN, obowiązują dopuszczalne poziomy 
haEasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) na terenach zabudowy zagrodowej - RM, obo-
wiązują dopuszczalne poziomy haEasu jak dla tere-
nów zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

d) na terenach sportu i rekreacji - US, obowiązują 
dopuszczalne poziomy haEasu jak dla terenów rekre-
acyjno - wypoczynkowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

14. Wszelkie inwestycje muszą speEniać wymogi 
ochrony [rodowiska przyrodniczego oraz obowią-
zujących norm, a oddziaEywanie związane z pla-
nowanym przedsięwzięciem nie more powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

§15. 1. Dla terenów poEoronych w Dobrzycy, za-
Eącznik nr 1,3 wyznacza się strefę [cisEej ochrony 
konserwatorskiej ukEadu urbanistycznego wraz z hi-
storyczną zabudową, dla której ustala się:

1) zachowanie i konserwacja substancji zabytko-
wej;

2) uzgadnianie decyzji administracyjnych dotyczą-
cych inwestycji mogących naruszyć ukEad urbani-
styczny, wszelkich prac budowlanych dotyczących 
wyglądu zewnętrznego i gabarytów obiektów, oraz 
substancji obiektów zabytkowych z wEa[ciwymi 
sEurbami konserwatorskimi,

3) nie dopuszcza się stosowania okien poEacio-
wych przy adaptacji poddaszy; odstępstwo od tej 

zasady jest morliwe po uzgodnieniu projektu tech-
nicznego ze sEurbami konserwatorskimi.

2. Na rysunkach planów w Dobrzycy, zaEącznik nr 
2 i 4, wyznacza się strefę ochrony zabytków arche-
ologicznych, dla której ustala się obowiązek powia-
domienia wEa[ciwych sEurb konserwatorskich na 7 
dni przed rozpoczęciem robót ziemnych, a w trakcie 
budowy, jereli zajdzie taka potrzeba, zapewnienie 
nadzoru archeologicznego.

3. Na rysunku planu w Karminku, zaEącznik nr 5, 
wyznacza się stanowisko archeologiczne dla które-
go ustala się prowadzenie prac budowlano - ziem-
nych, poprzedzonych przeprowadzeniem badaG 
sondarowo ｠ wykopaliskowych, oraz w razie po-
trzeby zapewnieniem warunków dla staEego nadzo-
ru archeologicznego.

4. W przypadku odnalezienia podczas prowadze-
nia prac ziemnych obiektów archeologicznych na 
pozostaEych obszarach objętych planem, nalery 
niezwEocznie powiadomić wEa[ciwe organy sEurby 
ochrony zabytków, celem okre[lenia warunków do-
puszczających do realizacji inwestycji w zakresie 
ochrony archeologicznej.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych. 

§16. 1. Na obszarach objętych planem dopuszcza 
się lokalizację obiektów maEej architektury, urządzeG 
technicznych, parkingów oraz zieleni, pod warun-
kiem nie kolidowania z ukEadem komunikacyjnym 
oraz sieciami infrastruktury technicznej. 

2. Przestrzenie publiczne nalery urządzać z udzia-
Eem zieleni towarzyszącej.

3. Wprowadzanie tablic informacyjnych i reklam 
dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania wy-
soko[ci nie zagrarającej ruchu pieszych, oraz do-
stosowaniem wielko[cią i kolorystyką do miejsca, 
gdzie mają być zlokalizowane.

4. Na terenie objętym planem w Dobrzycy, zaEącz-
nik nr 4, oraz KopmiGcu, zaEącznik nr 8 dopuszcza 
się realizację tymczasowych obiektów usEugowo - 
handlowych.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy. 

§17. Dla terenu zabudowy usEugowej - oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem U w Dobrzycy, 
zaEącznik nr 1, ustala się:

1) dopuszcza się remonty i przebudowy istnieją-
cych budynków, pod warunkiem utrzymania jed-
nolitego charakteru ciągu zabudowy wzdEur ul. 
KopmiGskiej, oraz zachowania istniejącej dEugo[ci, 
szeroko[ci i liczby kondygnacji;

2) zachowanie dachów dwuspadowych o rów-
nych kątach pochylenia poEaci dachowych, z do-
puszczeniem realizacji kaferków;
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3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, ce-
mentową lub blachodachówką;

4) zakaz realizacji ogrodzeG z prefabrykatów rel-
betowych.

