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3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych;
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

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)1 oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717)2, po stwierdzeniu zgodno[ci ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Komorniki uchwalonego 
UchwaEą Rady Gminy Komorniki Nr XXXI/209/97 z 
dnia 14.11.1997r. ze zmianami3 - Rada Gminy Ko-
morniki uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czę[ci wsi Wiry w rejonie 
ulic: qabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej, zwa-
ny dalej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu jego zgodno[ci 
ze Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Komorniki (uchwalone-
go UchwaEą Nr XXXI/209/97 Rady Gminy Komorniki 
z dnia 14 listopada 1997 r., zmienionego UchwaEą 
Nr XXIX/195/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 
13 lutego 2001 r., UchwaEą Nr XXXV/227/2001 
Rady Gminy Komorniki z dnia 28 wrze[nia 2001 
r., UchwaEą Nr XLV/305/2002 r. Rady Gminy Ko-
morniki z dnia 10 wrze[nia 2002 r. oraz UchwaEą 
Nr XXXIX/235/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 
20 wrze[nia 2005 r., UchwaEą Nr XI/60/2007 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 27 sierpnia 2007 r.).

2. Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami qabi-
kowską, Wirowską i Komornicką.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone są 
na rysunku planu.

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 ｠ rysunek planu, opracowany 

w skali 1:1000 i zatytuEowany ｧMiejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego czę[ci wsi Wiry 
w rejonie ulic: qabikowskiej, Wirowskiej i Komor-

nickiejｦ, stanowiący czę[ć graficzną planu, zwany 
dalej ｧrysunkiemｦ;

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu;

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Komorniki o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar, 
na którym more być realizowane zamierzenie inwe-
stycyjne i do którego mają zastosowanie uregulo-
wania zawarte w uchwale;

2) gEówne poEacie dachowe ｠ nalery przez to ro-
zumieć symetryczne poEacie nachylone względem 
najwyrszej kalenicy dachu budynku mieszkalnego; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej terenu;

4) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię zabudowy, na której nalery sytuować 
nie mniej nir 50% [ciany frontowej budynku; 

5) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi nie więcej nir 30%; 

6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zada-
szeG, wiatroEapów;

7) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę[ci wsi Wiry w rejonie 
ulic: qabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej

1 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz.1241.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. 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, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. nr 199, poz. 1227, nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.
3 Zmiany studium zostaEy zatwierdzone uchwaEami Rady Gminy Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego 2001 r., Nr XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze[nia 2001 r., Nr 
XLV/305/2002 z dnia 10 wrze[nia 2002 r., Nr XXXIX/235/2005 z dnia 20 wrze[nia 2005 r., Nr XI/60/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
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sumę powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych 
ro[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewio-
nych lub urządzonych jako oczka wodne;

8) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

9) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

10) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozu-
mieć element systemu informacji gminnej, informa-
cji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekolo-
gicznej;

11) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi jednostkę ustaleG planu, ozna-
czoną numerem i symbolem literowym;

12) wysoko[ci zabudowy- nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć budynku mierzoną od poziomu te-
renu przy najnirej poEoronym wej[ciu do budynku 
lub jego czę[ci pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do górnej pEaszczyzny stropu bądp najwy-
rej poEoronej krawędzi stropodachu nad najwyrszą 
kondygnacją urytkową, Eącznie z grubo[cią izolacji 
cieplnej i warstwy ją osEaniającej, albo do najwyrej 
poEoronej górnej powierzchni innego przekrycia;

13) zieleni izolacyjno - krajobrazowej ｠ nalery 
przez to rozumieć szpalery drzew i krzewów wraz 
z zajmowanym terenem i pozostaEymi skEadnikami 
jego szaty ro[linnej o szeroko[ci nie mniejszej nir 
5m, na którym dopuszcza się chodniki lub pasy ro-
werowe. 

§3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN;

2) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-
sunku symbolami 1U, 2U, 3U, 4U;

3) teren zieleni, oznaczony na rysunku symbolem 
ZP;

4) tereny infrastruktury technicznej: elektroener-
getyki oznaczone na rysunku symbolami 1E, 2E, 3E, 
4E i kanalizacji oznaczone na rysunku symbolami 1K 
i 2K;

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku symbolami 1KDW, 2KDW;

6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
symbolami 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-D, 5KD-D, 
6KD-D, 7KD-D, 8KD-D.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) sytuowanie budynków, charakter architekto-
niczny nowej zabudowy, nieprzekraczalne i obo-

wiązujące linie zabudowy, powierzchnie zabudowy, 
maksymalne wysoko[ci budynków, formy dachów 
｠ zgodnie z zapisami w planie;

2) zakaz sytuowania reklam i tablic informacyj-
nych w miejscach i w sposób utrudniający czytel-
no[ć informacji drogowskazowej;

3) zakaz o[wietlania zrealizowanych na obszarze 
planu obiektów w sposób ujemnie wpEywający na 
drogi poEorone w sąsiedztwie

