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Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia i rozli-
czenie dotacji powinno zawierać: 

1) nazwą przedsięwzięcia; 
2) termin realizacji (czasookres); 
3) miejsce realizacji; 
4) zakEadane cele do realizacji; 
5) wspóEorganizatorów przedsięwzięcia (inne sa-

morządy, związki, stowarzyszenia, kluby); 
6) liczbę zawodów (planowana i faktyczna)

i uczestników (np. ilo[ć zespoEów, zawodników 
uczestniczących w rozgrywkach, zawodach)o ile 
występują; 

7) krótkie podsumowanie realizacji celów przed-
sięwzięcia, uwagi do planowanej jego realizacji; 

8) rozliczenie finansowe wskazujące: 

a) okres rozliczeniowy, 
b) zestawienie tabelaryczne dokumentów finanso-

wych z następującymi pozycjami: 
- liczba porządkowa, 
- nr faktury, 
- opis rachunku lub innego dokumentu finansowe-

go, 
- kwota rachunku, 
- Eączna kwota wydatków, 
- Eączna kwota otrzymanych rat dotacji, 
9) rozliczenie rzeczowe; 
10) podpisy osób upowarnionych do dziaEania w 

imieniu podmiotu wykonującego przedsięwzięcie z 
zakresu sportu kwalifikowanego. 

ZaEącznik 
do UchwaEy Nr XXXVI/284/10 

Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 3 marca 2010 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zmianami), art. 14 
ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zmianami) w związku uchwaEą Nr XXII/186/05 Rady 
Miejskiej w Rychwale z dnia 18 marca 2005 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta RychwaE, zmienionej uchwaEą Nr 
XV/91/08 z dnia 20 marca 2008 r. Rada Miejska w 
Rychwale uchwala, co następuje:

DZIAD I
USTALENIA OGÓLNE

RozdziaE I
Zakres obowiązywania planu

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i miasta RychwaE Etap ｠ I z ustaleniami 
Studium UwarunkowaG i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy RychwaE uchwalonego 

uchwaEą Nr 225/LIV/98 Rady Miejskiej w Rychwale 
z dnia 27 kwietnia 1998 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy i miasta Ry-
chwaE, Etap ｠ I, zwany dalej planem.

§2. ZaEącznikami do planu są:
1) rysunki planu w skali 1:1000, stanowiące za-

Eączniki od nr 1 do nr 7 oraz od nr 10 do nr 18, oraz 
rysunki planu w skali 1:2000 stanowiące zaEączniki 
nr 8 i nr 9;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 19;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 20.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;
2) symbole terenów;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania;
4) [cisEe linie zabudowy;
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5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu wskazują stan prawny wynikający z innych 
przepisów, są oznaczeniami informacyjnymi:

1) pas technologiczny wzdEur linii elektroenerge-
tycznej [redniego napięcia;

2) pas technologiczny wzdEur linii elektroenerge-
tycznej niskiego napięcia;

3) granica istniejącego zEora węgla brunatnego;
4) strefa ochrony konserwatorskiej zewidencjono-

wanych stanowisk archeologicznych.
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu wska-

zujące stan prawny wynikający z innych przepisów 
nalery aktualizować zgodnie ze stanem faktycznym 
bez wprowadzania zmian w planie.

4. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające 
granice stref i obszarów biegnące na rysunku planu 
wzdEur linii podziaEów geodezyjnych lub linii rozgra-
niczających nalery traktować, jako oznaczenia bie-
gnące po tych liniach.

§4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) budowli sEurącej reklamie - nalery przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozu-
mieniu ustawy Prawo budowlane;

2) urządzeniu sEurącym reklamie ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, 
sEurący reklamie;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
przed którą nie wolno wprowadzać nowej zabudo-
wy;

4) obowiązującej, [cisEej linii zabudowy - nalery 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku pla-
nu, przy której nalery zlokalizować frontową elewa-
cję budynku z zachowaniem styczno[ci minimum 
w 70% linii elewacji frontowej, budynek na dziaEce 
narornikowej, na której zbiegają dwie obowiązujące 
linie zabudowy nalery sytuować przy jednej, wy-
branej obowiązującej linii zabudowy, drugą linię, dla 
tego budynku, nalery uznać za nieprzekraczalną;

5) obiekcie obsEugi technicznej - nalery przez to 
rozumieć infrastrukturę techniczną, która w szcze-
gólno[ci sEury odprowadzaniu [cieków, dostarcza-
niu wody, ciepEa, energii elektrycznej, gazu, pod-
ziemną infrastrukturę teletechniczną a takre stacje 
transformatorowe, obiekty przepompowni [cieków, 
stacje gazowe, urządzenia melioracji;

6) przeznaczeniu podstawowym, dominującym - 
nalery przez to rozumieć dominujący (gEówny) spo-
sób zagospodarowania terenu;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupeEniającym 
- nalery przez to rozumieć morliwy sposób zagospo-
darowania terenu po speEnieniu wymagaG okre[lo-
nych w planie, stanowiący uzupeEnienie lub wzbo-
gacenie przeznaczenia podstawowego;

8) symbol przeznaczenia - nalery przez to rozu-
mieć oznaczenie poszczególnych terenów, okre[la-

jące ich przeznaczenie podstawowe lub przeznacze-
nie podstawowe i uzupeEniające;

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ nale-
ry przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicz-
nie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie;

10) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre[lony 
symbolem;

11) usEugach nieuciąrliwych, produkcji nieuciąr-
liwej - nalery przez to rozumieć usEugi i dziaEalno[ć 
produkcyjną, które nie nalerą do przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaEywać na [rodowisko w 
rozumieniu przepisów szczególnych, nie powodują 
ponadnormatywnego oddziaEywania na [rodowisko 
okre[lonego w przepisach szczególnych dla okre[lo-
nego przeznaczenia terenu;

12) usEugach uciąrliwych, produkcji uciąrliwej - 
nalery przez to rozumieć usEugi i dziaEalno[ć pro-
dukcyjną zaliczane do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu 
przepisów szczególnych, powodują ponadnorma-
tywne oddziaEywanie na [rodowisko okre[lone w 
przepisach szczególnych dla okre[lonego przezna-
czenia terenu;

13) urządzeniu pomocniczym - ekrany akustycz-
ne, urządzenia ochrony przeciwporarowej i obrony 
cywilnej, ratownictwa i bezpieczeGstwa paGstwa;

14) wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni caEkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych na danej dziaEce budowlanej do po-
wierzchni caEkowitej tej dziaEki;

15) pasie technologicznym linii elektroenergetycz-
nej ｠ nalery przez to rozumieć obszar, na którym 
dopuszcza się prowadzenie prac związanych z bu-
dową, przebudową, modernizacją i eksploatacją li-
nii, w granicach którego zamyka się ponadnorma-
tywne oddziaEywanie tej linii w zakresie emisji pola 
elektromagnetycznego oraz haEasu;

16) budynek mieszkalny jednorodzinny ｠ nalery 
przez to rozumieć budynek definiowany w art. 3 pkt 
2a ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2006 r. Nr 156 
poz. 1118);

17) usEugi rzemiosEa ｠ nalery przez to rozumieć 
usEugi okre[lone tak w przepisach odrębnych.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad 

urytkowania, zagospodarowania i zabudowy ob-
szaru objętego ustaleniami planu

§5. Dla obszaru objętego niniejszą uchwaEą, usta-
la się następujące przeznaczenia poszczególnych te-
renów, przyporządkowując im wskazane obok sym-
bole przeznaczenia:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;
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2) MN/U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem usEug nieuciąrliwych;

3) MN/UR - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem usEug rzemiosEa;

4) RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej;
5) RM,M ｠ tereny zabudowy zagrodowej i zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej;
6) R ｠ tereny upraw rolnych;
7) MN,U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usEugowej;
8) U ｠ tereny zabudowy usEugowej;
9) UR/MN ｠ tereny zabudowy usEug rzemiosEa z 

dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

10) P/U ｠ tereny obiektów produkcyjnych, baz i 
skEadów z dopuszczeniem zabudowy usEugowej;

11) P,U ｠ tereny obiektów produkcyjnych, baz i 
skEadów i zabudowy usEugowej;

12) IT ｠ tereny infrastruktury technicznej;
13) ITW ｠ tereny infrastruktury technicznej - uję-

cie wody z hydrofornią;
14) ITE ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ sta-

cje transformatorowe;
15) ZL ｠ tereny zalesieG;
16) D ｠ tereny trwaEych urytków zielonych;
17) ZI ｠ tereny zieleni izolacyjnej;
18) KD-GP - tereny dróg publicznych klasy drogi 

gEównej ruchu przyspieszonego;
19) KD-G ｠ tereny dróg publicznych klasy drogi 

gEównej;
20) KD-Z - tereny dróg publicznych klasy drogi 

zbiorczej;
21) KD-L ｠ tereny dróg publicznych ｠ ulice klasy 

drogi lokalnej;
22) KD-D ｠ tereny dróg publicznych ｠ ulice klasy 

drogi dojazdowej;
23) KDW ｠ treny dróg wewnętrznych.

§6. 1. Cele takie jak: obiekty obsEugi technicznej 
wymienione w §4 pkt 5, w tym takre obiekty za-
liczane do mogących znacząco wpEywać na [rodo-
wisko w rozumieniu przepisów szczególnych, urzą-
dzenia pomocnicze wymienione w §4 pkt 13, ciągi 
komunikacji pieszej, morna realizować na kardym 
terenie w sposób zgodny przepisami szczególnymi i 
zasadami wspóErycia spoEecznego.

2. Plan wyznacza następujące tereny przeznaczo-
ne na cele publiczne:

1) tereny dróg publicznych: KD-GP, KD-G, KD-Z, 
KD-L, KD-D,

2) tereny infrastruktury technicznej - ujęcie wody 
z hydrofornią ITW

3. Dopuszcza się na obszarze objętym planem lo-
kalizację zadaG dla realizacji celów publicznych w 
ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, 
okre[lonych niniejszym planem oraz zgodnie z punk-
tem 1.

4. Na caEym obszarze planu nie przewiduje się lo-
kalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wych.

§7. Zagospodarowanie i zabudowę nalery wyko-
nywać w sposób zapewniający prawidEową eksplo-
atację obiektów zaliczanych do celów publicznych, 
zwEaszcza: obiektów obsEugi technicznej, urządzeG 
melioracyjnych oraz obiektów obrony cywilnej, ra-
townictwa i bezpieczeGstwa paGstwa.

RozdziaE III
Ustalenia ogólne w zakresie: ochrony przyrodni-

czej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref 
ujęć wody, ochrony zbiorników wód otwartych, 
zagroreG związanych z osuwaniem się mas ziem-

nych, terenów górniczych

§8. 1. Obszar planu poEorony jest poza strefami 
podlegającymi ochronie przyrodniczej.

Ustala się następujące zasady ksztaEtowania i 
ochrony zieleni oraz terenów biologicznie czynnych:

a) nalery dąryć do zachowania istniejącego drze-
wostanu,

b) w celu odtworzenia warto[ci przyrodniczych i 
urytkowych na terenach wykazujących cechy de-
gradacji spowodowanej nieprawidEowym urytko-
waniem, nalery prowadzić dziaEania o charakterze 
rekultywacyjnym,

c) tereny zieleni izolacyjnej ZI oraz miejsca wska-
zane dla obowiązkowej lokalizacji terenów biolo-
gicznie czynnych na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę, nalery ksztaEtować w sposób zapewnia-
jący izolację przed haEasem, w szczególno[ci po-
przez nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej o rórnym 
skEadzie gatunkowym, w tym takre zimnozielonej. 
NasadzeG zieleni nie morna wykonywać na sieciach 
infrastruktury podziemnej, nasadzeG zieleni wyso-
kiej nie morna wykonywać bezpo[rednio pod liniami 
elektroenergetycznymi.

2. Tereny objęte planem nie są zagrorone osu-
waniem się mas ziemnych i nie są zagrorone po-
wodzią. Nie znajdują się w granicach ochronnych 
[ródlądowych zbiorników wodnych wód otwartych.

3. Na terenie ITW ｠ ujęcia wody z hydrofornią 
w promieniu 10m od studni znajduje się w strefa 
ochrony bezpo[redniej ujęcia wody, na terenie tym 
nalery stosować się do ustaleG decyzji ustanawia-
jącej strefę.