§18. Dla terenu zabudowy usEugowej z terenami 
sportu i rekreacji- oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U/US w Dobrzycy, zaEącznik nr 2 ustala 
się:

1) wysoko[ć budynków związanych z zabudową 
usEugową do II kondygnacji, z zakazem realizacji bu-
dynków o wysoko[ci powyrej 11 m;

2) rozwiązanie dachów budynków usEugowych 
jako pochyEe dwu,- lub wielospadowe, o kącie na-
chylenia poEaci dachowych od 22o do 40o, z do-
puszczeniem stosowania dachów pEaskich;

3) dopuszcza się stosowanie rórnych rodzajów 
pokryć dachowych;

4) zakaz stosowania dachów pulpitowych i schod-
kowych zwieGczeG [cian;

5) nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy dziaE-
ki w wysoko[ci 60%;

6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną ｠ 
20% powierzchni dziaEki;

7) obowiązek wykonania pasa zieleni izolacyjnej, 
z udziaEem gatunków zimozielonych o szer. min. 5 
wzdEur póEnocnej granicy terenu;

8) maksymalną powierzchnię zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej do 240 m2 kardy, wysoko[ć 
do II kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
urytkowe, z zakazem realizacji budynków wyrszych 
nir 9 m w kalenicy; dachy strome o nachyleniu od 
25o ｠ do 45o;

9) dla wszystkich terenów przeznaczonych pod 
zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 
parkingowych w ramach wEasnej posesji z uwzględ-
nieniem potrzeb osób niepeEnosprawnych;

10) dla nowej zabudowy ustala się nieprzekraczal-
ną linię zabudowy usytuowaną w odlegEo[ci:

a) od linii rozgraniczającej z drogą powiatową nr 
4309P ｠ 8 m,

b) od linii rozgraniczającej z drogą gminną ｠ 6 m.

§19. Dla terenu zabudowy usEugowej - oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem U w Dobrzycy, 
zaEącznik nr 3, ustala się:

1) powierzchnię biologicznie czynną - min. 20% 
powierzchni dziaEki;

2) powierzchnię zabudowy - max. 50% po-
wierzchni dziaEki;

3) wysoko[ć zabudowy usEugowej w gEównej ka-
lenicy do II kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze urytkowe, nie więcej nir 10 m;

4) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej zabu-
dowy pomocniczej typu budynek gararowy i gospo-
darczy, o wysoko[ci do 5 m w kalenicy dachu;

5) dachy dwu,- lub wielospadowe o nachyleniu 
pochyEych poEaci dachowych od 30o do 45o;

6) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, ce-
mentową, lub innym materiaEem dachówkopodob-

nym;
7) stosowanie ogrodzeG arurowych, z zakazem 

realizacji ogrodzeG z prefabrykatów relbetowych;
8) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 

w ramach wEasnej posesji, z uwzględnieniem po-
trzeb osób niepeEnosprawnych;

9) nieprzekraczalną linię zabudowy okre[loną na 
rysunku planu.

§20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U/US w Dobrzycy, zaEącznik nr 4, ustala 
się: 

1) powierzchnię biologicznie czynną - min. 20% 
powierzchni terenu;

2) powierzchnię zabudowy - max. 50% po-
wierzchni terenu;

3) wysoko[ć zabudowy usEugowej w gEównej ka-
lenicy do II kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze urytkowe, nie więcej nir 10 m;

4) dachy dwu,- lub wielospadowe o nachyleniu 
pochyEych poEaci dachowych od 30o do 45o;

5) pokrycie dachów pochyEych dachówką cera-
miczną, lub innym materiaEem dachówkopodobnym;

6) dopuszcza się lokalizację wolnostojącego bu-
dynku gararowego;

7) wysoko[ć zabudowy dla gararu do 5 m w ka-
lenicy;

8) stosowanie ogrodzeG arurowych, z zakazem 
realizacji ogrodzeG z prefabrykatów relbetowych;

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
w ramach wEasnej posesji, z uwzględnieniem po-
trzeb osób niepeEnosprawnych;

10) dla nowej zabudowy ustala się nieprzekraczal-
ną linię zabudowy usytuowaną w odlegEo[ci:

a) od linii rozgraniczającej z drogą powiatową ｠ 8 
m,

b) od linii rozgraniczającej z drogą gminną ｠ 6 m.