4) zakaz sytuowania nowych nadziemnych sieci 
infrastruktury technicznej.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których wy-
magane jest obligatoryjne sporządzenie raportu od-
dziaEywania na [rodowisko w rozumieniu przepisów 
odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć 
inwestycji celu publicznego;

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi;

4) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjno - krajo-
brazowej w formie rzędu drzew i krzewów, zgodnie 
z rysunkiem;

5) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;

6) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów 
gatunków zimozielonych akceptujących warunki 
[rodowiska zurbanizowanego, w ilo[ci co najmniej 
50% nasadzeG na dziaEce;

7) dla terenów oznaczonych na rysunku symbola-
mi MN dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku 
zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

8) w przypadku lokalizacji usEug o[wiaty na te-
renach oznaczonych na rysunku symbolami U, do-
puszczalne poziomy haEasu jak dla terenów prze-
znaczonych pod budynki związane ze staEym lub 
czasowym pobytem dzieci i mEodziery, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

9) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;

10) lokalizację zieleni izolacyjno-krajobrazowej na 
terenie dróg publicznych zgodnie z usytuowaniem 
sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej i 
przepisami odrębnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego obowiązek prowadzenia badaG arche-
ologicznych podczas inwestycji związanych z zago-
spodarowaniem i zabudowaniem terenu, a wymaga-
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jących prac ziemnych. Inwestor powinien uzyskać 
pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzy-
maniem pozwolenia na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) ksztaEtowanie bezpiecznej przestrzeni z zacho-
waniem dostępno[ci wizualnej, wEa[ciwego o[wie-
tlenia terenu;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury, tablic informacyjnych, szyldów i reklam.

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN ustala 
się następujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem;

2) dla terenów 3MN, 4MN, 5MN wyznaczanie nie-
przekraczalnej linii zabudowy w odlegEo[ci 5 m od 
dróg wewnętrznych;

3) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w ukEadzie wolnostojącym;

4) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w ukEadzie 
blipniaczym na terenie 6MN i 7MN oraz na dziaEkach 
54/4 i 53/15 dopuszczenie lokalizacji zabudowy w 
ukEadzie szeregowym na dziaEkach 20/5, 20/15, 
20/17; 

5) dopuszczenie zachowania budynków mieszkal-
nych zlokalizowanych na dziaEkach nr 54/3, 60/5, 
61/2, wykraczających zewnętrznym obrysem poza 
nieprzekraczalną linię zabudowy okre[loną na rysun-
ku, z morliwo[cią ich remontu i przebudowy, 

6) lokalizację zabudowy na terenach 1MN, 2MN, 
4MN, 6MN, z uwzględnieniem istniejącej sieci elek-
troenergetycznej wraz ze strefą oznaczoną na ry-
sunku, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględ-
nieniem §19 pkt 6;

7) lokalizację na dziaEce budowlanej jednego bu-
dynku mieszkalnego;

8) dopuszczenie lokalizacji pomieszczeG usEu-
gowych w parterach budynków mieszkalnych, od 
strony terenów dróg, stanowiących 1/3 ogólnej po-
wierzchni budynków na terenach; 

9) lokalizacja gararu jako wbudowanego, przyle-
gającego do budynku mieszkalnego lub wolnostoją-
cego o powierzchni nie większej nir 60m2;

10) maksymalną powierzchnię zabudowy:
a) 30% powierzchni dziaEki dla zabudowy blipnia-

czej i szeregowej,
b) 25% powierzchni dziaEki dla zabudowy wolno-

stojącej; 
11) minimalną powierzchnię zieleni ｠ 40% po-

wierzchni dziaEki;
12) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ 9 m;
13) dla gEównych poEaci dachowych budynków 

mieszkalnych stosowanie dachów stromych o kacie 
nachylenia od 30o do 40o;

14) dopuszczenie stosowania dachów mansardo-
wych o kacie nachylenia od 30o do 40o;

15) dla pozostaEych stosowanie dowolnej geome-
trii dachu;

16) pokrycie dachu - blacha, dachówka lub mate-
riaE dachówkopodobny;

17) wysoko[ć grodzenia:
a) dziaEek od strony dróg ｠ nie więcej nir 1,50 m, 

w tym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącz-
nie ogrodzenia arurowe, 

b) nie wymienionego w lit. a ｠ nie więcej nir 2 m;
18) w zakresie zasad podziaEu dziaEek minimalna 

szeroko[ć frontu wynosi dla:
a) zabudowy blipniaczej ｠ 13 m z dopuszczeniem 

dla dziaEek o nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 szeroko[ci ｠ 10 
m, 

b) zabudowy wolnostojącej ｠ 18 m;
19) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 

nir:
a) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej wolno-

stojącej,
b) 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej blipnia-

czej,
20) dopuszczenie podpiwniczenia budynków; 
21) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk posto-

jowych na dziaEce budowlanej na karde mieszkanie; 
22) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-

wych w strefie między obowiązującą linią zabudo-
wy a linią rozgraniczającą teren drogi;

