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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniej-
szymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
pópniejszymi zmianami) oraz w związku z UchwaEą Nr 
XXVII/167/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 
stycznia 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu poEoronego w obrębie ulic: Kole-
jowa - Kopernika w Kobylinie uchwalonego UchwaEą 
nr XXVII1/209/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z 
dnia 29 sierpnia 2005 r., po sprawdzeniu zgodno[ci 
zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kobylin - zmiana Studium uchwalona UchwaEą Nr 
XVII/101/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 
marca 2008 roku Rada Miejska w Kobylinie uchwa-
la, co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne - przedmiot i zakres uchwaEy

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizo-
wanego w Kobylinie w obrębie ulic: Kolejowa - Ko-
pernika uchwalonego UchwaEą Nr XXVIII/209/2005 
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2005 
roku, zwaną dalej planem.

2. Zmiana planu obejmuje obszar miasta Kobylina, 
ograniczony odpowiednio: od poEudnia -terenem linii 
kolejowej nr 14 relacji Leszno - Ostrów Wielkopolski, 
od wschodu - ulicą Kolejową, a od zachodu i póEnocy 
- granicami administracyjnymi miasta.

3. Granice planu okre[la rysunek, będący zaEączni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwaEy.

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są zaEączniki:
1) czę[ć graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 

- zaEącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Kobylinie w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoro-
nego do publicznego wglądu projektu planu miejsco-
wego - zaEącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Kobylinie w 
sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz 
zasadach ich finansowania - zaEącznik nr 3.

5. Zakres ustaleG planu jest zgodny z art. 15, ust. 
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

1) planie - nalery przez to rozumieć zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
o której mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

2) rysunku planu - nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyj-
no- wysoko[ciowej w skali 1:1000, stanowiący za-
Eącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego);

4) obszarze - nalery przez to rozumieć caEy obszar 
opracowania objęty niniejszą uchwaEą;

5) strefie - nalery przez to rozumieć wszystkie te-
reny w granicach opracowania planu o tym samym 
przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym;

6) terenie - nalery przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji i numerem;

7) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalery 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w wyniku 
realizacji planu powinno przewarać w strefie funk-
cjonalnej;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - nalery 
przez to rozumieć przeznaczenie inne nir podstawo-
we, uzupeEniające lub wzbogacające przeznaczenie 
podstawowe.

9) dopuszczalnej wysoko[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć odlegEo[ć w metrach od terenu do 
kalenicy lub najwyrszego punktu przekrycia dachu 
bez kominów, masztów odgromnikowych, anten 
(nie dotyczy akcentów architektonicznych);

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linie okre[lające maksymalny zasięg 
usytuowania na terenie jednostki wszelkich dopusz-
czonych w planie nadziemnych czę[ci budynków i 
budowli (w rozumieniu prawa budowlanego) chyba, 
re ustalenia szczegóEowe planu stanowią inaczej; 
nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą: oka-
pów, gzymsów, balkonów, tarasów, galerii, scho-
dów zewnętrznych werand, wykuszy, zadaszeG nad 
wej[ciami do budynków, elementów odwodnienia, 
zdobieG elewacji i innych podobnych elementów bu-
dynków oraz nie ograniczają lokalizacji takich obiek-
tów jak: ogrodzenia, drogi, dojazdy, parkingi tere-
nowe, chodniki, doj[cia oraz liniowe elementy sieci 
technicznych i uzbrojenia terenu;
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11) obowiązującej linii podziaEów wewnętrznych 
- nalery przez to rozumieć linię, której przebieg na 
rysunku planu zostaE [ci[le okre[lony i nie more pod-
legać modyfikacjom;

12) proponowanej linii podziaEów wewnętrznych 
- nalery przez to rozumieć linię, której przebieg na 
rysunku planu nie jest obowiązujący i more podlegać 
modyfikacjom, na warunkach okre[lonych w ustale-
niach szczegóEowych uchwaEy;

13) zakEadach stwarzających zagrorenie dla zdro-
wia i rycia ludzi, a w szczególno[ci zagrorenie wystą-
pienia powarnych awarii - nalery przez to rozumieć 
zakEady, w których w trakcie procesu przemysEowe-
go, magazynowania lub transportu, z udziaEem sub-
stancji niebezpiecznych, more doj[ć do emisji, po-
raru lub eksplozji, powodujących natychmiastowe 
zagrorenie rycia i zdrowia ludzi oraz [rodowiska lub 
do powstania takiego zagrorenia z opópnieniem;