§21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 MN, 2 MN w Karminku, zaEącznik nr 5, 
ustala się: 

1) wysoko[ć budynków mieszkalnych do II kon-
dygnacji nadziemnych w tym poddasze urytkowe, z 
zakazem realizacji budynków o wysoko[ci powyrej 
9 m w kalenicy;

2) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie 
wolnostojącej;

3) garare nalery lokalizować w obrębie budynku 
mieszkalnego ｠ rozwiązanie zalecane, lub jako wol-
nostojące;

4) wysoko[ć wolnostojących budynków gararo-
wych ｠ I kondygnacja, max. 5 m w kalenicy;

5) dla budynków mieszkalnych i gararowych roz-
wiązanie dachów jako strome dwu,- lub wielospa-
dowe, o nachyleniu poEaci dachowych od 22o do 
40o;

6) pokrycie dachów pochyEych dachówką cera-
miczną, cementową, materiaEem dachówkopodob-
nym, lub innym materiaEem dachówkopodobnym;

7) poziom parteru budynków mieszkalnych nie 



wyrszy nir 1 metr od poziomu terenu;
8) stosowanie ogrodzeG arurowych, z zakazem 

realizacji ogrodzeG z prefabrykatów relbetowych;
9) minimalną powierzchnię biologicznie czynną ｠ 

40% powierzchni dziaEki;
10) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 35% 

powierzchni dziaEki;
11) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych w ramach wEasnej posesji.

2. Dla terenu obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów z zabudową usEugową - oznaczonego 
na rysunku planu symbolem P/U ustala się:

1) wysoko[ć budynków związanych z zabudową 
produkcyjną, skEadową, magazynową i usEugową do 
II kondygnacji, z zakazem realizacji budynków o wy-
soko[ci powyrej 11 m w kalenicy;

2) rozwiązanie dachów jako proste lub pochyEe, o 
kącie nachylenia do 30o;

3) dopuszcza się stosowanie rórnych rodzajów 
pokryć dachowych;

4) nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy dziaE-
ki w wysoko[ci 60%;

5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną ｠ 
20% powierzchni dziaEki;

6) zakaz stosowania dachów pulpitowych i schod-
kowych zwieGczeG [cian;

7) dla wszystkich terenów przeznaczonych pod 
zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 
parkingowych w ramach wEasnej posesji.

3. Ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie 
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy usytuowa-
nymi w odlegEo[ci:

a) od linii rozgraniczającej z drogą powiatową nr 
4174P ｠ 8 m,

b) od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną 
KDW ｠ 6 m,

c) od linii rozgraniczającej z drogą publiczną dojaz-
dową KDD ｠ 6 m.

§22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U w Karminku, zaEącznik nr 6, ustala się: 

1) nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy ｠ 
50% powierzchni dziaEki;

2) powierzchnię terenu biologicznie czynną - min. 
20% powierzchni dziaEki;

3) max. wysoko[ć zabudowy do II kondygnacji 
nadziemnych, jednak nie więcej nir 11 m w kale-
nicy;

4) wysoko[ć zabudowy dla garary do 5 m;
5) stosowanie dachów pEaskich lub pochyEych, o 

kącie nachylenia pochyEych poEaci dachowych od 
30o do 45o;

6) pokrycie dachów pochyEych dachówką cera-
miczną, cementową, lub innym materiaEem dachów-
kopodobnym;

7) stosowanie ogrodzeG arurowych, z zakazem 
realizacji ogrodzeG z prefabrykatów relbetowych;

8) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
w ramach wEasnej posesji, z uwzględnieniem po-

trzeb osób niepeEnosprawnych;
9) nieprzekraczalną linię zabudowy usytuowaną w 

odlegEo[ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą.