23) dopuszczenie lokalizacji wiat gararowych 
pomiędzy segmentami mieszkalnymi w granicach 
dziaEek a takre wysuniętych poza linię zabudowy na 
odlegEo[ć nie większą nir 2 m;

24) obsEuga komunikacyjna z terenów przylegEych 
dróg publicznych i dróg wewnętrznych, przy czym 
dla:

a) nowych dziaEek na terenie 6MN i 7MN poEoro-
nych wzdEur drogi na terenie 

1KD-Z, z terenu 1K i 2K;
b) dziaEek narornych z drogi o nirszej klasie;
25) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów oraz 

dróg wewnętrznych innych nir ustalone w §3 pkt 
5, o szeroko[ci nie mniejszej nir 8m, z wyjątkiem 
dziaEek 1/1, 1/4, 1/6, 1/7, dla których dopuszcza się 
szeroko[ć nie mniejszą nir 5 m;

26) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
dziaEek od strony terenu drogi lub na elewacji bu-
dynku na wysoko[ci kondygnacji parteru tablic in-
formacyjnych;

27) dopuszczenie zachowania wysoko[ci zabudo-
wy i geometrii dachów dla zabudowy istniejącej w 
przypadku przebudowy i remontu. 

2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 18-19 nie dotyczą wy-
dzielenia dziaEek pod obiekty infrastruktury tech-
nicznej na terenach oraz wydzielenia dziaEek pod 
drogi wewnętrzne i w celu regulacji granic miedzy 
sąsiadującymi nieruchomo[ciami. 

§9. 1. Na tereniach zabudowy usEugowej, ozna-
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czonych na rysunku symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 
ustala się następujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) usEugi ogólnospoEeczne i konsumpcyjne m.in. 
w zakresie handlu, gastronomii, o[wiaty, zabudowy 
biurowo-administracyjnej, sakralnej;

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% 
powierzchni dziaEki;

4) minimalna powierzchnia zieleni - 20% po-
wierzchni dziaEki;

5) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 
a) 7,5m na terenie 2U, 4U,
b) 10m na terenie 3U,
c) 12m na terenie 1U;
6) stosowanie dowolnej formy dachu;
7) zagospodarowanie strefy zieleni urządzonej za-

drzewieniami i zakrzewieniami oraz obiektami maEej 
architektury z dopuszczeniem lokalizacji miejsc po-
stojowych w zieleni;

8) dopuszczenie zachowania funkcji produkcyjnej 
na dziaEce nr 38/3 z morliwo[cią przebudowy;

9) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 2000 m2;

10) dopuszczenie funkcji mieszkaniowej jednoro-
dzinnej na terenie 3U i 4U jako przeznaczenia uzu-
peEniającego na zasadach okre[lonych w §8 ust. 1;

11) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych te-
lefonii komórkowej na terenie 1U wyEącznie na da-
chu budynku, o maksymalnej wysoko[ci konstrukcji 
wsporczej 8 m;

12) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów i ta-
blic informacyjnych z uwzględnieniem §4 pkt 2;

13) zapewnienie stanowisk postojowych w ilo[ci 
nie mniejszej nir:

a) dla obiektów handlowych 3 stanowiska na 100 
m2 powierzchni sprzedary,

b) dla obiektów gastronomii 4 stanowiska na 10 
miejsc w lokalu,

c) dla obiektów o[wiaty 3 stanowiska na 10 za-
trudnionych,

d) dla zabudowy biurowo-administracyjnej 3 sta-
nowiska na 100 m2 powierzchni urytkowej,

e) dla zabudowy sakralnej 1 stanowisko na 10 
miejsc w obiekcie;

f) dla obiektów usEugowych innych nir wymienio-
ne w lit. a-e, 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni 
urytkowej;

14) dla obiektów wymagających obsEugi pojazda-
mi cięrarowymi zapewnienie co najmniej 1 stanowi-
ska przeEadunku i postoju w granicach dziaEki;

15) obsEuga komunikacyjna z terenów przylegEych 
dróg publicznych, przy czym dla terenu 1U z terenu 
2KD-L,

16) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów;
17) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 

nir 2000 m2;
2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 17 nie dotyczą wydzie-

lenia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej 
na terenach oraz wydzielenia dziaEek pod drogi we-
wnętrzne i w celu regulacji granic miedzy sąsiadują-
cymi nieruchomo[ciami.

§10. 1. Na terenie zieleni, oznaczonym na rysun-
ku symbolem ZP, ustala się następujące parametry 
i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjno-krajo-
brazowej zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury oraz sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie lokalizacji placu zabaw dla dzieci;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje 

się 
1) lokalizacji budynków i ogrodzeG z wyjątkiem 

ogrodzenia placu zabaw,
2) wydzielania nowych dziaEek budowlanych,
3) wyznaczania stanowisk postojowych.