4. Tereny objęte planem aktualnie nie są ustano-
wione terenami górniczymi. Teren na zaEączniku nr 2 
we wsi Broniki w obrębie geodezyjnym Franki znaj-
duje się na obszarze zalegania węgla brunatnego, 
na terenie pola ｧKuchary Ko[cielneｦ, na terenie pla-
nowanego obszaru górniczego odkrywki ｧPiaskiｦ. 
Morliwo[ć uzyskiwania pozwoleG na budowę dla 
realizacji inwestycji o funkcjach zgodnych z aktu-
alnym studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego i ustaleniami niniejszego 
planu istnieje do czasu wej[cia w rycie zmiany pla-
nu sporządzanej dla terenu górniczego, jereli teren 
górniczy zostanie w przyszEo[ci ustanowiony i je[li 
taka zmiana zostanie podjęta i uchwalona.
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RozdziaE IV
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze 

względu na wymagania ochrony [rodowiska i zdro-
wia ludzi

§9. Teren przedstawiony na zaEączniku graficz-
nym nr 1 we wsiach Zwięcia znajduje się na terenie 
górnokredowego zbiornika szczelinowo-porowego 
GZWP nr 151 Turek-Konin-KoEo. W celu ochrony 
obszaru GZWP nakazuje się prowadzenie wszelkich 
inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszcze-
niu wód podziemnych, przestrzeganie zasad zago-
spodarowania okre[lonych w przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony wód podziemnych.

§10. 1. Posiadający do dziaEki budowlanej tytuE 
prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywać się od dziaEaG, które by zakEóca-
Ey korzystanie z nieruchomo[ci sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze spoEeczno-gospo-
darczego przeznaczenia nieruchomo[ci i stosunków 
miejscowych.

2. Na obszarze planu nakazuje się zachowanie od-
powiednich standardów [rodowiska w tym okre[lo-
nego poziomu haEasu na terenach objętych ochroną 
akustyczną, które jest regulowane przepisami od-
rębnymi w szczególno[ci: art. 139 prawa ochrony 
[rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25 
poz. 150 z pópniejszymi zmianami) - przestrzeganie 
wymagaG ochrony [rodowiska związanych eksplo-
atacją dróg zapewniają zarządzający tymi obiekta-
mi, oraz §11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 
z pópniejszymi zmianami) - budynki z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być 
wznoszone poza zasięgiem zagroreG i uciąrliwo[ci 
okre[lonych w przepisach odrębnych, przy czym 
dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasię-
gu pod warunkiem zastosowania [rodków technicz-
nych zmniejszających uciąrliwo[ci ponirej poziomu 
ustalonego w tych przepisach bądp zwiększających 
odporno[ć budynku na te zagrorenia i uciąrliwo[ci.

3. Na obszarze planu zakazuje się lokalizowania 
przedsięwzięć powodujących przekroczenie stan-
dardów jako[ci [rodowiska.

4. Tereny oznaczone symbolem MN kwalifikuje 
się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, dla których obowiązuje nie przekraczanie 
dopuszczalnego poziomu haEasu okre[lonego w za-
Eączniku do rozporządzenia Ministra Zrodowiska z 
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów haEasu w [rodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 
826).

5. Tereny oznaczone symbolami MN/U, MN/UR, 
MN,U kwalifikuje się do terenów mieszkaniowo ｠ 
usEugowych, dla których obowiązuje nie przekracza-

nie dopuszczalnego poziomu haEasu okre[lonego w 
zaEączniku do rozporządzenia Ministra Zrodowiska z 
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów haEasu w [rodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 
826).

6. Tereny oznaczone symbolami RM oraz RM,M 
kwalifikuje się do terenów zabudowy zagrodowej, 
dla których obowiązuje nie przekraczanie dopusz-
czalnego poziomu haEasu okre[lonego w zaEączniku 
do rozporządzenia Ministra Zrodowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów haEasu w [rodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826).

7. Na terenie 1UR/MN ｠ terenie zabudowy usEug 
rzemiosEa z dopuszczeniem zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (zaEącznik nr 10), istniejąca zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna morne pozostać 
lub more być lokalizowana nowa wyEącznie, je[li 
dziaEalno[ć rzemie[lnicza nie powoduje przekrocze-
nia standardów [rodowiska w tym haEasu, wymaga-
nych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna more 
być lokalizowana za II linią zabudowy w odlegEo[ci 
powyrej 90m od krawędzi jezdni drogi krajowej.

8. Obowiązkowe miejsce lokalizacji zieleni izolacyj-
nej w ramach obowiązującej powierzchni biologicz-
nie czynnej na terenach 1MN/UR (zaEącznik nr 1), 
2RM,M (zaEącznik nr 9), 1UR/MN (zaEącznik nr 10), 
oraz 14MN (zaEącznik nr 15) wskazano na rysunku 
planu. Jereli mimo wykonania zieleni izolacyjnej w 
miejscu wskazanym na terenie 1MN/UR na zaEącz-
niku nr 1, dziaEalno[ć na terenie 1MN/UR stanowi 
pródEo haEasu o warto[ciach wykraczających poza 
dopuszczalne warto[ci dla sąsiedniej zabudowy za-
grodowej, nalery stosować [rodki zabezpieczające 
takie jak ekrany dpwiękochEonne, dodatkowe pasy 
zieleni izolacyjnej lokalizowane na nieruchomo[ci 
wEasnej. Jereli w trakcie urytkowania obiektów po-
ziom haEasu od drogi krajowej spowoduje przekro-
czenie haEasu wymaganego dla zabudowy mieszka-
niowej na terenach 2RM,M (zaEącznik nr 9), 1UR/
MN (zaEącznik nr 10), oraz na terenie 14MN (zaEącz-
nik nr 15) nalery stosować ekrany dpwiękochEonne 
zgodnie z przepisami odrębnymi wskazanymi w ust. 
2.

9. Do celów grzewczych i grzewczo-technologicz-
nych nalery stosować paliwa pEynne, gazowe i staEe 
oraz alternatywne pródEa energii z wyEączeniem pa-
liw węglowych wysokoemisyjnych. Dopuszcza się 
stosowanie paliw węglowych wyEącznie w wyso-
kosprawnych i niskoemisyjnych kotEach węglowych 
retortowych o sprawno[ci wynoszącej powyrej 
80%.

10. Na obszarze planu, poza terenem 1P/U (za-
Eącznik nr 7) zakazuje się lokalizacji elektrowni wia-
trowych.

11. Na obszarze planu, poza terenami P/U oraz 
P,U zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej.

§11. Ustala się następujące warunki postępowa-
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nia z odpadami:
1. wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich se-

lektywnej zbiórki, umorliwiającej pópniejszy odzysk 
lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochro-
ny [rodowiska;

2. odpady komunalne winny być segregowane i 
zagospodarowane zgodnie z planem gospodarki od-
padami;

3. odpady niebezpieczne, w szczególno[ci oleje 
odpadowe, zuryte baterie i akumulatory winny być 
gromadzone w hermetycznych pojemnikach i prze-
kazywane uprawnionym odbiorcom w celu ich od-
zysku lub unieszkodliwienia;

4. zakazuje się na terenie planu tworzenia skEado-
wisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów;

5. w celu realizacji selektywnej zbiórki, karda 
dziaEka budowlana powinna być wyposarona w od-
dzielne oznaczone pojemniki przeznaczone do gro-
madzenia zmieszanych, odpadów ulegających bio-
degradacji oraz surowców wtórnych;

6. dopuszcza się usytuowanie zbiorczych pojemni-
ków selektywnego gromadzenia odpadów, obsEugu-
jących kilka dziaEek budowlanych, zlokalizowanych 
na terenach ulic publicznych i na terenach przezna-
czonych pod infrastrukturę techniczną;

7. masy ziemne powstaEe podczas realizacji inwe-
stycji budowlanych nalery zagospodarować w ra-
mach wEasnej nieruchomo[ci lub w miejscu wskaza-
nym przez miasto lub w sposób zgodny z przepisami 
prawa.

§12. Ustala się szeroko[ć pasa technologicznego 
linii energetycznych:

Ustala się strefę 5 m od rzutu poziomego skrajne-
go przewodu napowietrznych linii [redniego napię-
cia 15 kV, oraz 3 m od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 
kV. Dla terenów znajdujących się w granicach po-
danych wielko[ci wydziela się pas technologiczny. 
Przy projektowaniu i realizacji dopuszczonych w 
tych pasach obiektów budowlanych nalery zacho-
wać bezpieczne odlegEo[ci oraz zachować wymaga-
nia norm oraz przepisów. Zagospodarowanie terenu 
i zabudowę w zblireniu do linii [redniego i niskie-
go napięcia nalery uzgadniać z wEa[cicielem sieci. 
Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w grani-
cach pasów technologicznych obowiązują do czasu 
istnienia linii energetycznych napowietrznych.

RozdziaE V
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlega-

jących ochronie ze względu na wymagania ochrony 
zabytków i dóbr kultury wspóEczesnej

§13. 1. Teren w Rychwale, przedstawiony na za-
Eączniku nr 5 poEorony jest w obrębie strefy ochrony 
konserwatorskiej ukEadu urbanistycznego Rychwa-
Ea, wpisanej do rejestru zabytków (A-466/207 z 
dnia 31 grudnia 1991 r). Wszelkie inwestycje na 

dziaEce o nr ewidencyjnym 1271/8 wymagają uzy-
skania przez inwestora pozwolenia Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pozna-
niu ｠ Kierownika Delegatury w Koninie. Dla ochro-
ny archeologicznego dziedzictwa kulturowego, pod-
czas inwestycji związanych z robotami ziemnymi, 
wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych 
w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania 
archeologiczne WWKZ w Poznaniu ｠ Kierownika 
Delegatury w Koninie.

2. Teren w Rychwale, przedstawiony na zaEączni-
ku nr 6 obejmuje się ochroną planem. Teren jest po-
Eorony pomiędzy strefami ochrony konserwatorskiej 
ukEadu urbanistycznego RychwaEa i dawnego parku 
dworskiego, wpisanymi do rejestru zabytków. Pla-
nowane zagospodarowanie i zabudowa tego terenu 
powinny być zharmonizowane z zabytkowym oto-
czeniem w zakresie skali i formy architektonicznej. 
Inwestycje na tym terenie wymagają uzyskania 
przez inwestora pozytywnej opinii WWKZ w Pozna-
niu ｠ Kierownika Delegatury w Koninie. Dla ochro-
ny archeologicznego dziedzictwa kulturowego, pod-
czas inwestycji związanych z robotami ziemnymi, 
wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych 
w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania 
archeologiczne WWKZ w Poznaniu ｠ Kierownika 
Delegatury w Koninie.

3. Na terenie dziaEki nr 79/2 (6MN/U) w Jarosze-
wiczach Rychwalskich wskazanym na zaEączniku nr 
12 znajduje się strefa występowania zewidencjono-
wanych stanowisk archeologicznych. Dla ochrony 
archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na ob-
szarach występowania stanowisk archeologicznych 
oraz w strefie ich ochrony, podczas inwestycji zwią-
zanych z robotami ziemnymi, wymagane jest pro-
wadzenie prac archeologicznych w zakresie uzgod-
nionym pozwoleniem na badania archeologiczne 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu ｠ Kierownika Delegatury w 
Koninie.

4. Na obszarze caEego planu w przypadku realiza-
cji inwestycji związanych z szerokopEaszczyznowy-
mi pracami ziemnymi w szczególno[ci drogami, ha-
lami przemysEowymi, dla ochrony archeologicznego 
dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek prze-
prowadzenia: - rozpoznawczych badaG powierzch-
niowo ｠ sondarowych,

- ratowniczych badaG wykopaliskowych wyprze-
dzających inwestycję na wytypowanych stanowi-
skach archeologicznych,

- badaG archeologicznych na nowych obiektach 
archeologicznych,

- staEego nadzoru archeologicznego podczas odhu-
musowania terenu.

Wszelkie prace archeologiczne musza być uzgod-
nione pozwoleniem WUOZ w Poznaniu ｠ Delegatura 
w Koninie.

5. W przypadku odkrycia w trakcie robót budow-
lanych na pozostaEych terenach objętych planem 
przedmiotów, co do których istnieje przypuszcze-
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nie, ir są one zabytkami, nalery postępować zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

RozdziaE VI
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy oraz obsEugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji

§14. Sieci infrastruktury technicznej realizowa-
ne jako sieci publiczne powinny być prowadzone 
przede wszystkim przez tereny IT oraz tereny w li-
niach rozgraniczających dróg powiatowych i gmin-
nych za zgodą zarządcy drogi, a takre przez tereny 
dróg wewnętrznych. ZakEada się maksymalne ab-
sorbowanie wód deszczowych na terenie planu. W 
tym celu nalery na kardym terenie funkcjonalnym 
zachować wymaganą powierzchnię biologicznie 
czynną.

§15. 1. Przy lokalizowaniu zabudowy nalery 
przestrzegać: wyznaczonych na rysunku planu [ci-
sEych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, oraz w 
stosunku do granic sąsiednich dziaEek budowlanych 
przepisów §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 
2002 r. z pópniejszymi zmianami) o ile w §21 oraz 
w ustalenia szczegóEowych nie dopuszczono innej 
lokalizacji.