14) usEugach nieuciąrliwych o charakterze lokal-
nym - nalery przez to rozumieć usEugi towarzyszące 
zabudowie mieszkaniowej, których oddziaEywanie 
nie powoduje przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska okre[lonych w przepisach odrębnych, poza 
terenem do którego inwestor posiada tytuE prawny,

15) zbiorczych sieciach i obiektach infrastruktury 
- nalery przez to rozumieć sieci i obiekty związane 
z uzbrojeniem terenu i obsEugujące więcej nir jedną 
dziaEkę, dla których w planie nie okre[la się jedno-
znacznej lokalizacji.

§3. 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach te-
renu objętego planem.

2. Liczby występujące przed symbolami terenów 
mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące 
obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) symbole okre[lające przeznaczenie terenów;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnych funkcjach 

lub rórnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obowiązujące linie podziaEów wewnętrznych;
6) granica strefy ochronnej od cmentarza;
7) i strefa uciąrliwo[ci od linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 110 kV;
8) wymiarowanie w metrach;
9) kąty proste w podziaEach dziaEek.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe - ustalenia dotyczące caEe-

go obszaru objętego planem

§4. 1. Na obszarze objętym planem okre[la się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy produkcyjnej, skEadów i ma-
gazynów - strefy oznaczone symbolem P (1-4P);

2) teren zabudowy produkcyjnej z usEugami - stre-
fa oznaczona symbolem P/U;

3) tereny zabudowy usEugowej - strefy oznaczone 
symbolem U (1-5U);

4) tereny zabudowy mieszkaniowo-usEugowej - 

strefy oznaczone symbolem MN/U (1-6MN/U);
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

- strefy oznaczone symbolem MN (1-5MN);
6) teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-

usEugowej - oznaczony symbolem RM/MN,U;
7) teren cmentarza - oznaczony symbolem ZC;
8) tereny rolnicze - strefy oznaczone symbolem R 

(1-2R);
9) tereny infrastruktury technicznej - stacje trans-

formatorowe - oznaczone symbolem E (1-5E);
10) tereny komunikacji:
a) droga publiczna lokalna klasy ｧLｦ- oznaczona 

symbolem KDL,
b) drogi wewnętrzne lokalne - oznaczone symbo-

lem KDWL (1-2KDWL),
c) drogi wewnętrzne dojazdowe klasy ｧDｦ - ozna-

czone symbolem KDWD (1-3KDWD),
d) istniejąca droga wewnętrzna - oznaczona sym-

bolem KDW,
e) ciągi pieszo-jezdne - oznaczone symbolem 

KDWP (1-6KDWP),
f) rezerwa terenu pod poszerzenie drogi - oznaczo-

na symbolem KDW-r (1-2KDW-r),
g) teren parkingu publicznego - oznaczony symbo-

lem KD-p.
2. Na kardym z ww. terenów zakazuje się innego 

wykorzystania terenu, nir zgodny z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym, z zastrzereniem 
§15.

3. Ustala się podziaE obszaru objętego planem na 
tereny funkcjonalne i dziaEki, liniami rozgraniczający-
mi - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu:

1) [ci[le okre[lonymi rozdzielającymi tereny o rór-
nym sposobie urytkowania - linie rozgraniczające te-
reny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach 
zagospodarowania,

2) [ci[le okre[lonymi rozdzielającymi tereny o tym 
samym sposobie urytkowania - obowiązujące linie 
podziaEów wewnętrznych,

3) postulowanymi rozdzielającymi tereny o tym 
samym sposobie urytkowania - proponowane linie 
podziaEów wewnętrznych.

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy we-
dEug rysunku planu - zaEącznik nr 1.

§5. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaE-
towania Eadu przestrzennego:

1. Nową zabudowę nalery lokalizować na obszarze 
wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

2. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nad-
budowę istniejącej zabudowy z uwzględnieniem za-
sad okre[lonych w ustaleniach szczegóEowych (§16 
- §21);

3. Tereny, na których znajduje się zabudowa w 
zEym stanie technicznym nalery uporządkować po-
przez modernizację istniejących obiektów i dostoso-
wanie ich do obowiązujących standardów budowla-
nych i ochrony [rodowiska lub poprzez likwidację tej 
zabudowy.