§11. 1. Dla terenów infrastruktury technicznej 
elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku symbo-
lami 1E, 2E, 3E, 4E ustala się następujące warunki 
zabudowy i zasady zagospodarowania:

1) lokalizację wolno stojących maEogabarytowych 
stacji transformatorowych;

2) wysoko[ć budynków nie większą nir 2,5 m;
3) stosowanie dachów pEaskich lub stromych;
4) powierzchnię zabudowy nie większą nir 80% 

powierzchni terenu;
5) powierzchnię zieleni na terenie ｠ nie mniej nir 

10% powierzchni terenu;
6) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów;
7) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej;
8) dopuszczenie lokalizacji szyldów wyEącznie na 

elewacjach stacji transformatorowych, przy czym:
a) powierzchnia jednego szyldu nie more być 

większa nir 0,80 m²,
b) powierzchnia Eączna szyldów nie more być 

większa nir 3 m²;
9) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG, przy czym:
a) wysoko[ć ogrodzeG nie more być większa nir 

2 m,
b) ogrodzenia nalery wykonać jako arurowe w 

czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m;
10) zakaz lokalizacji reklam oraz stacji bazowych 

telefonii komórkowej;
11) zakaz wydzielania nowych dziaEek budowla-

nych;
12) obsEuga komunikacyjna z terenów przylegEych 

dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

§12. 1. Dla terenów infrastruktury technicznej ka-
nalizacji, oznaczonych na rysunku symbolami 1K i 
2K, ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia:

1) zachowanie istniejącej sieci kanalizacji sanitar-
nej, z morliwo[cią jej przebudowy; 
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2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej;

3) dopuszczenie lokalizacji drogi wewnętrznej in-
nej nir ustalone w §3 pkt 5 do obsEugi komunika-
cyjnej dziaEek budowlanych na terenie 6MN i 7MN;

4) obsEuga komunikacyjna z terenów 2KD-L i 8KD-
D.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje 
się: 

1) wyznaczania stanowisk postojowych;
2) wydzielania nowych dziaEek budowlanych.

§13. 1. Na terenach dróg wewnętrznych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 1KDW, 2KDW, 
ustala się;

1) sytuowanie pieszo-jezdni o szeroko[ci co naj-
mniej 5,0 m;

2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się:

1) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalony 
w ust. 1, pkt 1 elementów infrastruktury transpor-
towej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

§14. 1. Na terenach dróg publicznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 2KD-L, 
3KD-L, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D usta-
la się:

1) klasę zbiorczą dla drogi na terenie 1KD-Z;
2) klasę lokalną dla dróg na terenach 2KD-L, 3KD-

L;
3) klasę dojazdową dla dróg na terenach 4KD-D 

- 8KD-D;
4) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu;
5) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu i 

chodników;
6) usytuowanie zjazdów zgodnie z przepisami od-

rębnymi;
7) usytuowanie na terenie 1KD-Z przystanków 

autobusowych w formie zatok w przypadku wyzna-
czenia trasy komunikacji zbiorowej;

8) stosowanie parametrów jezdni, chodników i in-
nych elementów infrastruktury transportowej zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się:

1) wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni na 
terenach 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L

2) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalony 
w ust. 1, pkt 5 elementów infrastruktury transpor-
towej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej
3. Na terenie 1KD-Z zakazuje się wyznaczania sta-

nowisk postojowych.

§15. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem.

§16. W planie:
1) nie wyznacza się terenów wymagających wsz-

częcia postępowania w sprawie scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie okre[la się szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§17. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zacho-
wanie stref ochronnych o szeroko[ci 1m od osi kabli 
wojskowej Eączno[ci specjalnej zlokalizowanych 
wzdEur ul. Wirowskiej oraz nie zabudowywanie ich 
obiektami i nasadzeniami drzew i krzewów.

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

1) powiązanie z istniejącą drogą na terenie 1KD-Z 
poprzez drogi na terenach 2KD-L, 3KD-L, 6KD-D, 
8KD-D i 1KDW;

2) zachowanie istniejącej infrastruktury transpor-
towej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebu-
dowy zgodnie z ustaleniami planu;

3) minimalną szeroko[ć dróg wewnętrznych w li-
niach rozgraniczających-8 m.