2. Nalery zachować wyznaczone odlegEo[ci na 
zaEącznikach nr 7, 9, 10 od drogi krajowej, gdzie 
poszczególne linie na rysunku planu oznaczają:

1) linia I ｠ wyznacza nieprzekraczalną linię zabu-
dowy dla obiektów budowlanych nie przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, które morna lokalizować nie 
blirej nir 25m od krawędzi jezdni,

2) linia II ｠ wyznacza nieprzekraczalną linię za-
budowy dla obiektów budowlanych z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi, które morna 
lokalizować nie blirej nir 90m od krawędzi jezdni.

3. Teren 3MN/U przedstawiony na zaEączniku gra-
ficznym nr 6 w Rychwale teren podlega ochronie 
akustycznej, nalery stosować rozwiązania pozwala-
jące na zachowanie dopuszczalnych poziomów ha-
Easu na granicy terenu objętego ochroną akustyczną 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Dla terenu 13MN na dziaEce o nr ewidencyjnym 
657/11 w Rychwale przedstawionym na zaEączni-
ku nr 11 dopuszcza się lokalizację zabudowy prze-
znaczonej na pobyt ludzi w odlegEo[ci większej lub 
równej 45m od krawędzi jezdni drogi krajowej pod 
warunkiem wykonania na terenie 1ZI zieleni izola-
cyjnej. W przypadku, gdy mimo wykonania zieleni 
izolacyjnej, podczas urytkowania obiektów droga 
krajowa będzie stanowić pródEo haEasu o warto-
[ciach wykraczających poza warto[ci dopuszczalne 
wg przepisów szczególnych dla zabudowy mieszka-
niowej, nalery zastosować dodatkowe [rodki zabez-
pieczające w szczególno[ci ekrany dpwiękochEon-

ne lub inne zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi.

5. Dla terenu 14MN na dziaEkach o nr ewidencyj-
nych 363/2 i 363/3 w Siąszycach przedstawionym 
na zaEączniku nr 15 dopuszcza się lokalizację za-
budowy przeznaczonej na pobyt ludzi w odlegEo[ci 
większej lub równej 42m od krawędzi jezdni drogi 
krajowej pod warunkiem wykonania na terenie dziaE-
ki 363/3 zieleni izolacyjnej. W przypadku, gdy mimo 
wykonania zieleni izolacyjnej podczas urytkowania 
obiektów droga krajowa będzie stanowić pródEo ha-
Easu o warto[ciach wykraczających poza warto[ci 
dopuszczalne wg przepisów szczególnych dla zabu-
dowy mieszkaniowej, nalery zastosować dodatko-
we [rodki zabezpieczające w szczególno[ci ekrany 
dpwiękochEonne lub inne.

§16. Na terenach objętych planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury:

1) budowle i budynki muszą być podEączone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyEącza, 
umorliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczającym dla obsEugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania dziaEki;

2) zasilanie w energię elektryczną odbywać się 
będzie z istniejącej i projektowanej sieci elektroener-
getycznej, miejsce lokalizacji stacji transformatoro-
wych wskazano na rysunku planu;

3) sieć elektroenergetyczną nalery realizować 
jako kablową;

4) dla usytuowania urządzeG elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) nie jest 
wymagane zachowanie linii zabudowy;

5) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodo-
ciągowej;

6) ustala się obowiązek odprowadzenia [cieków 
przemysEowych i bytowych do sieci kanalizacyjnej;

7) ulice powinny być wyposarone w kanalizację 
deszczową;

8) wszystkie zrzuty wód opadowych i roztopo-
wych z nawierzchni utwardzonych parkingów o po-
wierzchni większej nir 200 m2:

a) je[li wody opadowe i roztopowe są odprowa-
dzane do gruntu, muszą odbywać się z uwzględnie-
niem przepisów odrębnych,

b) je[li wody opadowe i roztopowe są odprowa-
dzane do kanalizacji deszczowej nalery to wykonać 
na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;

9) dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanali-
zacyjnej, tymczasowe odprowadzanie [cieków do 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych, z których 
będą one regularnie wyworone do punktu zlewo-
wego przy oczyszczalni przez koncesjonowanego 
przewopnika;

10) na terenach rolnych na zaEącznikach nr 2 
(Franki), nr 4, 6, 8, 9, 10, 13 (RychwaE) 18 (Rybie) 
znajdują się urządzenia melioracji wodnych - tereny 
te są zdrenowane. Na dziaEkach nr 1907 (zaE. nr 6) 
oraz 857 (zaE. nr 8) oprócz sączków występują ruro-
ciągi ø 0,3 m i ø 0,6 m. Wszelkie inwestycje realizo-
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wane na terenach zdrenowanych powinny być reali-
zowane w sposób nie zakEócający funkcjonowania 
urządzeG melioracyjnych, realizacja inwestycji na 
tych terenach wymaga uzgodnienia z Gminna SpóE-
ką Wodną w Rychwale. W przypadku uszkodzenia 
urządzeG, inwestor winien niezwEocznie zlecić ich 
naprawę wyspecjalizowanej firmie;

11) wzdEur rowu stanowiącego wschodnią gra-
nicę dziaEki o nr ewid. 659/4 w Rychwale na za-
Eączniku nr 10, oraz wzdEur rowu stanowiącego 
zachodnią granicę terenu dziaEki o nr ewid. 375 w 
Jaroszewiczach Rychwalskich, na zaEączniku nr 12, 
takre wzdEur rowu na zaEączniku nr 7 w Rybiu, na-
lery zachować nie ogrodzone pasy technologiczne 
o szeroko[ci minimum 3 m, umorliwiające dostęp 
do rowów w stopniu wystarczającym do ich eks-
ploatacji;

12) zakazuje się odprowadzania do rowów [cie-
ków i wszelkich zanieczyszczeG;

13) budynki powinny posiadać zbiorcze lub indy-
widualne pródEa dostarczania ciepEa w stopniu wy-
starczającym dla prawidEowego urytkowania zgod-
nego z funkcją;

14) preferowanymi czynnikami grzewczymi są: 
gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne 
pródEa energii.

§17. Na terenach objętym planem, ustala się na-
stępujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingo-
wych:

1. potrzeby parkingowe dla istniejących i projek-
towanych inwestycji nalery realizować na nierucho-
mo[ci wEasnej inwestora;

2. nalery zapewnić minimum 3 miejsca postojo-
we lub zamiennie miejsca gararowe na jeden lokal 
mieszkalny na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (mogą to być jedno miejsce w ga-
raru i dwa postojowe, lub dwa miejsca w gararu 
i jedno postojowe, lub trzy miejsca w gararu lub 3 
postojowe);

3. nalery zapewnić minimum 3 miejsca postojowe 
dla pracowników na karde 10 osób zatrudnionych, 
oraz jedno miejsce postojowe na karde 30 m² ogól-
nodostępnej powierzchni urytkowej w obiektach 
usEugowych;

4. miejsca postojowe dla terenu 1MN,U ustala się 
na publicznych miejscach postojowych na rynku.

§18. 1. Jako podstawową, sieć komunikacji dro-
gowej ustala się następujące tereny dróg publicz-
nych, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i ozna-
czone następującymi symbolami przeznaczenia:

a) droga krajowa nr 25, projektowana jako droga 
klasy gEównej ruchu przyspieszonego, oznaczona 
symbolem 1KD-GP, jej przebieg na zaEącznikach nr 
7, 10, 11, 15 ustala się w istniejących liniach roz-
graniczających (poza obszarem planu);

- na zaEączniku nr 9 w Rychwale, planuje się te-
ren poszerzenia drogi krajowej dla budowy ronda na 
skrzyrowaniu z drogą wojewódzką nr 443;

- zakazuje się budowy nowych zjazdów z drogi 
krajowej, obsEuga komunikacyjna terenów przy-
legEych do drogi krajowej jest morliwa wyEącznie 
poprzez istniejący i projektowany ukEad dróg gmin-
nych, miejsca wEączenia do dróg gminnych na za-
Eącznikach nr 7, 10, 11, 15 wskazano na zaEączni-
kach graficznych do uchwaEy;

- wEączenie drogi 3KD-D (zaE. nr 9) do drogi kra-
jowej jest morliwe wyEącznie poprzez drogę gminną 
1KD-L na istniejącym skrzyrowaniu tej drogi z drogą 
krajową, zakazuje się wykonywania zjazdów z drogi 
krajowej na drogę 3KD-D, oraz skrzyrowaG innych 
nir istniejące skrzyrowanie drogi krajowej z drogą 
przez Józefów - 1KD-L;

- infrastrukturę techniczną nie związaną z drogą 
krajową nalery prowadzić poza pasem drogowym 
drogi krajowej, w szczególno[ci na terenie na za-
Eączniku nr 9 w liniach rozgraniczających drogi rów-
nolegEej do drogi krajowej oznaczonej symbolem 
3KD-D;

b) droga wojewódzka nr 443, projektowana jako 
droga klasy gEównej, oznaczona symbolem 1KD-G, 
jej przebieg na zaEącznikach nr 6 i 13 ustala się w 
istniejących liniach rozgraniczających (poza obsza-
rem planu);

- na zaEączniku nr 9 w Rychwale planuje się teren 
poszerzenia drogi wojewódzkiej dla budowy ronda 
na skrzyrowaniu z drogą krajową nr 25, do czasu 
przebudowy skrzyrowania wraz ze szczegóEowym 
okre[leniem pasa drogowego i dostępno[ci do drogi 
wojewódzkiej na podstawie projektu budowlanego 
przebudowy skrzyrowania, teren urytkowany bę-
dzie na dotychczasowych zasadach z zachowaniem 
dotychczasowej dostępno[ci;

- dostęp do drogi wojewódzkiej na dziaEkę o nr 
ewid. 1907 w Rychwale ｠ na zaEączniku nr 6 po-
winien się odbywać istniejącym zjazdem z tej drogi;

- dostęp do dziaEki o nr ewid. 338 w Jaroszewi-
czach Rychwalskich ｠ na zaEączniku nr 13 projek-
tuje się z drogi powiatowej nr 3244P, zakazuje się 
realizacji zjazdu na tę dziaEkę z drogi wojewódzkiej;

- zakazuje się podziaEów geodezyjnych powodu-
jących konieczno[ć dodatkowych zjazdów z drogi 
wojewódzkiej;

- infrastrukturę techniczną nie związaną z drogą 
wojewódzką nalery prowadzić poza pasem drogo-
wym drogi wojewódzkiej, w obrębie jezdni morna 
projektować lokalizację celem przej[cia poprzeczne-
go, a w pasie drogowym celem wykonania przyEą-
cza do istniejących urządzeG;

c) drogę powiatową nr 3241P w Zwięciach na za-
Eączniku nr 1, drogę powiatowa nr 3240P we Fran-
kach na zaEączniku nr 2, drogę powiatową nr 3244P 
w Jaroszewiczach Rychwalskich na zaEączniku nr 
12, drogę powiatową nr 3249P w Grochowach na 
zaEącznikach nr 16 i 17 ustala się w istniejących 
liniach rozgraniczających (poza obszarem planu);

- planuje się narorne [cięcie dziaEki nr 338 dla po-
szerzenia skrzyrowania drogi powiatowej nr 3244P 
z drogą wojewódzką nr 443 w Jaroszewiczach Ry-
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chwalskich na zaEączniku nr 13 oznaczone symbo-
lem 1KD-Z;

d) drogi gminne:
- planuje się poszerzenie drogi 1KD-D od 2,5m 

do 5m i kontynuację drogi 2KD-D o szeroko[ci w 
liniach rozgraniczających ok. 11m wskazane na za-
Eączniku nr 4 w Rychwale,

- planuje się poszerzenie drogi 1KD-L do 16m, 
nowe drogi 3KD-D o szeroko[ci 16 m, 4KD-D, o 
szeroko[ci 12m, oraz poszerzenie drogi 5KD-D o 3m 
wskazane na zaEączniku nr 9 w Rychwale.

2. Publiczne ciągi komunikacji jezdnej, pieszo-
jezdnej, rowerowej i pieszej morna realizować na 
kardym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny 
z przepisami szczególnymi i zasadami wspóErycia 
spoEecznego.

3. Niepubliczne drogi wewnętrzne to drogi od 
1KDW do 11KDW i 13KDW o szeroko[ć 10 m oraz 
12KDW, 14KDW i 15KDW o szeroko[ci 16m w li-
niach rozgraniczających.

4. Niepubliczne tereny komunikacji wewnętrznej 
jezdnej i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ciągi komu-
nikacji pieszej, morna realizować na kardym terenie 
za zgodą wEa[ciciela, w sposób zgodny przepisami 
szczególnymi i zasadami wspóErycia spoEecznego.