§23. 1. Dla terenów zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
- oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 RM, 2 
RM w KopmiGcu, zaEącznik nr 7, ustala się:

1) realizację dachów stromych dwuspadowych 
symetrycznych, o kącie nachylenia 30o ｠ 47o;

2) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej 1 kondy-
gnacja nadziemna plus poddasze urytkowe, z za-
kazem realizacji budynków wyrszych nir 10 m w 
kalenicy;

3) maksymalną wysoko[ć budynków inwentar-
skich i skEadowych w kalenicy do 12 m, garary na 
maszyny i urządzenia rolnicze do 10 m w kaleni-
cy, pozostaEych budynków gospodarczych i gararo-
wych do 8 m w kalenicy;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną - min. 
30% powierzchni dziaEki;

5) powierzchnię zabudowy - max. 50% po-
wierzchni dziaEki;

6) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
w ramach wEasnej dziaEki;

7) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu.

2. Dla terenu obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów i zabudowy usEugowej ｠ oznaczonego 
na rysunku planu symbolem P/U, ustala się:

1) wysoko[ć budynków związanych z zabudową 
produkcyjną, skEadową, magazynową i usEugową do 
II kondygnacji, z zakazem realizacji budynków o wy-
soko[ci powyrej 11 m w kalenicy;

2) dla obiektów produkcyjnych, skEadów i maga-
zynów rozwiązanie dachów jako pEaskie lub pochy-
Ee, o kącie nachylenia poEaci do 25o;

3) rozwiązanie dachów budynków usEugowych 
jako pochyEe dwu,- lub wielospadowe, o kącie na-
chylenia poEaci dachowych od 22o do 40o, z do-
puszczeniem stosowania dachów pEaskich;

4) dopuszcza się wszelkie rodzaje pokryć dacho-
wych;

5) zakaz stosowania dachów pulpitowych i schod-
kowych zwieGczeG [cian;

6) nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy dziaE-
ki w wysoko[ci 60%;

7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną ｠ 
20% powierzchni dziaEki;

8) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc par-
kingowych w ramach wEasnej posesji. 

§24. Dla terenu zabudowy usEugowej - oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem U w KopmiGcu, 
zaEącznik nr 8, ustala się:

1) wysoko[ć zabudowy do III kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze urytkowe, nie więcej 
nir 13 m w kalenicy; 

2) dachy dwuspadowe o nachyleniu pochyEych 
poEaci dachowych od 30o do 45o;
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3) pokrycie dachów pochyEych dachówką cera-
miczną, cementową, materiaEem dachówkopodob-
nym w kolorze ceglastoczerwonym lub brązowym;

4) powierzchnię biologicznie czynną - min. 30% 
powierzchni terenu;

5) powierzchnię zabudowy - max. 40% po-
wierzchni terenu;

6) nieprzekraczalną linię zabudowy usytuowaną w 
odlegEo[ci 8 m od linii rozgraniczającej z drogą po-
wiatową nr 4332P.

§25. Dla terenu obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów i zabudowy usEugowej - oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem P/U w So[nicy, 
zaEącznik nr 9 ustala się:

1) wysoko[ć budynków związanych z zabudową 
produkcyjną, skEadową, magazynową i usEugową do 
II kondygnacji, z zakazem realizacji budynków o wy-
soko[ci powyrej 11 m w kalenicy;

2) rozwiązanie dachów jako pEaskie lub pochyEe, o 
kącie nachylenia poEaci do 40o;

3) dopuszcza się stosowanie rórnych rodzajów 
pokryć dachowych;

4) nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy dziaE-
ki w wysoko[ci 60%;

5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną ｠ 
20% powierzchni dziaEki;

6) zakaz stosowania dachów pulpitowych i schod-
kowych zwieGczeG [cian;

7) dla wszystkich terenów przeznaczonych pod 
zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 
parkingowych w ramach wEasnej posesji;

8) nieprzekraczalną linię zabudowy usytuowaną 
w odlegEo[ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 
gminną.

§26. Dla nowej zabudowy wyznaczonej w planie 
ustala się zachowanie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych.

§27. 1. Czę[ć terenu opracowania planu znajdują-
cego się w Karminku, w dolinie Lutyni, zaEącznik nr 
5 jest zagrorona powodzią. 