§19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie istniejącej sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej z dopuszczeniem jej rozbudo-
wy, przebudowy i remontu;

3) dopuszczenie usunięcia kolizji projektowanych 
obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami infra-
struktury technicznej, zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

4) dopuszczenie lokalizowania nowych sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej, w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teleko-
munikacyjnej, w granicach planu, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

5) dopuszczenie lokalizowania przyEączy do sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

6) dopuszczenie przeEorenie linii elektroenerge-
tycznej z terenów 1MN, 2MN, 4MN i 1U na tereny 
dróg lub wzdEur granic dziaEek poza strefą oddzia-
Eywania, w stosunku do budynków mieszkalnych;

7) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych i 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 100 ｠ 10796 ｠ Poz. 1894

telekomunikacyjnych wyEącznie jako kablowych;
8) zaopatrzenie w wodę pitną wyEącznie z sieci 

wodociągowej;
9) odprowadzenie [cieków komunalnych wyEącz-

nie do sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku bra-
ku morliwo[ci wEączenia się do sieci dopuszcza się 
odprowadzanie [cieków sanitarnych do szczelnych 
zbiorników bezodpEywowych;

10) odprowadzenie [cieków deszczowych z dróg 
do sieci kanalizacji deszczowej lub istniejących ro-
wów lub drenokolektorów gwarantujących zacho-
wanie prawidEowych stosunków wodnych;

11) dopuszczenie retencjonowania wód opado-
wych i roztopowych, z morliwo[cią ich wtórnego 
wykorzystania do celów bytowo-gospodarczych w 
obszarze wEasnej dziaEki;

12) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej 
paliw pEynnych, gazowych i staEych charakteryzu-
jących się niskimi wskapnikami emisji oraz energii 
elektrycznej i alternatywnych pródeE energii;

13) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
14) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznej;
15) lokalizację nowych linii telekomunikacyjnych 

wyEącznie jako kablowych;
16) dopuszczenie lokalizacji węzEów telekomuni-

kacyjnych i szafek kablowych;

§20. Nie okre[la się sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzenia i urytko-
wania terenów.

§21. Dla terenu objętego planem ustala się 30% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§22. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Komorniki.

§23. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Komorniki

(-) mgr Marian Adamski
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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 
pópn. zmianami) Rada Gminy Komorniki rozstrzyga, 
co następuje:

§1. Uwaga wniesiona przez Annę Potrawiak.
1) Tre[ć uwagi: Proszę o wEączenie drogi oznaczo-

nej jako 4KD-D do ul. Komornickiej przez dziaEkę nr 
32/4 w linii prostej bez zaEamania.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Zgodnie z §9 ust. 1 pkt 5 Rozporzą-

dzenia MTiGW w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie minimalna odlegEo[ć miedzy skrzyro-
waniami na drodze klasy Z-zbiorczej, na terenie za-
budowanym powinna wynosić co najmniej 150 m. 
Natomiast odlegEo[ć wnioskowanego wEączenia do 
ul. Komornickiej od istniejącego skrzyrowania ulic 
Komornicka- Czere[niowa wynosi 100 m. Tak więc 
brak jest morliwo[ci lokalizacji kolejnego skrzyro-
wania na drodze powiatowej.

§2. Uwaga wniesiona przez Celinę qmudę.
1) Tre[ć uwagi: Wnioskuję aby w planie uwzględ-

niono podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir: 600 m2 dla zab. mieszk. wolnostojącej, 450 m2 
dla zab. mieszk. blipniaczej. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Intencją przystąpienia do przedmio-

towego planu byEo przeznaczenie terenów objętych 
uchwaEą pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną o okre[lonej intensywno[ci. W tym celu wyzna-
czono wymagane powierzchnie nowowydzielanych 
dziaEek min. 800m². Jedynie dla terenów 6MN i 
7MN, ze względu na istniejące parametry dziaEek, 
dopuszczono zabudowę blipniaczą o zwiększonej in-
tensywno[ci.

2) Tre[ć uwagi: Uwzględnienie poszerzenia gmin-
nej drogi dojazdowej do dziaEek 1/1 i 1/2 od strony 
ul. qabikowskiej 2KD-L. Aktualnie droga ta wedEug 
planu posiada szeroko[ć 5 metrów a w rzeczywi-
sto[ci jest węrsza, co uniemorliwia doprowadzenie 
infrastruktury technicznej i dojazd ZakEadu UsEug 
Komunalnych.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: DziaEka nr 1/5 (wEasno[ć Gminy 

Komorniki) stanowi dojazd do dziaEki nr 1/1 i 1/2. 
Poszerzenie dojazdu (np. do parametrów drogi pu-
blicznej - co najmniej 10m) skutkowaEoby zawęre-

niem dziaEek przylegających, co z kolei utrudniEoby 
ich zagospodarowanie.

§3. Uwaga wniesiona przez Henryka qmudę.
1) Tre[ć uwagi: Wnioskuję aby w planie uwzględ-

niono podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir: 600 m2 dla zab. mieszk. wolnostojącej, 450 m2 
dla zab. mieszk. blipniaczej. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Intencją przystąpienia do przedmio-

towego planu byEo przeznaczenie terenów objętych 
uchwaEą pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzin-
ną o okre[lonej intensywno[ci. W tym celu wyzna-
czono wymagane powierzchnie nowowydzielanych 
dziaEek min. 800 m². Jedynie dla terenów 6MN i 
7MN, ze względu na istniejące parametry dziaEek, 
dopuszczono zabudowę blipniaczą o zwiększonej in-
tensywno[ci..