RozdziaE VII
Ogólne zasady i warunki scalania i podziaEu nieru-

chomo[ci

§19. Nie ustala się obowiązku przeprowadzania 
scaleG na obszarze planu. Dopuszcza się podziaEy i 
Eączenie dziaEek zgodnie z ustaleniami szczegóEowy-
mi dla terenów. Dopuszcza się nowe podziaEy pod 
dowolnym kątem w stosunku do pasa drogowego. 
Dopuszcza się podziaE dziaEek na poszerzenie sąsied-
nich nieruchomo[ci. W wyniku takiego podziaEu i Eą-
czenia muszą powstać dziaEki o parametrach zgod-
nych z ustaleniami planu.

DziaEki lub zespoEy dziaEek, których ksztaEt, wiel-
ko[ć, struktura wEasno[ciowa, dostępno[ć do dróg 
publicznych i infrastruktury, uksztaEtowanie i istnie-
jące pokrycie szatą ro[linną utrudnia ich wykorzy-
stanie oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami 
planu mogą być scalone i podzielone w oparciu o 
przepisy odrębne z zakresu gospodarki nierucho-
mo[ciami. PodziaEy dziaEek nie mogą powodować 
konieczno[ci tworzenia zjazdów z drogi krajowej i 
wojewódzkiej.

RozdziaE VIII
Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli 
sEurących reklamie, oraz obiektów wysokich

§20. 1. Budowle i urządzenia sEurące reklamie 
morna lokalizować na terenach P,U i P/U, na terenie 
1R, oraz w pasach drogowych za zgodą zarządcy 
drogi we wzajemnych odstępach wynoszących mi-
nimum 100 m między kolejnymi. Na terenach zabu-
dowy nie mogą one przekraczać wysoko[ci ustalo-

nej dla budowli. W liniach rozgraniczających dróg 
oraz na terenie 1R nie mogą przekraczać wysoko[ci 
4 m.

2. Zakazuje się umieszczania budowli i urządzeG 
reklamowych na dachach budynków, urządzeG sEu-
rących reklamie na elewacjach budynków oraz na 
ogrodzeniach. Na elewacjach budynków dopuszcza 
się wyEącznie szyldy informujące o prowadzonej 
dziaEalno[ci umieszczane w formie estetycznej kom-
pozycji w miejscach wyznaczonych wskazanych w 
projektach budowlanych.

3. W przypadku lokalizowania obiektów o wyso-
ko[ci równej i większej jak 50,0 m npt, nalery za-
miar ich budowy zgEosić przed uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę, do Szefostwa SiE Powietrznych 
SZ RP (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 25.06.2003 r. w sprawie sposobu 
zgEaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych 
｠ Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1193).

RozdziaE IX
Ogólne warunki zagospodarowania terenu , 

ksztaEtowania zabudowy i krajobrazu

§21. 1. Na terenach objętych planem zakazuje się 
wykonywania od strony publicznej ogrodzeG tere-
nów z gotowych przęseE z prefabrykowanego beto-
nu i relbetu.

2. Nalery zachować ustaloną planem kompozycję 
przestrzenną wyznaczoną liniami zabudowy oraz ga-
barytami obiektów. Na terenie planu nie projektuje 
się akcentów architektonicznych ani dominant urba-
nistycznych. Nalery przestrzegać wyznaczonych w 
ustaleniach szczegóEowych wysoko[ci budynków 
oraz poEorenia kalenic dachów.

3. Budynki istniejące, które poEorone są przed linią 
zabudowy - na terenie przeznaczonym pod zabudo-
wę, morna remontować, przebudowywać i rozbu-
dowywać z zastosowaniem okien o podwyrszonej 
izolacyjno[ci akustycznej, przy czym rozbudowa nie 
more powodować zmniejszenia odlegEo[ci od drogi.

4. Dopuszcza się dla budynków gospodarczych, 
gararowo-gospodarczych i gararowych towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej reali-
zowanej na terenach MN; RM,M; MN/U; 2MN,U; 
UR/MN ich budowę w odlegEo[ci 1,5 m od granic 
dziaEki. Obiekty te morna takre lokalizować bezpo-
[rednio przy granicy zgodnie z obowiązującymi dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przepisami 
szczególnymi.

5. Dopuszcza się zabudowę bezpo[rednio przy 
granicy lub w zblireniu 1,5 m od granic dziaEki na 
terenie 1MN,U.

6. Nie planuje się lokalizacji innych budynków na 
terenach wskazanych w pkt 4 oraz budynków na 
innych terenach nir wskazane w punkcie 4 i 5 bez-
po[rednio przy granicach dziaEek lub w zblireniu do 
nich.

§22. Na terenach objętych planem o ile ustale-
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nia szczegóEowe DziaEu II nie nakazują inaczej, oraz 
poza terenami objętymi ochroną konserwatorską, 
gdzie obowiązują ustalenia § 13 ust.1 i ust.2, obo-
wiązuje:

1) Dla budynków mieszkalnych, oraz mieszkalno-
usEugowych ustala się obowiązek pokrycia dachów 
dachówką, materiaEem dachówkopodobnym lub bla-
chą, dachy dla tych budynków powinny być stro-
me, o kącie nachylenia od 25 stopni do 45 stopni;

2) Rzędna stanu zerowego (poziom wierzchu po-
sadzki parteru) budynków mieszkalno-usEugowych 
oraz usEugowych nie more być wyrej nir 45cm po-
wyrej powierzchni gruntu rodzimego;

3) Elewacje budynków mieszkalnych i mieszkal-
no-usEugowych powinny być tynkowane w kolorach 
pastelowych lub z cegEy, drewna albo kamienia;

4) Dopuszcza się remonty, rozbudowę i przebudo-
wę istniejących budynków z pozostawieniem istnie-
jącego nachylenia poEaci dachowych;

5) Ustalenia dotyczące usytuowania kalenic gEów-
nych bryE budynków okre[lone w ustaleniach szcze-
góEowych dla poszczególnych terenów nie dotyczą 
budynków gospodarczych i garary;

6) Dopuszcza się inne usytuowanie kalenicy wy-
Eącznie dla dostosowania się do charakteru najblir-
szego otoczenia, istniejącej na dziaEce lub w bezpo-
[rednim sąsiedztwie zabudowy;

7) Dopuszcza się inne kąty nachylenia dachów i 
rodzaj pokrycia dachowego wyEącznie dla dostoso-
wania się do charakteru najblirszego otoczenia;

8) ile ustalenia szczegóEowe tego nie precyzują, 
geometria dachów pozostaEych budynków dowolna;

9) Na dziaEkach zabudowanych wszelkie dziaEa-
nia inwestycyjne nalery prowadzić w poEączeniu z 
podnoszeniem jako[ci i standardu obiektów istnie-
jących;

10) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej MN, na terenach zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z dopuszczeniem usEug MN/U, 

terenach infrastruktury technicznej IT, zakazuje się 
realizacji zabudowy tymczasowej i tymczasowego 
zagospodarowywania terenu innego nir tymczaso-
we wykorzystywanie terenu dla upraw rolniczych.

§23. Brak innych szczegóEowych ustaleG, zasad, 
wymagaG, parametrów, wskapników, gabarytów 
oznacza dowolno[ć w tym względzie z koniecz-
no[cią stosowania przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE X
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych 
symbolami od 1MN do 15 MN

§24. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lem od 1MN do 15 MN przeznaczenie:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna,

§25. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1MN do 15 MN obowiązuje zakaz:

1) lokalizowania dziaEalno[ci produkcyjnej, skEado-
wej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów 
jak: gaz, paliwa pEynne i inne materiaEy niebezpiecz-
ne, lokalizacji usEug uciąrliwych;

2) wykonywania piwnic, je[li wody gruntowe są 
na gEęboko[ci ≤ 2,15 m pod powierzchnią terenu.

§26. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1MN do 15 MN ustala się następujące 
szczegóEowe warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje:

2) na jednej dziaEce budowlanej morna zrealizo-
wać tylko jeden budynek mieszkalny, lub mieszkal-
no-usEugowy oraz jeden budynek gararowy i jeden 
gospodarczy;

3) powierzchnia zabudowy obiektów gospodar-

czych i gararowych Eącznie nie more być większa 
nir 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkal-
nego;

4) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych i 
gararowych Eącznie nie more być większa nir 50% 
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2. Należy zachowa  ustalon  planem kompozycję przestrzenną wyznaczoną liniami zabudowy oraz gabarytami obiektów. Na 
terenie planu nie projektuje się akcentów architektonicznych ani dominant urbanistycznych. Należy przestrzegać wyznaczonych w 
ustaleniach szczegółowych wysokości budynków oraz położenia kalenic dachów. 
3. Budynki istniejące, które położone są przed linią zabudowy  na terenie przeznaczonym pod zabudowę, można remontować, 
przebudowywać i rozbudowywać z zastosowaniem okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej, przy czym rozbudowa nie może 
powodować zmniejszenia odległości od drogi. 
4. Dopuszcza się dla budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garażowych towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej na terenach MN; RM,M; MN/U; 2MN,U; UR/MN ich budowę w odległości 1,5 m od 
granic działki. Obiekty te można także lokalizować bezpośrednio przy granicy zgodnie z obowiązującymi dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej przepisami szczególnymi. 
5. Dopuszcza się zabudowę bezpośrednio przy granicy lub w zbliżeniu 1,5 m od granic działki na terenie 1MN,U. 
6. Nie planuje się lokalizacji innych budynków na terenach wskazanych w pkt 4 oraz budynków na innych terenach niż 
wskazane w punkcie 4 i 5 bezpośrednio przy granicach działek lub w zbliżeniu do nich. 
§22. Na terenach objętych planem o ile ustalenia szczegółowe Działu II nie nakazują inaczej, oraz poza terenami objętymi 
ochroną konserwatorską, gdzie obowiązują ustalenia § 13 ust.1 i ust.2, obowiązuje: 
1) Dla budynków mieszkalnych, oraz mieszkalno-usługowych ustala się obowiązek pokrycia dachów dachówką, materiałem 
dachówkopodobnym lub blachą, dachy dla tych budynków powinny być strome, o kącie nachylenia od 25 stopni do 45 stopni; 
2) Rzędna stanu zerowego (poziom wierzchu posadzki parteru) budynków mieszkalno-usługowych oraz usługowych nie może 
być wyżej niż 45cm powyżej powierzchni gruntu rodzimego; 
3) Elewacje budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych powinny być tynkowane w kolorach pastelowych lub z cegły, 
drewna albo kamienia; 
4) Dopuszcza się remonty, rozbudowę i przebudowę istniejących budynków z pozostawieniem istniejącego nachylenia połaci 
dachowych; 
5) Ustalenia dotyczące usytuowania kalenic głównych brył budynków określone w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów nie dotyczą budynków gospodarczych i garaży; 
6) Dopuszcza się inne usytuowanie kalenicy wyłącznie dla dostosowania się do charakteru najbliższego otoczenia, istniejącej na 
działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy; 
7) Dopuszcza się inne kąty nachylenia dachów i rodzaj pokrycia dachowego wyłącznie dla dostosowania się do charakteru 
najbliższego otoczenia; 
8) ile ustalenia szczegółowe tego nie precyzują, geometria dachów pozostałych budynków dowolna; 
9) Na działkach zabudowanych wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić w połączeniu z podnoszeniem jakości i 
standardu obiektów istniejących; 
10) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem usług MN/U, terenach infrastruktury technicznej IT, zakazuje się realizacji zabudowy tymczasowej i tymczasowego 
zagospodarowywania terenu innego niż tymczasowe wykorzystywanie terenu dla upraw rolniczych. 
§23. Brak innych szczegółowych ustaleń, zasad, wymagań, parametrów, wskaźników, gabarytów oznacza dowolność w tym 
względzie z koniecznością stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 
 
 
DZIAŁ II 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
Rozdział X 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych symbolami od 1MN do 15 MN 
 
§24. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem od 1MN do 15 MN przeznaczenie: 
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
§25. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1MN do 15 MN obowiązuje zakaz: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej (m) - do kalenicy 9,5 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 10,5 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 30 
6 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m2) 700 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 
8 Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m) 20 
9 Układ kalenicy dachu budynków mieszkalnych w relacji do linii zabudowy w 

przypadku dachów dwuspadowych 
równoległy 

10 Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 
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kubatury zabudowy budynku mieszkalnego;
5) dachy nalery wykonać dwuspadowe lub wielo-

spadowe z uwzględnieniem §22 pkt 6;
6) na terenach od 2MN do 12 MN dopuszcza się 

takre wydzielanie dziaEek dostępnych wyEącznie z 
dróg wewnętrznych, nie przylegających do dróg 
wyznaczonych na rysunku planu, na dziaEkach tych 
zabudowę nalery lokalizować w odlegEo[ci 5m od 
granic z drogami wewnętrznymi.