2. Na obszarach tych obowiązują zasady zagospo-
darowania zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym 
bezwzględny zakaz zabudowy.

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym.

§28. 1. Na obszarach objętych planem ustala się 
następujące zasady i warunki scalania i podziaEu nie-

ruchomo[ci: 
1) na terenach wskazanych na zaEącznikach nr 

1,4,6,8 oraz nr 5 w odniesieniu do terenu oznaczo-
nego symbolem P/U, ustala się zakaz wtórnego po-
dziaEu na dziaEki budowlane;

2) na pozostaEych terenach wskazanych na zaEącz-
nikach nr 2, 3, 5, 7 dopuszcza się podziaE na dziaEki 
budowlane pod warunkiem zachowania minimalnej 
powierzchni dziaEki: 

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN ｠ min. 800 m2,

b) dla terenów obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów, oznaczonych na rysunkach planu sym-
bolem P ｠ min. 1200 m2,

c) dla terenów zabudowy usEugowej, oznaczonych 
na rysunkach planu symbolem U ｠ min. 800 m2,

d) dla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem RM ｠ min. 2500 
m2.

2. Ustala się minimalną szeroko[ć frontu nowo 
wydzielanych dziaEek:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN ｠ 20 m,

2) dla zabudowy zagrodowej RM ｠ 25 m,
3) dla zabudowy produkcyjnej i usEugowej P, U, 

US ｠ 22 m.
3. Karda dziaEka budowlana musi mieć bezpo[red-

ni wjazd z istniejących lub projektowanych dróg.
4. Nowo wydzielane dziaEki muszą być usytuowa-

ne pod kątem prostym lub zblironym do prostego w 
stosunku do pasa drogowego.

5. Na obszarze objętym planem dopuszcza się 
morliwo[ć scalania dziaEek, gdy istniejąca po-
wierzchnia dziaEki wedEug granic wEasno[ci, jej 
ksztaEt lub dostęp do drogi publicznej i infrastruktu-
ry, uniemorliwia jej wykorzystanie dla okre[lonych 
w planie celów i zadaG.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy.

§29. 1. WzdEur napowietrznych linii energetycz-
nych [redniego napięcia SN 15 kV obowiązuje ob-
szar oddziaEywania obiektu o szeroko[ci 7,5 m od 
osi linii w obie strony, w którym ustala się zakaz 
zabudowy kubaturowej.

2. Od napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 
kV obowiązuje obszar oddziaEywania obiektu o sze-
roko[ci 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewo-
du linii.

3. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków 
i budowli takich jak maszty.

4. Ustala się zakaz nasadzeG wysoką ro[linno[cią 
kolidującą z przebiegiem przewodów energetycz-
nych.

§30. Przed podjęciem prac budowlanych na te-
renie objętym planem w Karminku, zaEącznik nr 5 
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nalery przeprowadzić dodatkowe badania geotech-
niczne gruntu, okre[lające morliwo[ć posadowienia 
budynków.

§31. 1. Ustala się zachowanie stref kontrolowa-
nych dla gazociągów ukEadanych w ziemi, lub nad 
ziemią zgodnie z wEa[ciwym rozporządzeniem w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe, obowiązującym w dniu 
wydania pozwolenia na budowę gazociągu, zgod-
nie z przepisami prawa budowlanego, na których to 
występują ograniczenia w zabudowie i zagospoda-
rowaniu.

2. W przypadku rozbudowy sieci gazowej istnie-
je ograniczenie praw wEasno[ci wEa[cicieli gruntów 
nad gazociągami tj. w pasie nad gazociągiem ｠ w 
strefie kontrolowanej ｠ związane z zagwarantowa-
niem dostępno[ci od gazociągu dla sEurb eksploata-
cyjnych operatora sieci gazowych.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§32. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) dla terenu oznaczonego symbolem KD, zaEącz-
nik nr 2 wyznacza się obszar przeznaczony na reali-
zację trójkąta widoczno[ci w pasie istniejącej drogi 
publicznej, o rozmiarze 5 x 5 m;

2) dla terenu oznaczonego symbolem KD, zaEącz-
nik nr 4 wyznacza się pas terenu o szeroko[ci 4 m 
z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi 
powiatowej;