2) Tre[ć uwagi: Uwzględnienie poszerzenia gmin-
nej drogi dojazdowej do dziaEek 1/1 i 1/2 od strony 
ul. qabikowskiej 2KD-L. Aktualnie droga ta wedEug 
planu posiada szeroko[ć 5 metrów a w rzeczywi-
sto[ci jest węrsza, co uniemorliwia doprowadzenie 
infrastruktury technicznej i dojazd ZakEadu UsEug 
Komunalnych.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: DziaEka nr 1/5 (wEasno[ć Gminy 

Komorniki) stanowi dojazd do dziaEki nr 1/1 i 1/2. 
Poszerzenie dojazdu (np. do parametrów drogi pu-
blicznej - co najmniej 10m) skutkowaEoby zawęre-
niem dziaEek przylegających, co z kolei utrudniEoby 
ich zagospodarowanie.

§4. Uwaga wniesiona przez Macieja Piotrkowskie-
go Reprezentującego Andrzeja Wielgosza.

1) Tre[ć uwagi: Wnoszę o zmianę przebiegu pro-
jektowanej drogi oznaczonej symbolem 8KD-D w 
taki sposób aby umorliwiaEa ona dostęp do drogi 
publicznej dla dziaEki 1/1. Wnoszę o umorliwienie 
dokonania podziaEu dziaEki 1/1.

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przez dostęp do drogi publicznej nalery rozumieć 
bezpo[redni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej 
przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie od-
powiedniej sEurebno[ci drogowej. 

DziaEka nr 1/1 posiada dostęp do drogi publicznej 
przez dziaEkę nr 1/5 stanowiącą wEasno[ć Gminy 
Komorniki. DziaEka ta nie posiada parametrów dro-

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLIV/285/2010

Rady Gminy Komorniki
z dnia 1 marca 2010 r.
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gi publicznej (wymagane min. 10 m) i dlatego jako 
droga publiczna nie mogEa zostać na rysunku planu 
wskazana. Stanowi ona dojazd do dziaEek o sze-
roko[ci 5 m, zgodnej z §14 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o go-
spodarce nieruchomo[ciami przy podziale nierucho-
mo[ci jako dostęp do dogi publicznej morna trakto-
wać takre drogi wewnętrzne i sEurebno[ci dojazdu.

Wobec powyrszego przedstawiony na rysunku 
przebieg drogi oznaczonej symbolem 8KD-D jest 
rozwiązaniem optymalnym.

2) Tre[ć uwagi: Wnioskuję o rozpatrzenie i doko-
nanie niezbędnych zmian w projekcie planu zago-
spodarowania przestrzennego w taki sposób aby 
plan ten gwarantowaE maksymalne wykorzystanie 
gruntów oraz optymalny Ead i porządek przestrzenny 
na terenie nim objętym.

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Zadaniem planu miejscowego sta-

nowiącego akt prawa jest ksztaEtowanie Eadu prze-
strzennego za pomocą okre[lonych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-
rowania przestrzennego a nie maksymalizacja wy-
korzystania gruntów.

§5. Uwaga wniesiona przez Jerzego Damsa.
1) Tre[ć uwagi: Wariant 1 przedstawia podziaE 

ww. dziaEek w oparciu o nową drogę wewnętrzną o 
szer. 8m prowadzoną wzdEur granicy dz. 5 i 4/2. W 
tym wariancie wtórny podziaE wymaga dopuszcze-
nia dróg wewnętrznych lub dojazdów o szeroko[ci 
nie mniejszej nir 5m umorliwiając dojazd do dziaEek 
w drugiej linii zabudowy.

Wariant 2 przedstawia podziaE ww. dziaEek w opar-
ciu o wewnętrzną drogę o szer. 8m bez przejazdu 
zakoGczoną placem do zawracania na terenie 6MN 
i drogę wewnętrzną o szer. od 5 do 8m na terenie 
7MN. W tym wariancie wtórny podziaE uwzględnia 
równier morliwo[ć podziaEu dziaEek sąsiednich o nr 
3/1, 3/2, 3/3. Dodatkową zmianą umorliwiającą 
stworzenie koncepcji podziaEu wspólnie z dziaEkami 
moich sąsiadów w oparciu o jeden ukEad komuni-
kacji wewnętrznej będzie dopuszczenie parametrów 
dla nowych dziaEek na: dla zabudowy blipniaczej 
min. 400-450 m2 a dla zabudowy wolnostojącej na 
min. 600 m2.