RozdziaE XI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renów zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usEug nieuciąrliwych oznaczonych symbolami od 

1MN/U do 8MN/U

§27. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami od 1MN/U do 8MN/U przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna

- przeznaczenie dopuszczalne, uzupeEniające: usEu-
gi nieuciąrliwe

§28. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1MN/U do 8MN/U obowiązuje zakaz:

1) lokalizowania dziaEalno[ci produkcyjnej, skEado-
wej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów 
jak: gaz, paliwa pEynne i inne materiaEy niebezpiecz-
ne;

2) wykonywania piwnic, je[li wody gruntowe są 
na gEęboko[ci ≤ 2,15 m pod powierzchnią terenu;

3) zakazuje się podziaEu terenów 3MN/U (na zaE. 
nr 6) i 8MN/U (na zaE. nr 13).

§29. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1MN/U do 8MN/U ustala się następu-
jące ogólne warunki, zasady i standardy ksztaEtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kardej dziaEki obowiązuje:

2) na jednej dziaEce budowlanej morna zrealizo-
wać: jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub 
jeden mieszkalny jednorodzinny z wbudowanymi 
usEugami, lub jeden mieszkalny jednorodzinny i je-
den usEugowy oraz kardorazowo wyEącznie jeden 
budynek gararowy i jeden gospodarczy;.

3) na terenie 1MN,U (na zaE. nr 5), dopuszcza się 
lokalizację zabudowy bezpo[rednio przy granicy lub 
w odlegEo[ci 1,5 m od granicy z sąsiednimi dziaEka-
mi budowlanymi;

4) na terenie 3MN/U (na zaE. nr 6), który to teren 
objęto ochroną konserwatorską zgodnie z §13 ust. 

2 zabudowę nalery ksztaEtować zgodnie z ustalenia-
mi powyrszymi oraz dodatkowo zaleceniami WWKZ 
w Poznaniu ｠ Kierownika Delegatury w Koninie: na-
lery wykonać pokrycie dachów dachówką, forma 
architektoniczna obiektów powinna nawiązywać do 
tradycji zabudowy RychwaEa. Projekty budowlane 
nalery uzgadniać z WWKZ w Poznaniu - Kierowni-
kiem Delegatury w Koninie.
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2) na jednej działce budowlanej można zrealizować tylko jeden budynek mieszkalny, lub mieszkalno-usługowy oraz jeden 
budynek garażowy i jeden gospodarczy; 
3) powierzchnia zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych łącznie nie może być większa niż 50% powierzchni 
zabudowy budynku mieszkalnego; 
4) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych łącznie nie może być większa niż 50% kubatury zabudowy 
budynku mieszkalnego; 
5) dachy należy wykonać dwuspadowe lub wielospadowe z uwzględnieniem §22 pkt 6; 
6) na terenach od 2MN do 12 MN dopuszcza się także wydzielanie działek dostępnych wyłącznie z dróg wewnętrznych, nie 
przylegających do dróg wyznaczonych na rysunku planu, na działkach tych zabudowę należy lokalizować w odległości 5m od granic 
z drogami wewnętrznymi. 
 
Rozdział XI 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych 
oznaczonych symbolami od 1MN/U do 8MN/U 
 
§27. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN/U do 8MN/U przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
- przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: usługi nieuciążliwe 
§28. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1MN/U do 8MN/U obowiązuje zakaz: 
1) lokalizowania działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i 
inne materiały niebezpieczne; 
2) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe są na głębokości ≤ 2,15 m pod powierzchnią terenu; 
3) zakazuje się podziału terenów 3MN/U (na zał. nr 6) i 8MN/U (na zał. nr 13). 
§29. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1MN/U do 8MN/U ustala się następujące ogólne warunki, zasady i 
standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla każdej działki obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

na terenach 1MN/U, 2 MN/U, 3MN/U (m) - do kalenicy 
9,5 

3 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
na terenach od 4MN/U do 8MN/U (m) - do kalenicy 

10,5 

4 Maksymalna wysokość budowli (m) 11,5 
5 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy dla 

terenów 1MN/U, 2 MN/U, 3MN/U 
2 

6 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy dla 
terenów od 4MN/U do 8MN/U (przy czym trzecia wyłącznie 
w użytkowym) 

3 

7 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni 
działki) 

20 

8 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m2) 700 
9 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni 

działki) 
40 

10 Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki(m) 20 
11 Układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy 

budynków mieszkalnych, mieszkalno- usługowych i 
usługowych 

równoległy 

12 Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 
 
2) na jednej działce budowlanej można zrealizować: jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden mieszkalny 
jednorodzinny z wbudowanymi usługami, lub jeden mieszkalny jednorodzinny i jeden usługowy oraz każdorazowo wyłącznie jeden 
budynek garażowy i jeden gospodarczy;. 
3) na terenie 1MN,U (na zał. nr 5), dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od 
granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi; 
4) na terenie 3MN/U (na zał. nr 6), który to teren objęto ochroną konserwatorską zgodnie z §13 ust. 2 zabudowę należy 
kształtować zgodnie z ustaleniami powyższymi oraz dodatkowo zaleceniami WWKZ w Poznaniu – Kierownika Delegatury w 
Koninie: należy wykonać pokrycie dachów dachówką, forma architektoniczna obiektów powinna nawiązywać do tradycji zabudowy 
Rychwała. Projekty budowlane należy uzgadniać z WWKZ w Poznaniu - Kierownikiem Delegatury w Koninie. 
 
Rozdział XII 
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RozdziaE XII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem usEug rzemiosEa oznaczonego sym-

bolem 1 MN/UR

§30. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
1MN/UR przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna

- przeznaczenie dopuszczalne, uzupeEniające: za-
budowa związana z dziaEalno[cią rzemie[lniczą

§31. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia 1MN/UR ustala się następujące szczegóEowe 
warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu obowiązuje:

2) na dziaEce morna zrealizować jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny i dowolną ilo[ć budynków 
przeznaczonych dla funkcji rzemie[lniczej;

3) dla funkcji mieszkaniowej na dziaEce obowiązu-
je zachowanie odpowiednich warunków akustycz-
nych;

4) czę[ć powierzchni biologicznie czynnej wyma-
ganej w bilansie terenu nalery wykonać w miejscu 
wskazanym na rysunku planu w formie pasa zieleni 
izolacyjnej;

5) zakazuje się podziaEów terenu.

RozdziaE XIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego symbo-
lem 1RM

§32. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
1RM przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych

§33. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia 1RM ustala się następujące szczegóEowe wa-
runki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się pozostawienie istniejącej zabudowy 
zagrodowej

2) dla terenu obowiązuje:

3) dachy zabudowy muszą być strome o kątach 
nachylenia poEaci dachowych od 25 do 45 stopni;

4) zakazuje się podziaEu terenu.

RozdziaE XIV
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy zagrodowej i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 

1RM,M i 2RM,M

§34. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami 1RM,M i 2RM,M przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych i zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna

§35. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia 1RM,M i 2RM,M ustala się następujące 
szczegóEowe warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenach pozostawia się istniejącą zabudo-
wę zagrodowa, która more być uzupeEniana zabu-
dową mieszkaniową jednorodzinną;

2) dla zabudowy zagrodowej ustala się maksy-
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§30 . Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem MN/UR przeznaczenie : 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

prz eznaczenie dopuszczalne uzupełniające: zabudowa zwi ązana z działalnością rzemieślniczą
§31.  Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia MN/UR ustala si ę następujące szczegółowe warunki zasady i standardy
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania ter enu:  
1) dla terenu obowiązuje:  
 

 RODZAJ USTALENIA 
WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy 10,5 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 11,5 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych (przy czym trzecia wyłącznie 

w poddaszu użytkowym) 
3 

5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
6 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
7 Układ kalenicy dachu budynku frontowego w relacji do linii zabudowy równoległy 

 
2) na działce mo żna zrealizować jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i dowoln ą ilość budynków przeznaczonych dla
funkcji rzemieślniczej;
3) dla funkcji mieszkaniowej na działce obowi ązuje zachowanie odpowiednich warunków akustycznych;
4) część powierzchni biologicznie czynnej wymaganej w bilansie terenu nale ży wykona ć w miejscu wskazanym na rysunku
planu w formie pasa zieleni izolacyjnej;
5) zakazuje się podziałów terenu

Rozdzia ł XIII
Przeznaczenie zagospodarowanie i z abudowa terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego symbolem RM

§32.  Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem RM przeznaczenie:  
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
§33.  Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia RM us tala się następujące szczegółowe warunki zasady i standardy
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1) ustala się pozostawienie istniejącej zabudowy zagrodowej
2) dla terenu obowiązuje:  
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalna wysokość budynków (m) 11,5 
2 Maksymalna wysokość budowli (m) 12,5 

 
3) dachy zabudowy musz ą być strome o k ątach nachylenia połaci dachowych od 25 do45 stopni;
4) zakazuje się podziału terenu

Rozdzia ł XIV
Przeznaczenie zagospodarowanie i zab udowa terenów zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych symbolami RM M i 2RM M

§34 . Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami RM M i 2RM M przeznaczenie : 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach ro lnych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
§35.  Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM M i 2RM M ustala si ę następujące szczegółowe warunki zasady i
standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1) na terenach pozostawia się ist niejącą zabudow ę zagrodowa która mo że być uzupe łniana zabudow ą mieszkaniow ą
jednorodzinną;
2) dla zabudowy zagrodowej ustala się maksymaln ą wysoko ść budynków5 m maksymaln ą wysoko ść budowli 25 m
dachy strome o k ątach nachylenia połaci dachowych od 25 do45 stopni;
3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowi ązuje:  
4)  
5)  
6)  
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Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług rzemiosła 
oznaczonego symbolem 1 MN/UR 
 
§30. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/UR przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
- przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: zabudowa związana z działalnością rzemieślniczą 
§31. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1MN/UR ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA 
WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy 10,5 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 11,5 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych (przy czym trzecia wyłącznie 

w poddaszu użytkowym) 
3 

5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
6 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
7 Układ kalenicy dachu budynku frontowego w relacji do linii zabudowy równoległy 

 
2) na działce można zrealizować jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i dowolną ilość budynków przeznaczonych dla 
funkcji rzemieślniczej; 
3) dla funkcji mieszkaniowej na działce obowiązuje zachowanie odpowiednich warunków akustycznych; 
4) część powierzchni biologicznie czynnej wymaganej w bilansie terenu należy wykonać w miejscu wskazanym na rysunku 
planu w formie pasa zieleni izolacyjnej; 
5) zakazuje się podziałów terenu. 
 
Rozdział XIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego symbolem 1RM 
 
§32. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1RM przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych 
§33. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1RM ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się pozostawienie istniejącej zabudowy zagrodowej 
2) dla terenu obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalna wysokość budynków (m) 11,5 
2 Maksymalna wysokość budowli (m) 12,5 

 
3) dachy zabudowy muszą być strome o kątach nachylenia połaci dachowych od 25 do 45 stopni; 
4) zakazuje się podziału terenu. 
 
Rozdział XIV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych symbolami 1RM,M i 2RM,M 
 
§34. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1RM,M i 2RM,M przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
§35. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1RM,M i 2RM,M ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i 
standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) na terenach pozostawia się istniejącą zabudowę zagrodowa, która może być uzupełniana zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną; 
2) dla zabudowy zagrodowej ustala się maksymalną wysokość budynków 11,5 m, maksymalną wysokość budowli 12,5 m, 
dachy strome o kątach nachylenia połaci dachowych od 25 do 45 stopni; 
3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązuje: 
4)  
5)  
6)  
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malną wysoko[ć budynków 11,5 m, maksymalną 
wysoko[ć budowli 12,5 m, dachy strome o kątach 
nachylenia poEaci dachowych od 25 do 45 stopni;

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowiązuje:

4) na jednej dziaEce budowlanej przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną morna zreali-
zować tylko jeden budynek mieszkalny, lub miesz-
kalno-usEugowy oraz jeden budynek gararowy i je-
den gospodarczy;

5) powierzchnia zabudowy obiektów gospodar-
czych i gararowych na dziaEce przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkalna jednorodzinną Eącznie nie 
more być większa nir 50% powierzchni zabudowy 
budynku mieszkalnego;

6) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych 
i gararowych na dziaEce przeznaczonej pod zabu-
dowę mieszkalna jednorodzinną Eącznie nie more 
być większa nir 50% kubatury zabudowy budynku 
mieszkalnego.