3) dla terenu oznaczonego symbolem KDD, za-
Eącznik nr 5 przeznaczenie na drogę publiczną do-
jazdową:

a) droga jednojezdniowa, dwupasowa po jednym 
w kardym kierunku,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10 m, 
zakoGczona placem manewrowym,

c) wydzielona jezdnia o szeroko[ci min. 5 m, z 
chodnikiem jedno,- lub dwustronnym, lub w ukEa-
dzie jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami 
ruchu pieszych,

d) przeznaczenie uzupeEniające - elementy infra-
struktury technicznej - bez budynków, obiekty i 
urządzenia inrynierskie, pasy zieleni, miejsca posto-
jowe,

4) dla terenu oznaczonego symbolem KDW, za-
Eącznik nr 5 przeznaczenie na drogę wewnętrzną o 
szeroko[ci w liniach rozgraniczających 6 m, zakon-
czona placem manewrowym;

5) dla terenu objętego planem w KopmiGcu, za-
Eącznik nr 7 ustala się obsEugę komunikacyjną  z ist-
niejących dróg publicznych, lub poprzez drogi we-
wnętrzne Eączące się z drogami  publicznymi;

6) powiązania ukEadów komunikacyjnych na ob-
szarach objętych planem z ukEadem zewnętrznym 
przedstawiono na rysunkach planu.

§33. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury 
technicznej:

1) ustala się obowiązek wyposarenia obszaru ob-
jętego planem w podstawową sieć infrastruktury 
technicznej;

2) dopuszcza się morliwo[ć realizacji urządzeG 
technicznych uzbrojenia i obiektów infrastruktury 
technicznej jako towarzyszących inwestycjom na 
terenie wEasnym inwestora;

3) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, odpro-
wadzania [cieków oraz lokalizacji innych urządzeG 
technicznych wymagają uzyskania warunków tech-
nicznych od zarządzającego siecią;

4) podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
będą stanowić projekty branrowe.

§34. 1. Dostawa wody z istniejącej i nowo pro-
jektowanej sieci wodociągowej na warunkach okre-
[lonych przez wEa[ciciela sieci, oraz w oparciu o 
przepisy odrębne.

2. Uwzględnić przeciwporarowe zaopatrzenie w 
wodę.

§35. Na terenach objętych planem obowiązują na-
stępujące ustalenia w zakresie odprowadzania [cie-
ków komunalnych:

1) odprowadzanie [cieków komunalnych, oraz 
[cieków przemysEowych wytworzonych w proce-
sie obsEugi produkcji do oczyszczalni [cieków, po-
przez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji na 
warunkach okre[lonych przez wEa[ciciela sieci oraz 
w oparciu o przepisy odrębne;

2) zakaz odprowadzenia [cieków przemysEowych 
o przekroczonych normach zanieczyszczeG do ze-
wnętrznego systemu kanalizacji bez ich podczysz-
czenia w indywidualnych podczyszczalniach [cie-
ków;

3) dopuszcza się realizację przyzakEadowych 
oczyszczalni [cieków;

4) do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza 
się odprowadzanie [cieków do szczelnych atesto-
wanych zbiorników bezodpEywowych, z wywozem 
tych [cieków do oczyszczalni przez koncesjonowa-
nych przewopników;

5) po podEączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej na-
lery zlikwidować bezodpEywowe zbiorniki na [cieki.

§36. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala się:

1) wody opadowe i roztopowe z terenów zabudo-
wy mieszkaniowej i zieleni urządzonej nalery zago-
spodarować we wEasnym zakresie bez naruszania 
interesu osób trzecich;

2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z terenów dróg i placów, oraz te-
renów utwardzonych kanaEami otwartymi do urzą-
dzeG podczyszczających, i dalej do odbiorników 
wód deszczowych;
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3) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z powierzchni dachów do odbiorni-
ków wód deszczowych;

4) docelowo odprowadzanie [cieków o których 
mowa w pkt 1 do kanalizacji deszczowej, na wa-
runkach okre[lonych przez wEa[ciciela sieci, oraz w 
oparciu o przepisy odrębne.