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Intencją przystąpienia do przedmio-

towego planu byEo przeznaczenie terenów objętych 
uchwaEą pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną o okre[lonej intensywno[ci. W tym celu wyzna-
czono wymagane powierzchnie nowowydzielanych 
dziaEek min. 800 m². Jedynie dla terenów 6MN i 
7MN, ze względu na istniejące parametry dziaEek, 
dopuszczono zabudowę blipniaczą o zwiększonej in-
tensywno[ci. Ponadto, tam gdzie to morliwe, czyli 
na nowych terenach, nalery dąryć do wydzielania 
dróg wewnętrznych o parametrach umorliwiających 

wygodne korzystanie z powstających przy nich nie-
ruchomo[ci. Drogi wewnętrzne o wymaganej sze-
roko[ci 8 m umorliwią dogodny dojazd do posesji 
oraz swobodne doprowadzenie peEnej infrastruktury 
technicznej.

§6. Uwaga wniesiona przez Karola Strarewicza.
Tre[ć uwagi: Wnoszę o dopuszczenie dróg we-

wnętrznych o minimalnej szeroko[ci 5 m.
Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Zadaniem planu miejscowego sta-

nowiącego akt prawa jest ksztaEtowanie Eadu prze-
strzennego za pomocą okre[lonych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy i zagospo-
darowania przestrzennego a nie maksymalizacja 
wykorzystania gruntów. Ponadto, tam gdzie to 
morliwe, czyli na nowych terenach, nalery dąryć 
do wydzielania dróg wewnętrznych o parametrach 
umorliwiających wygodne korzystanie z powstają-
cych przy nich nieruchomo[ci. Drogi wewnętrzne 
o wymaganej szeroko[ci 8 m umorliwią dogodny 
dojazd do posesji oraz swobodne doprowadzenie 
peEnej infrastruktury technicznej.

§7. Uwaga wniesiona przez Jacka Kuciaka.
Tre[ć uwagi: Wnioskuję o ponowne rozpatrzenie 

zasadno[ci poprowadzenia drogi w oznaczonej sym-
bolem 8KD-D w kierunku ul. qabikowskiej w Wirach 
i wEączenie jej zamiast tego do ul. qabikowskiej w 
Komornikach.

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Wyznaczenie nowego terenu drogi 

publicznej jest niezbędne ze względu na prawidEo-
we skomunikowanie nowych terenów zabudowy 
mieszkaniowej ozn. symbolem 6MN i7MN. WEącze-
nie projektowanej drogi 8KD-D do ul. qabikowskiej 
w Komornikach jest niemorliwe ze względu na ist-
niejący miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów dziaEalno[ci gospodarczej w 
Komornikach, który takiego rozwiązania nie przewi-
duje. Droga 8KD-D zostaEa wyznaczona na pro[bę 
wEa[cicieli dziaEek do niej przylegEych. Wobec po-
wyrszego przedstawione na rysunku przebieg dro-
gi oznaczonej symbolem 8KD-D jest rozwiązaniem 
optymalnym.

§8. Uwaga wniesiona przez Macieja i Renatę Du-
dziak.

1) Tre[ć uwagi: Proponujemy wyznaczyć drogę o 
szeroko[ci 7m z dziaEki nr 20/22 jako przedEurenia 
jur istniejącej drogi wewnętrznej w celu poEączenia 
ukEadu komunikacyjnego, a takre uEatwienia dotar-
cia mieszkaGcom istniejącej zabudowy szeregowej 
do terenu zieleni publicznej.

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: PoEączenie dróg oznaczonych sym-

bolami 1KDW i 4KD-D skutkowaEoby zmianą funkcji 
drogi 1KDW z wewnętrznej na publiczną, MógEby 
się bowiem odbywać nią takre ruch niezwiązany z 
istniejącą zabudowa szeregową. Wyznaczenie no-
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wej drogi publicznej byEoby z kolei niezgodne w 
zakresie minimalnej odlegEo[ci między skrzyrowa-
niami na drodze klasy Z-zbiorczej na terenie zabu-
dowanym (§9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MTiGW 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie); 
oznaczaEoby takre konieczno[ć poszerzenia istnie-
jącego pasa drogowego drogi wewnętrznej (do min. 
10 m). Powyrsze nie ma natomiast zastosowania 
w przypadku drogi wewnętrznej a traktowanej w 
przepisach jako zjazd (uzgodniony wcze[niej przez 
zarządzającego drogą tj, Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu). Wobec powyrszego przedstawione li-
nie rozgraniczające, jak i funkcja drogi oznaczonej 
symbolem 1KDW jest rozwiązaniem optymalnym.

2) Tre[ć uwagi: Proponujemy zmianę lokalizacji 
terenu zieleni publicznej na dziaEce 20/22(zgodnie 
z zaE. graficznym) przy skrzyrowaniu dróg w taki 
sposób aby morliwe byEo wydzielenie 5 dziaEek bu-
dowlanych o pow. 800 m2

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Propozycja zmiany terenu zieleni 

jest niezgodna z przygotowanym projektem decyzji 
o warunkach zabudowy dla dz.20/22. Wprowadze-
nie zmiany skutkowaEoby ponowieniem procedury 
planistycznym.