RozdziaE XV
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego symbo-
lem 2RM

§36. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
przeznaczenia 2RM przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych

§37. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia 2RM obowiązuje zakaz:

1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
urytkowania terenów;

2) sytuowania budowli i urządzeG reklamowych;
3) skEadowania jakichkolwiek odpadów.
Dla budynków rolniczych ustala się maksymalną 

wysoko[ć budynków 11,5 m, maksymalną wyso-
ko[ć budowli 12,5 m, dachy strome o kątach na-
chylenia poEaci dachowych od 25 do 45 stopni.

RozdziaE XVI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu upraw rolnych oznaczonego symbolem 1R

§38. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
przeznaczenia 1R przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: uprawy rolne
- przeznaczenie dopuszczalne, uzupeEniające: roz-

budowa istniejącej zabudowy zagrodowej

§39. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia 1R obowiązuje zakaz:

1) lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, lokali-
zowania nowych siedlisk rolniczych;

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
urytkowania terenów;

3) skEadowania jakichkolwiek odpadów.
Dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych, bu-

dynków inwentarskich i gospodarczych towarzy-
szących istniejącej na terenach 2RM,M oraz 1RM 
zabudowie zagrodowej. Dla budynków rolniczych 
ustala się maksymalną wysoko[ć budynków 11,5 
m, maksymalną wysoko[ć budowli 12,5 m, dachy 
strome o kątach nachylenia poEaci dachowych od 
25 do 45 stopni.

RozdziaE XVII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEugowej, oznaczonych symbolem 1 MN,U i 

2MN,U

§40. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lem 1 MN,U i 2MN,U:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i usEugowa nieuciąrliwa

§41. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia 1 MN,U i 2MN,U obowiązuje zakaz:
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7)  
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej (m) - do kalenicy 9,5 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 10,5 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 30 
6 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m2) 700 
7 Maksymalna powierzchnia terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na terenie 1RM,M (2) 
1000 

8 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 
9 Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m) 20 
10 Układ kalenicy dachu budynków mieszkalnych w relacji do linii zabudowy równoległy 
11 Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 

 
4) na jednej działce budowlanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną można zrealizować tylko jeden 
budynek mieszkalny, lub mieszkalno-usługowy oraz jeden budynek garażowy i jeden gospodarczy; 
5) powierzchnia zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkalna 
jednorodzinną łącznie nie może być większa niż 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 
6) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkalna 
jednorodzinną łącznie nie może być większa niż 50% kubatury zabudowy budynku mieszkalnego. 
 
Rozdział XV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego symbolem 2RM 
 
§36. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 2RM przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych 
§37. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 2RM obowiązuje zakaz: 
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
2) sytuowania budowli i urządzeń reklamowych; 
3) składowania jakichkolwiek odpadów. 
Dla budynków rolniczych ustala się maksymalną wysokość budynków 11,5 m, maksymalną wysokość budowli 12,5 m, dachy strome 
o kątach nachylenia połaci dachowych od 25 do 45 stopni. 
 
Rozdział XVI 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu upraw rolnych oznaczonego symbolem 1R 
 
§38. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 1R przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: uprawy rolne 
- przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej 
§39. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1R obowiązuje zakaz: 
1) lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, lokalizowania nowych siedlisk rolniczych; 
2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
3) składowania jakichkolwiek odpadów. 
Dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych, budynków inwentarskich i gospodarczych towarzyszących istniejącej na terenach 
2RM,M oraz 1RM zabudowie zagrodowej. Dla budynków rolniczych ustala się maksymalną wysokość budynków 11,5 m, 
maksymalną wysokość budowli 12,5 m, dachy strome o kątach nachylenia połaci dachowych od 25 do 45 stopni. 
 
Rozdział XVII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonych symbolem 
1 MN,U i 2MN,U 
 
§40. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem 1 MN,U i 2MN,U: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa nieuciążliwa 
§41. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1 MN,U i 2MN,U obowiązuje zakaz: 
- lokalizowania działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej, oraz usług uciążliwych 
§42. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1 MN,U i 2MN,U ustala się następujące warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu 1MN,U (na zał. nr 5), obowiązuje: 
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- lokalizowania dziaEalno[ci produkcyjnej, skEado-
wej, magazynowej, oraz usEug uciąrliwych

§42. Na terenach oznaczonych symbolem prze-

znaczenia 1 MN,U i 2MN,U ustala się następujące 
warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 1MN,U (na zaE. nr 5), obowiązuje:

2) na terenie 1MN,U dopuszcza się lokalizację bu-
dynków bezpo[rednio przy granicy lub w zblireniu 
do granic,

3) na terenie 1MN,U który to teren poEorony jest 
w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej ukEa-
du urbanistycznego RychwaEa, zabudowę nalery 
ksztaEtować zgodnie z zaleceniami WWKZ w Po-

znaniu ｠ Kierownika Delegatury w Koninie, forma 
architektoniczna obiektów powinna nawiązywać do 
tradycji zabudowy RychwaEa. Projekty budowlane 
nalery uzgadniać z WWKZ w Poznaniu - Kierowni-
kiem Delegatury w Koninie, obowiązują ustalenia 
ogólne zawarte §13 ust. 1.

4) dla terenu 2MN,U (zaEącznik nr 17) obowiązuje:

5) na terenie 2MN,U morna zrealizować jeden 
budynek mieszkalno-usEugowy oraz jeden budynek 
gararowy i jeden gospodarczy.

RozdziaE XVIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy usEugowej, oznaczonego symbo-
lem 1 U

§43. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lem 1 U:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEugo-
wa ｠ stacja paliw (istniejąca adaptowana w planie)

§44. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia 1 U ustala się następujące warunki, zasady 
i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1) dla terenu 1U obowiązuje:
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RODZAJ USTALENIA 

WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 7,5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy (przy czym druga 

kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym) 
2 

3 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 0 
4 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 100 
5 Układ kalenic dachu obiektu w relacji do linii zabudowy ulic równoległy 
 
2) na terenie 1MN,U dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy lub w zbliżeniu do granic, 
3) na terenie 1MN,U który to teren położony jest w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Rychwała, 
zabudowę należy kształtować zgodnie z zaleceniami WWKZ w Poznaniu – Kierownika Delegatury w Koninie, forma 
architektoniczna obiektów powinna nawiązywać do tradycji zabudowy Rychwała. Projekty budowlane należy uzgadniać z WWKZ w 
Poznaniu - Kierownikiem Delegatury w Koninie, obowiązują ustalenia ogólne zawarte §13 ust. 1. 
4) dla terenu 2MN,U (załącznik nr 17) obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalna wysokość zabudowy do kalenicy - (m) 9,5 
2 Maksymalna wysokość budowli (m) 10,5 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
6 Układ kalenicy dachu w relacji do linii zabudowy w przypadku 

dachów dwuspadowych 
równoległy 

7 Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 
 
5) na terenie 2MN,U można zrealizować jeden budynek mieszkalno-usługowy oraz jeden budynek garażowy i jeden 
gospodarczy. 
 
Rozdział XVIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 1 U 
 
§43. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem 1 U: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa – stacja paliw (istniejąca adaptowana w planie) 
§44. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1 U ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu 1U obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 6 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 1 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni 

działki) 
10 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 
 
2) zakazuje się podziału terenu; 
3) dachy zabudowy dowolne. 
 
Rozdział XIX 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usług rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonej symbolem 1UR/MN 
 
§45. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1UR/MN przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług rzemiosła 
- przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
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RODZAJ USTALENIA 

WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 7,5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy (przy czym druga 

kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym) 
2 

3 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 0 
4 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 100 
5 Układ kalenic dachu obiektu w relacji do linii zabudowy ulic równoległy 
 
2) na terenie 1MN,U dopuszcza się lokalizację budynków bezpo rednio przy granicy lub w zbli eniu do granic, 
3) na terenie 1MN,U który to teren poło ony jest w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Rychwała, 
zabudowę należy kształtować zgodnie z zaleceniami WWKZ w Poznaniu – Kierownika Delegatury w Koninie, forma 
architektoniczna obiektów powinna nawiązywać do tradycji zabudowy Rychwała. Projekty budowlane należy uzgadniać z WWKZ w 
Poznaniu - Kierownikiem Delegatury w Koninie, obowiązują ustalenia ogólne zawarte §13 ust. 1. 
4) dla terenu 2MN,U (załącznik nr 17) obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalna wysokość zabudowy do kalenicy - (m) 9,5 
2 Maksymalna wysokość budowli (m) 10,5 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
6 Układ kalenicy dachu w relacji do linii zabudowy w przypadku 

dachów dwuspadowych 
równoległy 

7 Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 
 
5) na terenie 2MN,U można zrealizować jeden budynek mieszkalno-usługowy oraz jeden budynek garażowy i jeden 
gospodarczy. 
 
Rozdział XVIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 1 U 
 
§43. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem 1 U: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa – stacja paliw (istniejąca adaptowana w planie) 
§44. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1 U ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu 1U obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 6 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 1 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni 

działki) 
10 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 
 
2) zakazuje się podziału terenu; 
3) dachy zabudowy dowolne. 
 
Rozdział XIX 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usług rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonej symbolem 1UR/MN 
 
§45. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1UR/MN przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług rzemiosła 
- przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
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RODZAJ USTALENIA 

WARTOŚĆ 
LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 7,5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy (przy czym druga 

kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym) 
2 

3 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 0 
4 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 100 
5 Układ kalenic dachu obiektu w relacji do linii zabudowy ulic równoległy 
 
2) na terenie 1MN,U dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy lub w zbliżeniu do granic, 
3) na terenie 1MN,U który to teren położony jest w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Rychwała, 
zabudowę należy kształtować zgodnie z zaleceniami WWKZ w Poznaniu – Kierownika Delegatury w Koninie, forma 
architektoniczna obiektów powinna nawiązywać do tradycji zabudowy Rychwała. Projekty budowlane należy uzgadniać z WWKZ w 
Poznaniu - Kierownikiem Delegatury w Koninie, obowiązują ustalenia ogólne zawarte §13 ust. 1. 
4) dla terenu 2MN,U (załącznik nr 17) obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalna wysokość zabudowy do kalenicy - (m) 9,5 
2 Maksymalna wysokość budowli (m) 10,5 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 50 
6 Układ kalenicy dachu w relacji do linii zabudowy w przypadku 

dachów dwuspadowych 
równoległy 

7 Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 
 
5) na terenie 2MN,U można zrealizować jeden budynek mieszkalno-usługowy oraz jeden budynek garażowy i jeden 
gospodarczy. 
 
Rozdział XVIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 1 U 
 
§43. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem 1 U: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa – stacja paliw (istniejąca adaptowana w planie) 
§44. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1 U ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu 1U obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 6 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 1 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni 

działki) 
10 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 
 
2) zakazuje się podziału terenu; 
3) dachy zabudowy dowolne. 
 
Rozdział XIX 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usług rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonej symbolem 1UR/MN 
 
§45. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1UR/MN przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług rzemiosła 
- przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
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2) zakazuje się podziaEu terenu;
3) dachy zabudowy dowolne.

RozdziaE XIX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renów zabudowy usEug rzemiosEa z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-

nej symbolem 1UR/MN

§45. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
1UR/MN przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEug 
rzemiosEa

- przeznaczenie dopuszczalne, uzupeEniające: za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna

§46. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia 1UR/MN ustala się następując szczegóEowe 

warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenie pozostawia się istniejącą zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, którą morna wydzielić 
jako odrębną nieruchomo[ć, dopuszcza się wydzie-
lenie drugiej dziaEki pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną lub dziaEki przeznaczonej pod usEugi 
rzemiosEa i budynek mieszkalny jednorodzinny, pod 
warunkiem speEnienia wymogów ustalonych w §10 
ust. 4 oraz §10 ust. 5;

2) na terenie 1UR/MN czę[ć wymaganej po-
wierzchni biologicznie czynnej nalery wykonać w 
miejscu wskazanym na rysunku planu (zaE. nr 10);

3) dla terenu na którym planuje się wykonywanie 
dziaEalno[ci i zabudowę związaną wyEącznie z dzia-
Ealno[cią rzemie[lniczą obowiązuje:

5) na jednej dziaEce budowlanej przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną morna zreali-
zować tylko jeden budynek mieszkalny, lub miesz-
kalno-usEugowy oraz jeden budynek gararowy i je-
den gospodarczy;

6) powierzchnia zabudowy obiektów gospodar-
czych i gararowych na dziaEce przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkalna jednorodzinną Eącznie nie 
more być większa nir 50% powierzchni zabudowy 
budynku mieszkalnego;

7) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych 

i gararowych na dziaEce przeznaczonej pod zabu-
dowę mieszkalna jednorodzinną Eącznie nie more 
być większa nir 50% kubatury zabudowy budynku 
mieszkalnego.