§37. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny 
ustala się zasilanie z gazociągów niskiego i [rednie-
go ci[nienia. 

2. PrzyEączanie odbiorców do sieci gazowej odby-
wać się będzie na zasadach zawartych w obowią-
zującym Prawie Energetycznym po kardorazowym 
uzgodnieniu z dostawcą gazu, i będzie zaleraEo od 
warunków technicznych i ekonomicznych uzasad-
niających rozbudowę sieci gazowej.

3. Dopuszcza się w czasie realizacji planu mor-
liwo[ć stawiania stacji redukcyjno-pomiarowych, i 
wydzielania terenu dla potrzeb ich budowy bez ko-
nieczno[ci opracowywania zmian planu.

4. Ustala się, tam gdzie morliwe, prowadzenie ga-
zociągów w pasach drogowych.

§38. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w cie-
pEo:

1) zakazuje się stosowania jako pródEa ciepEa ta-
kich paliw i urządzeG do ich spalania, które nie od-
powiadają wymogom ochrony powietrza atmosfe-
rycznego;

2) realizacja lokalnych pródeE ciepEa na paliwo ga-
zowe, pEynne lub paliwa staEe oraz wykorzystanie 
energii elektrycznej i odnawialnych pródeE ciepEa do 
celów grzewczych;

3) stosowanie urządzeG grzewczych o wysokiej 
sprawno[ci i niskim stopniu emisji zanieczyszczeG.

§39. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:

1) zasilanie w energię elektryczną odbywać się 
będzie z istniejących  i nowoprojektowanych sieci 
elektroenergetycznych, które będą rozbudowywane 
do występującego zapotrzebowania na energię;

2) zezwala się w trakcie realizacji planu na caEym 
obszarze opracowania, lokalizację zadaG dla realiza-
cji inwestycji celu publicznego, i wydzielanie terenu 
dla ich potrzeb w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomo[ciami, i ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

3) na terenie gdzie wystąpi zwiększone zapotrze-
bowanie w zakresie zasilania w energię elektrycz-
ną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie morliwe, 
dopuszcza się budowę sieci zasilających [redniego 
napięcia oraz niskiego napięcia odpowiednio do zbi-
lansowanych potrzeb, i zgodnie z warunkami wyda-
nymi przez przedsiębiorstwo energetyczne;

4) okre[lenie ostatecznej rozbudowy sieci będzie 
morliwe po okre[leniu zapotrzebowania na moc;

5) w przypadku konieczno[ci budowy stacji trans-
formatorowych na obszarze objętym planem, przed-
siębiorstwo energetyczne wskare miejsca pod ich 
budowę; jereli przedsiębiorstwo energetyczne nie 
będzie mogEo pozyskać wskazanego gruntu dla 
potrzeb budowy stacji transformatorowych, nowe 
miejsce wskare Urząd Gminy w Dobrzycy;

6) dopuszcza się przebudowę sieci elektroenerge-
tycznych z kolidującym planowanym zagospodaro-
waniem terenu; sposób i warunki przebudowy sieci 
elektroenergetycznej okre[li zakEad energetyczny;

7) wszystkie istniejące na obszarze planu urządze-
nia elektroenergetyczne nalery wkomponować w 
projektowane zagospodarowanie przedmiotowego 
terenu, zachowując bezpieczne odlegEo[ci, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami;

8) sposób i warunki przebudowy sieci elektroener-
getycznej okre[li zarządca sieci; koszty związane z 
przebudową poniesie podmiot wchodzący w kolizję.

§40. 1. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych, 
w tym odpadów niebezpiecznych powstaEych w 
procesach technologicznych w wydzielonych i od-
powiednio zabezpieczonych miejscach, w sposób 
zgodny z planem gospodarki odpadami gminy i prze-
pisami odrębnymi, oraz z uwzględnieniem segregacji 
odpadów.