3) Tre[ć uwagi: Proponujemy zmianę lokalizacji 
terenu infrastruktury technicznej-elektroenergetycz-
nej 3E z dziaEki nr 20/23 na dz. nr 20/12 przy grani-
cy z dziaEką nr 20/11.

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Teren infrastruktury technicznej 

elektroenergetyki 3E zlokalizowano w taki sposób 
by zajmowaE centralne miejsce w stosunku do swo-
ich potencjalnych odbiorców. Lokalizację wyzna-

czono zgodnie ze sztuką projektową i konsultacjami 
z gestorem sieci. Zmiana lokalizacji omawianego te-
renu w kierunku póEnocnym more w konsekwencji 
doprowadzić do konieczno[ci wyznaczenia jeszcze 
jednej stacji w poEudniowej czę[ci planu. Wprowa-
dzenie zmiany skutkowaEoby ponowieniem procedu-
ry planistycznym.

§9. Uwaga wniesiona przez Dariusza KrasiGskie-
go.

1) Tre[ć uwagi: Wnoszę o rezygnację z fragmentu 
projektowanej drogi publicznej ozn. symbolem 8KD-
D zgodnie z zaEącznikiem graficznym (odcinek po-
między projektowaną stacją elektroenergetyczną a 
ul. qabikowską)

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Wyznaczenie nowego terenu dro-

gi publicznej jest niezbędne ze względu na prawi-
dEowe skomunikowanie nowych terenów zabudo-
wy mieszkaniowej oznaczonych symbolem 6MN i 
7MN. WEączenie projektowanej drogi 8KD-D do ul. 
qabikowskiej w Komornikach jest niemorliwe ze 
względu na istniejący miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów dziaEalno[ci gospo-
darczej w Komornikach, który takiego rozwiązania 
nie przewiduje. Droga 8KD-D zostaEa wyznaczona 
na pro[bę wEa[cicieli dziaEek do niej przylegEych. 
Ze względu na istniejące parametry dziaEek znajdu-
jących się na obszarze 6MN i 7MN niezbędne jest 
wyznaczenie drogi, która umorliwi obsEugę komu-
nikacyjną dziaEek, które w przyszEo[ci powstaną na 
tym terenie. Wobec powyrszego przedstawione na 
rysunku przebieg drogi oznaczonej symbolem 8KD-
D jest rozwiązaniem optymalnym.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) Rada 
Gminy Komorniki rozstrzyga co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki gminy.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego gminy Komorniki.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XLIV/285/2010

Rady Gminy Komorniki
z dnia 1 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘZCI WSI WIRY W REJONIE ULIC: qABI-
KOWSKIEJ, WIROWSKIEJ I KOMORNICKIEJ, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-

NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Ko-
morniki.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) Wydatki z budretu gminy,
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) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

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 zmianami) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Dubowo uchwala co następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dubowo - uchwaEa Rady Gminy 
Dubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 9.07.2002 r. 
oraz zmianą Studium, wprowadzoną uchwaEą Rady 
Gminy Dubowo Nr X/101/2007 z dnia 19 papdzier-
nika 2007 r., uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu zabudowy zagro-
dowej w Wierzycach, dz. nr ewid., 134, 186 i 108, 
stanowiący zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów dziaEalno[ci go-
spodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie 
WĘZDA WIERZYCE, uchwaEa nr XII/105/2004 Rady 
Gminy Dubowo z dnia 30.01.2004 r., ogEoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego nr 56 poz. 1269 z dnia 27.04.2004 r.

2. Granice obszarów objętych planem zostaEy na-
niesione na rysunku planu.

3. Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz integralnych czę[ci:

1) rysunku planu - w skali 1:1000 - zaEącznik nr 1, 
skEadający się z czę[ci A, czę[ci B i czę[ci C;

2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wyEoronego do pu-
blicznego wglądu - zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie zadaG z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania nalerących do zadaG 
wEasnych gminy - zaEącznik nr 3.

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

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

1) ustawie - nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

3) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Dubowo;

4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, 
okre[lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe;

6) zabudowie zagrodowej - nalery przez to rozu-
mieć budynki mieszkalne, budynki inwentarskie oraz 
budynki gospodarcze w rodzinnym gospodarstwie 
rolnym, hodowlanym lub ogrodniczym;

7) budynkach inwentarskich-nalery przez to rozu-
mieć budynki przeznaczone dla zwierząt;

8) budynkach gospodarczych - nalery przez to ro-
zumieć budynki do przechowywania [rodków pro-
dukcji rolnej i sprzętu oraz pEodów rolnych;

9) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko oraz przedsięwzięciach 
mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko - nalery przez to rozumieć przedsięwzię-
cia okre[lone w ustawie z dnia 3 papdziernika 2008 
r. o udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego 
ochronie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodo-
wiska oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko 
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UCHWADA Nr XXXII/389/2010 RADY GMINY DUBOWO

z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej w Wie-
rzycach - dz. nr ewid. 134,186, i 108