RozdziaE XX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy obiektów produkcyjnych, baz i 
skEadów z dopuszczeniem zabudowy usEugowej 

oznaczonego symbolem 1P/U

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowiązuje:
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§46. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1UR/MN ustala się następując szczegółowe warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) na terenie pozostawia się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, którą można wydzielić jako odrębną 
nieruchomość, dopuszcza się wydzielenie drugiej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub działki przeznaczonej pod 
usługi rzemiosła i budynek mieszkalny jednorodzinny, pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w §10 ust. 4 oraz §10 ust. 5; 
2) na terenie 1UR/MN część wymaganej powierzchni biologicznie czynnej należy wykonać w miejscu wskazanym na rysunku 
planu (zał. nr 10); 
3) dla terenu na którym planuje się wykonywanie działalności i zabudowę związaną wyłącznie z działalnością rzemieślniczą 
obowiązuje: 
 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 5 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 6 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 1 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
6 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 
7 Minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod rzemiosło (m²) 4000 
 
4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej (m) - do kalenicy 10,5 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 11,5 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych (trzecia wyłącznie 

(trzecia wyłącznie w poddaszu użytkowym) 
3 

5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 30 
6 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m2) 700 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 
8 Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m) 20 
9 Układ kalenicy dachu budynków mieszkalnych w relacji do linii 

zabudowy 
równoległy 

10 Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 
 
5) na jednej działce budowlanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną można zrealizować tylko jeden 
budynek mieszkalny, lub mieszkalno-usługowy oraz jeden budynek garażowy i jeden gospodarczy; 
6) powierzchnia zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkalna 
jednorodzinną łącznie nie może być większa niż 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 
7) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkalna 
jednorodzinną łącznie nie może być większa niż 50% kubatury zabudowy budynku mieszkalnego. 
 
Rozdział XX 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy obiektów produkcyjnych, baz i składów z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej oznaczonego symbolem 1P/U 
 
§47. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa obiektów produkcyjnych, baz i składów 
- przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: zabudowa usługowa 
§48. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1P/U obowiązuje zakaz: 
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie związanego z przeznaczeniem terenu, poza 
tymczasowym użytkowaniem leśnym i rolniczym terenów; 
2) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, hoteli i moteli; 
3) składowania jakichkolwiek odpadów. 
§49. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1P/U ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu obowiązuje: 
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§46. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1UR/MN ustala się następując szczegółowe warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) na terenie pozostawia się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, którą można wydzielić jako odrębną 
nieruchomość, dopuszcza się wydzielenie drugiej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub działki przeznaczonej pod 
usługi rzemiosła i budynek mieszkalny jednorodzinny, pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w §10 ust. 4 oraz §10 ust. 5; 
2) na terenie 1UR/MN część wymaganej powierzchni biologicznie czynnej należy wykonać w miejscu wskazanym na rysunku 
planu (zał. nr 10); 
3) dla terenu na którym planuje się wykonywanie działalności i zabudowę związaną wyłącznie z działalnością rzemieślniczą 
obowiązuje: 
 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4 
2 Maksymalna wysokość zabudowy (m) 5 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 6 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 1 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 20 
6 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 
7 Minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod rzemiosło (m²) 4000 
 
4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej (m) - do kalenicy 10,5 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 11,5 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych (trzecia wyłącznie 

(trzecia wyłącznie w poddaszu użytkowym) 
3 

5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 30 
6 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m2) 700 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 40 
8 Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m) 20 
9 Układ kalenicy dachu budynków mieszkalnych w relacji do linii 

zabudowy 
równoległy 

10 Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych 1 
 
5) na jednej działce budowlanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną można zrealizować tylko jeden 
budynek mieszkalny, lub mieszkalno-usługowy oraz jeden budynek garażowy i jeden gospodarczy; 
6) powierzchnia zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkalna 
jednorodzinną łącznie nie może być większa niż 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 
7) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkalna 
jednorodzinną łącznie nie może być większa niż 50% kubatury zabudowy budynku mieszkalnego. 
 
Rozdział XX 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy obiektów produkcyjnych, baz i składów z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej oznaczonego symbolem 1P/U 
 
§47. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa obiektów produkcyjnych, baz i składów 
- przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: zabudowa usługowa 
§48. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1P/U obowiązuje zakaz: 
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie związanego z przeznaczeniem terenu, poza 
tymczasowym użytkowaniem leśnym i rolniczym terenów; 
2) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, hoteli i moteli; 
3) składowania jakichkolwiek odpadów. 
§49. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1P/U ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu obowiązuje: 
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§47. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
1P/U przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa obiek-
tów produkcyjnych, baz i skEadów

- przeznaczenie dopuszczalne, uzupeEniające: za-
budowa usEugowa

§48. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia 1P/U obowiązuje zakaz:

1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i urytkowania terenów nie związanego z przezna-

czeniem terenu, poza tymczasowym urytkowaniem 
le[nym i rolniczym terenów;

2) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej, hoteli i moteli;

3) skEadowania jakichkolwiek odpadów.

§49. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia 1P/U ustala się następujące ogólne warunki, 
zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) dla terenu obowiązuje:

2) dachy budynków dowolne.

RozdziaE XXI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy obiektów produkcyjnych, baz i 
skEadów i zabudowy usEugowej oznaczonych sym-

bolami od 1P,U do 3P,U

§50. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami od 1P,U do 3P,U przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa obiektów 
produkcyjnych, baz i skEadów, zabudowa usEugowa

- przeznaczenie dopuszczalne: istniejąca adapto-

wana w planie zabudowa mieszkaniowa

§51. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1P,U do 3P,U obowiązuje zakaz:

1) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy miesz-
kaniowej, hoteli i moteli;

2) skEadowania jakichkolwiek odpadów.

§52. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1P,U do 3P,U ustala się następujące 
ogólne warunki, zasady i standardy ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kardej terenu obowiązuje:

2) dachy budynków dowolne.

RozdziaE XXII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów infrastruktury technicznej oznaczonych 
symbolami 1 IT i 2IT

§53. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-

lami 1IT i 2IT:
- przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruk-

tury technicznej, istniejącej i projektowanej sieci 
uzbrojenia podziemnego.

§54. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia IT, obowiązuje zakaz wprowadzania 
obiektów budowlanych nie związanych z przezna-
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 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie (% powierzchni działki, 

nieruchomości składającej się z kilku działek) 
20 

2 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m2) 2500 
3 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki, 

nieruchomości) 
40 

4 Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m) 30 
5 Maksymalna wysokość budynków (m) 12 
6 Maksymalna wysokość budowli (m) 51 
7 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1 

 
2) dachy budynków dowolne. 
 
Rozdział XXI 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy obiektów produkcyjnych, baz i składów i zabudowy usługowej 
oznaczonych symbolami od 1P,U do 3P,U 
 
§50. Ustala si  dla terenów oznaczonych symbolami od 1P,U do 3P,U przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa obiektów produkcyjnych, baz i składów, zabudowa usługowa 
- przeznaczenie dopuszczalne: istniej ca adaptowana w planie zabudowa mieszkaniowa 
§51. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia od 1P,U do 3P,U obowiązuje zakaz: 
1) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, hoteli i moteli; 
2) składowania jakichkolwiek odpadów. 
§52. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia od 1P,U do 3P,U ustala się następujące ogólne warunki, zasady i 
standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla każdej terenu obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie (% powierzchni działki, 

nieruchomości składającej się z kilku działek) 
20 

2 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m2) 5000 
3 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki, 

nieruchomości) 
60 

4 Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m) 50 
5 Maksymalna wysokość budynków (m) 12 
6 Maksymalna wysokość budowli (m) 51 
7 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2 

 
2) dachy budynków dowolne. 
 
Rozdział XXII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami 1 IT i 2IT 
 
§53. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1IT i 2IT: 
- przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej, istniejącej i projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego. 
§54. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia IT, obowiązuje zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie 
związanych z przeznaczeniem terenu. Teren może własnościowo stanowić część przyległych działek budowlanych, jednak nie można 
go grodzić. Ogrodzenie działek budowlanych powinno być wykonane w linii rozgraniczającej terenów MN/U. 
 
Rozdział XXIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu infrastruktury technicznej oznaczonego symbolem 1ITW 
 
§55. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1ITW 
- przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - ujęcie wody z hydrofornią 
§56. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1ITW obowiązuje zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie 
związanych z przeznaczeniem terenu. Obowiązuje stosowanie przepisów szczególnych. 
 
Rozdział XXIV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów infrastruktury technicznej – stacji transformatorowych oznaczonych 
symbolami od 1ITE do 2ITE 
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 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie (% powierzchni działki, 

nieruchomości składającej się z kilku działek) 
20 

2 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m2) 2500 
3 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki, 

nieruchomości) 
40 

4 Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m) 30 
5 Maksymalna wysokość budynków (m) 12 
6 Maksymalna wysokość budowli (m) 51 
7 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1 

 
2) dachy budynków dowolne. 
 
Rozdział XXI 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy obiektów produkcyjnych, baz i składów i zabudowy usługowej 
oznaczonych symbolami od 1P,U do 3P,U 
 
§50. Ustala si  dla terenów oznaczonych symbolami od 1P,U do 3P,U przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa obiektów produkcyjnych, baz i składów, zabudowa usługowa 
- przeznaczenie dopuszczalne: istniej ca adaptowana w planie zabudowa mieszkaniowa 
§51. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia od 1P,U do 3P,U obowiązuje zakaz: 
1) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, hoteli i moteli; 
2) składowania jakichkolwiek odpadów. 
§52. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia od 1P,U do 3P,U ustala się następujące ogólne warunki, zasady i 
standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla każdej terenu obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 
A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie (% powierzchni działki, 

nieruchomości składającej się z kilku działek) 
20 

2 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m2) 5000 
3 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki, 

nieruchomości) 
60 

4 Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m) 50 
5 Maksymalna wysokość budynków (m) 12 
6 Maksymalna wysokość budowli (m) 51 
7 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2 

 
2) dachy budynków dowolne. 
 
Rozdział XXII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami 1 IT i 2IT 
 
§53. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1IT i 2IT: 
- przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej, istniejącej i projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego. 
§54. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia IT, obowiązuje zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie 
związanych z przeznaczeniem terenu. Teren może własnościowo stanowić część przyległych działek budowlanych, jednak nie można 
go grodzić. Ogrodzenie działek budowlanych powinno być wykonane w linii rozgraniczającej terenów MN/U. 
 
Rozdział XXIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu infrastruktury technicznej oznaczonego symbolem 1ITW 
 
§55. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1ITW 
- przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - ujęcie wody z hydrofornią 
§56. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1ITW obowiązuje zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie 
związanych z przeznaczeniem terenu. Obowiązuje stosowanie przepisów szczególnych. 
 
Rozdział XXIV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów infrastruktury technicznej – stacji transformatorowych oznaczonych 
symbolami od 1ITE do 2ITE 
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czeniem terenu. Teren more wEasno[ciowo stano-
wić czę[ć przylegEych dziaEek budowlanych, jednak 
nie morna go grodzić. Ogrodzenie dziaEek budowla-
nych powinno być wykonane w linii rozgraniczają-
cej terenów MN/U.

RozdziaE XXIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu infrastruktury technicznej oznaczonego 
symbolem 1ITW

§55. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
1ITW

- przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktu-
ry technicznej - ujęcie wody z hydrofornią

§56. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia 1ITW obowiązuje zakaz wprowadzania 
obiektów budowlanych nie związanych z przezna-
czeniem terenu. Obowiązuje stosowanie przepisów 
szczególnych.

RozdziaE XXIV
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów infrastruktury technicznej ｠ stacji transfor-
matorowych oznaczonych symbolami od 1ITE do 

2ITE

§57. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami od 1ITE do 2ITE przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: urządzenia elektro-
energetyczne - stacje transformatorowe.

§58. Na terenie oznaczonym symbolami przezna-
czenia od 1ITE do 2ITE obowiązuje zakaz tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów, zwEaszcza lokalizowania obiektów tym-
czasowych, za wyjątkiem okresowego wykorzysty-
wania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej.

§59. Na terenie oznaczonym symbolami prze-
znaczenia od 1ITE do 2ITE ustala się następujące 
szczegóEowe warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kardego terenu obowiązuje:

2) geometria dachu dowolna.

RozdziaE XXV
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu projektowanych zalesieG oznaczonych sym-
bolem ZL

§60. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami ZL przeznaczenie:

- podstawowe: zalesienia

§61. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia ZL ustala się zakaz:

- wprowadzania obiektów budowlanych nie zwią-
zanych z przeznaczeniem terenu.