2. Odpady komunalne z posesji nalery w pierw-
szej kolejno[ci poddawać odzyskowi, a jereli z przy-
czyn technologicznych jest on niemorliwy lub nie 
jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub eko-
nomicznych, to odpady te nalery unieszkodliwiać w 
sposób zgodny z wymaganiami ochrony [rodowiska 
oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

§41. Nalery zapewnić odpowiednią liczbę miejsc 
parkingowych i placów manewrowych: 

1) dla prowadzonej dziaEalno[ci produkcyjnej, skEa-
dowej i magazynowej ustala się zapewnienie liczby 
miejsc parkingowych wynikających z rzeczywistych 
potrzeb które zostaną okre[lone na etapie sporzą-
dzania projektu budowlanego, jednak w liczbie nie 
mniejszej nir 1 stanowisko parkingowe na kardych 
5 zatrudnionych;

2) dla funkcji usEugowych min. 2 stanowiska/ 100 
m2 powierzchni usEugowej;

3) dla funkcji mieszkaniowej min. 1 stanowisko na 
dziaEkę budowlaną.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów.

§42. 1. Dla terenu objętego planem nie okre[la się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji postanowieG niniejszej 
uchwaEy dopuszcza się dotychczasowy sposób ich 
urytkowania i zagospodarowania.
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Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§43. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o no-
wych funkcjach, wyznaczonych w planach, ustala 
się stawkę sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzro-
stu warto[ci nieruchomo[ci w wysoko[ci:

1) 1% dla terenów stanowiących wEasno[ć Gminy 
Dobrzyca,

2) 10% dla pozostaEych terenów.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§44. Grunty rolne klasy III a o powierzchni 1,7850 
ha poEorone w KopmiGcu, zaEącznik nr 7 i 8, uzy-
skaEy zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 
GZ.tr.057-602-433/09 na przeznaczenie na cele 
nierolnicze.

§45. Traci moc uchwaEa nr XXXVII/210/06 Rady 
Gminy Dobrzyca z dnia 23 papdziernika 2006 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Dobrzyca, na obsza-
rach i w zakresie objętym niniejszym planem.

§46. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dobrzyca.

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

Przewodniczący Rady
(-) Witalis PóErolniczak
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Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 18.11.2009 r. 
do 08.12.2009 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi 
byEy przyjmowane do dnia 22.12.2009 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym, Rada Gminy Dobrzyca nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 w/w ustawy.

§1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada 
Gminy Dobrzyca okre[la następujący sposób reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
nalerących do zadaG wEasnych gminy, oraz zasady 
ich finansowania.

§2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb stano-
wią zadania wEasne gminy.

§3. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie in-
westycji nalerących do zadaG wEasnych gminy:

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w 
tym Prawo zamówieG publicznych,

2) w oparciu o inne przepisy branrowe, np. prawo 
energetyczne.

3) terminy realizacji poszczególnych zadaG ｠ eta-
powane,

4) pozostaEe inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej w granicach planu, nie nalerące do za-
daG wEasnych gminy, będą finansowane ze [rodków 
wEasnych inwestorów, na zasadach okre[lonych 
przepisami odrębnymi.

2. Realizacja inwestycji musi być zgodna z obo-
wiązującymi przepisami i normami.

3. Realizację sieci uzbrojenia technicznego w za-
kresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energe-
tycznej i gazowej będą prowadzić wEa[ciwej przed-
siębiorstwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz na 
podstawie przepisów odrębnych.

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane będą zgodnie z planem gospodarki od-
padami, na podstawie przepisów odrębnych oraz 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji more ulec mody-
fikacji wraz z dokonującym się postępem technicz-
no-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania 
najlepszej dostępnej techniki.

§4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nalerącej do zadaG wEasnych 
gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 z pópn. zm.).

2. Morliwe zasady finansowania zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych:

1) z budretu gminy zgodnie z uchwaEą budretową,
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach, m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) z kredytów i poryczek bankowych,
e) z udziaEu inwestorów zewnętrznych na podsta-

wie odrębnych porozumieG,
f) innych [rodków zewnętrznych.
3. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 

paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa reali-
zowane będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pópn. 
zm.) i nie będą obciąraEy budretu gminy.

ZaEącznik nr 10
do uchwaEy nr XLIV/271/10

Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 16 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYCA, W MIEJSCOWOZCI DOBRZYCA, KARMINEK, 

KOoMINIEC I SOZNICA

ZaEącznik nr 11
do uchwaEy nr XLIV/271/10

Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 16 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH 

FINANSOWANIA