RozdziaE XXVI
Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów trwa-

Eych urytków zielonych oznaczonych symbolem od 
1D do 4D

§62. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lem przeznaczenia od 1D do 4D:

- podstawowe: trwaEe urytki zielone, Eąki, pastwi-
ska, rowy, pobocza rowów

§63. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1D do 4D wprowadza się zakaz:

1) lokalizowania obiektów budowlanych, za wy-
jątkiem obiektów melioracji;

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
urytkowania terenów, lokalizowania obiektów tym-
czasowych;

3) zmiany stosunków wodnych;
4) lokalizowania parkingów, skEadów pojazdów i 

zEomu;
5) sadzenia drzew i krzewów na terenach przy ro-

wach melioracyjnych.

§64. Dla terenów od 1D do 4D nalery stosować 
ustalenia ogólne zawarte w §16 punkty 11 i 12.

RozdziaE XXVII
Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów ziele-

ni izolacyjnej oznaczonej symbolem 1ZI

§65. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
przeznaczenia 1ZI:

- podstawowe: zieleG izolacyjna
- dopuszczalne, uzupeEniające: obiekty obsEugi 

technicznej i urządzenia pomocnicze

§66. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia 1ZI wprowadza się zakaz:

1) lokalizowania jakichkolwiek funkcji i obiektów 
budowlanych, za wyjątkiem obiektów obsEugi tech-
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§57. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami od 1ITE do 2ITE przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: urządzenia elektroenergetyczne - stacje transformatorowe. 
§58. Na terenie oznaczonym symbolami przeznaczenia od 1ITE do 2ITE obowiązuje zakaz tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego wykorzystywania 
terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej. 
§59. Na terenie oznaczonym symbolami przeznaczenia od 1ITE do 2ITE ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i 
standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla każdego terenu obowiązuje: 
 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.6 
2 Maksymalna wysokość budynków- do kalenicy (m) 4,5 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 1 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki) 0 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 60 
 
2) geometria dachu dowolna. 
 
Rozdział XXV 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu projektowanych zalesień oznaczonych symbolem ZL 
 
§60. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami ZL przeznaczenie: 
- podstawowe: zalesienia 
§61. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZL ustala się zakaz: 
- wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu. 
 
Rozdział XXVI 
Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów trwałych użytków zielonych oznaczonych symbolem od 1Ł do 4Ł 
 
§62. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1Ł do 4Ł: 
- podstawowe: trwałe użytki zielone, łąki, pastwiska, rowy, pobocza rowów 
§63. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1Ł do 4Ł wprowadza się zakaz: 
1) lokalizowania obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów melioracji; 
2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, lokalizowania obiektów tymczasowych; 
3) zmiany stosunków wodnych; 
4) lokalizowania parkingów, składów pojazdów i złomu; 
5) sadzenia drzew i krzewów na terenach przy rowach melioracyjnych. 
§64. Dla terenów od 1Ł do 4Ł należy stosować ustalenia ogólne zawarte w §16 punkty 11 i 12. 
 
Rozdział XXVII 
Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów zieleni izolacyjnej oznaczonej symbolem 1ZI 
 
§65. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 1ZI: 
- podstawowe: zieleń izolacyjna 
- dopuszczalne, uzupełniające: obiekty obsługi technicznej i urządzenia pomocnicze 
§66. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1ZI wprowadza się zakaz: 
1) lokalizowania jakichkolwiek funkcji i obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej i urządzeń 
pomocniczych; 
2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, lokalizowania obiektów tymczasowych. 
§67. Dla terenu 1ZI należy stosować ustalenia ogólne zawarte w §8 punkt 1c. 
 
Rozdział XXVIII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu drogi publicznej - klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej 
symbolem 1KD-GP 
 
§68. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1KD-GP przeznaczenie: 
- przeznaczenie podstawowe: droga klasy głównej ruchu przyspieszonego 
§69. 1. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1KD-GP ustala się obowiązek przestrzegania ustaleń ogólnych 
zawartych w §18 ust. 1 pkt „a”. 
2. Zakazuje się podziałów terenu 1KD-GP innych niż wydzielających działkę dla poszerzenia pasa drogowego. 
 
Rozdział XXIX 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu drogi publicznej - klasy drogi głównej oznaczonej symbolem 1KD-G 
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nicznej i urządzeG pomocniczych;
2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 

urytkowania terenów, lokalizowania obiektów tym-
czasowych.

§67. Dla terenu 1ZI nalery stosować ustalenia 
ogólne zawarte w §8 punkt 1c.

RozdziaE XXVIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu drogi publicznej - klasy drogi gEównej ruchu 
przyspieszonego oznaczonej symbolem 1KD-GP

§68. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
1KD-GP przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: droga klasy gEównej 
ruchu przyspieszonego

§69. 1. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia 1KD-GP ustala się obowiązek przestrze-
gania ustaleG ogólnych zawartych w §18 ust. 1 pkt 
ｧaｦ.

2. Zakazuje się podziaEów terenu 1KD-GP innych 
nir wydzielających dziaEkę dla poszerzenia pasa dro-
gowego.

RozdziaE XXIX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu drogi publicznej - klasy drogi gEównej ozna-
czonej symbolem 1KD-G

§70. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
1KD-G przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: droga klasy gEów-
nej.

§71. 1. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia 1KD- G ustala się obowiązek przestrze-
gania ustaleG ogólnych zawartych w §18 ust. 1 pkt 
ｧbｦ.

2. Zakazuje się podziaEów terenu 1KD-G innych 
nir wydzielających dziaEkę dla poszerzenia pasa dro-
gowego.

RozdziaE XXX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu drogi publicznej - klasy drogi zbiorczej ozna-
czonej symbolem 1KD-Z

§72. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
1KD-Z przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: droga klasy zbior-
czej.

§73. 1. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia 1KD-Z ustala się obowiązek przestrzega-
nia ustaleG ogólnych zawartych w §18 ust. 1 pkt 
ｧcｦ.

2. Zakazuje się podziaEów terenu 1KD-Z innych nir 
wydzielających dziaEkę dla poszerzenia pasa drogo-

wego.

RozdziaE XXXI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów drogi publicznej - klasy drogi lokalnej, 
oznaczonej symbolem 1KD-L

§74. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
1KD-L przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: droga klasy lokal-
nej,

- przeznaczenie uzupeEniające: sieci infrastruktury 
technicznej

§75. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia 1KD-L ustala się zakaz wprowadzania obiek-
tów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem 
terenu za wyjątkiem obiektów obsEugi technicznej i 
urządzeG pomocniczych oraz zakaz tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i urytkowania tere-
nów, zwEaszcza lokalizowania obiektów tymczaso-
wych, za wyjątkiem okresowego do czasu zago-
spodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania 
terenów do produkcji rolnej.

§76. Dla terenu oznaczonego symbolem przezna-
czenia 1KD-L ustala się następujące warunki i zasa-
dy zabudowy oraz zagospodarowania:

1) minimalna szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu wy-
nosząca 16m,

2) drogę 1KD-L nalery wykonać z obustronnymi 
chodnikami o szeroko[ci minimum 1,5m kardy.

RozdziaE XXXII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów dróg publicznych klasy drogi dojazdowej 
oznaczonych symbolami od 1KD-D do 5KD-D

§77. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami od 1KD-D do 5KD-D przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: droga, ulica klasy 
dojazdowej,

- przeznaczenie uzupeEniające: sieci infrastruktury 
technicznej, parkowanie pojazdów mechanicznych.

§78. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1KD-D do 5KD-D ustala się zakaz 
wprowadzania obiektów budowlanych nie związa-
nych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem obiek-
tów obsEugi technicznej i urządzeG pomocniczych 
oraz zakaz tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i urytkowania terenów, zwEaszcza loka-
lizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem 
okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie 
z planem, wykorzystywania terenów do produkcji 
rolnej.

§79. Dla terenów oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1KD-D do 5KD-D ustala się następu-
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jące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodaro-
wania:

1) szeroko[ci w liniach rozgraniczających dla po-
szczególnych ulic powinna być zgodna z ustalenia-
mi §18 ust. 1 pkt ｧdｦ;

2) ulice 1KD-D, 2KD-D nalery wykonać z obu-
stronnymi chodnikami o szeroko[ci minimum 1,5 m 
kardy, ulice od 3KD-D do 5KD-D nalery wykonać 
minimum z jednym chodnikiem karda.

RozdziaE XXXIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbo-
lami od 1KDW do 15KDW

§80. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami od 1KDW do 15KDW przeznaczenie:

- przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna
- przeznaczenie uzupeEniające: sieci infrastruktury 

technicznej, parkowanie pojazdów mechanicznych.

§81. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1KDW do 15KDW ustala się zakaz 
wprowadzania obiektów budowlanych nie związa-
nych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem obiek-
tów obsEugi technicznej i urządzeG pomocniczych 
oraz zakaz tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i urytkowania terenów, zwEaszcza loka-
lizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem 
okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie 
z planem, wykorzystywania terenów do produkcji 
rolnej.

§82. Dla terenów oznaczonych symbolami prze-
znaczenia ustala się następujące warunki i zasady 
zabudowy oraz zagospodarowania:

1) szeroko[ci w liniach rozgraniczających dróg 
wewnętrznych zgodna z §8 ust. 3 z narornymi [cię-
ciami zgodnie z zaEącznikami graficznymi;

2) drogi KDW nalery wykonać z obustronnymi 
chodnikami o szeroko[ci minimum 1,5m kardy.

DZIAD III
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE

RozdziaE XXXIV
Ustalenia koGcowe

§83. Uchwala się dla terenów objętych ustalenia-
mi planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
wysoko[ci 30% za wyjątkiem gruntów będących 
wEasno[cią Gminy i Miasta RychwaE, dla których 
ustala się stawkę 0%.

§84. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta RychwaE

§85. UchwaEa podlega opublikowaniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rychwale
(-) mgr Roman Drewniacki
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Nie wpEynęEy uwagi do projektu zmiany planu.

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicz-
nej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy będzie realizacja:

- gminnych dróg publicznych z kanalizacją desz-
czową

- wodociągów
- kanalizacji sanitarnej
2. Inwestycje wymienione w pkt 1 będą realizo-

wane równolegle z realizacją zabudowy na poszcze-
gólnych terenach.

3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 
1 podlega zasadom aktualnych przepisów szcze-
gólnych dotyczących finansów publicznych, przy 
czym:

a) uchwaEa Rady Miejskiej okre[li wieloletni pro-
gram inwestycyjny w zakresie budowy i przebudo-
wy dróg, wodociągów, kanalizacji sanitarnej,

b) zaEącznik do uchwaEy budretowej gminy okre-
[la limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w roku budretowym oraz dwóch kolejnych 
latach,

c) kolejne uchwaEy budretowe gminy okre[lają na-
kEady na uruchomiony program w wysoko[ci umor-
liwiającej jego terminowe zakoGczenie,

d) zmiana kwot wydatków na realizację programu 
następuje w drodze uchwaEy Rady Miejskiej zmie-
niającej zakres programu lub wstrzymującej jego 
wykonywanie,

e) zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru 
najkorzystniejszej oferty w trybie obowiązujących 
przepisów prawa,

f) realizacja zadaG następuje w terminach okre[lo-
nych harmonogramem wydatków budretu gminy.

ZaEącznik nr 19
do UchwaEy Nr XXXVI/290/10

Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 3 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 20
do UchwaEy Nr XXXVI/290/10

Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 3 marca 2010 r.

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

SOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. 
zmianami), art. 2, art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy 
z dnia 25 papdziernika 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu dziaEalno[ci kulturalnej (Dz.U. z 2001 
r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2 
pkt 2, art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 
ze zm.) Rada Gminy w Osieku MaEym uchwala, co 
następuje:

§1. PrzeksztaEca się z dniem 1 lipca 2010 r. jed-
nostkę budretową pn. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Osieku MaEym w samorządową instytucję kultury, 
pn. ｧGminna Biblioteka Publiczna w Osieku MaEymｦ.

§2. 1. Gminna Biblioteka Publiczna, zwana w dal-
szej czę[ci ｧBibliotekąｦ będzie gospodarowaEa wy-
dzielonym majątkiem, stanowiącym czę[ć majątku 
Gminy Osiek MaEy.

2. Warto[ć mienia, okre[lonego bilansem sporzą-
dzonym na dzieG 30 czerwca 2010 roku stanowić 
będzie fundusz Biblioteki.
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UCHWADA Nr 194/10 RADY GMINY W OSIEKU MADY

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie przeksztaEcenia jednostki budretowej pod nazwą ｧGminna Biblioteka Publiczna w Osieku Ma-
Eymｦ w samorządową instytucję kultury pn. ｧGminna Biblioteka Publiczna w Osieku MaEymｦ 