4. Od strony ulic i placów ustala się:
1) arurowe ogrodzenia dziaEki z elementów meta-
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lowych, ceramicznych lub drewnianych,
2) uksztaEtowanie zieleni w formie szpalerów lub 

rywopEotów.
5. Zakazuje się prowadzenia hodowli zwierząt i lo-

kalizowania obiektów inwentarskich.
6. Cmentarz nalery zaprojektować i utrzymywać 

jako zespóE zieleni o charakterze parkowym.
7. Na obszarze planu zakazuje się lokalizacji obiek-

tów handlowych o powierzchni sprzedary przekra-
czającej 2000 m2.

§6. Ustala się następujące warunki zagospodaro-
wania terenów wynikające z zasad ochrony [rodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Teren objęty planem poEorony jest na obszarze 
szczególnej ochrony wód powierzchniowych - zlew-
nia chroniona rzek Orli. Urytkowanie rolnicze terenu 
speEniać musi wymogi ochrony okre[lone dla ww. 
obszaru.

2. Teren objęty planem poEorony jest na obszarze 
występowania czwartorzędowych struktur wodono-
[nych - Obszar zasobowy Smolice -Rębiechów, po-
zbawionych ochronnego nadkEadu izolacyjnego. W 
celu ochrony przed infiltracją i migracją zanieczysz-
czeG do pokEadu wodono[nego nakazuje się:

1) podEączenie wszystkich obiektów kubaturo-
wych do miejskiej sieci wodociągowej;

2) prowadzenie gospodarki [ciekowej zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w §14 ust. 2 pkt 2 i 3;

3) utwardzenie powierzchni, na których more 
doj[ć do zanieczyszczenia substancjami ropopo-
chodnymi lub innymi substancjami szkodliwymi oraz 
uszczelnienie podEora, a takre wyposarenie tych te-
renów w systemy odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§14 ust. 2 pkt 3;

4) prowadzenie gospodarki odpadami staEymi 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §14 ust. 2 pkt 8,

3. Na obszarze objętym planem nie występują ob-
szary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną.

4. Nalery chronić istniejącą zieleG wysoką. Zaka-
zuje się wycinki istniejących zadrzewieG, je[li nie 
stanowią one zagrorenia dla zdrowia i rycia ludzi. 
Dopuszcza się wycinkę drzew w przypadkach wy-
stępowania kolizji z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną lub planowaną zabudową, po uzyskaniu sto-
sownych, wymaganych prawem zezwoleG.

5. Zakazuje się lokalizowania zabudowy na grun-
tach pochodzenia organicznego.

6. Warstwa próchniczna gleby z terenów przezna-
czonych pod trwaEą zabudowę musi zostać zdjęta i 
rozplanowana w obrębie obszaru objętego planem 
lub wykorzystana na innych, wskazanych przez sEur-
by gminne, terenach np. wymagających rekultywa-
cji.

7. Na, terenach zainwestowanych i planowanych 
do zainwestowania nakazuje się pozostawienie po-
wierzchni biologicznie czynnych w wielko[ciach 
okre[lonych w ustaleniach szczegóEowych -§16-
§21;

8. Projektowaną zabudowę nalery ksztaEtować w 

sposób zapewniający dogodne warunki przewietrza-
nia terenu.

9. Na terenach zabudowy produkcyjnej, baz i ma-
gazynów, zabudowy produkcyjnej z usEugami i za-
budowy usEugowej - strefy oznaczone symbolami P, 
P/U, U - obowiązuje wymóg nasadzenia szpalerów 
zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkanio-
wej i przestrzeni publicznych.

10. Na obszarze objętym planem ogrzewanie 
obiektów realizować poprzez wykorzystanie wyso-
kosprawnych urządzeG przystosowanych do spala-
nia paliw niskoemisyjnych zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w §14 ust. 2 pkt 7.

11. OddziaEywanie na [rodowisko związane z 
funkcjonowaniem istniejących zakEadów nie more 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska okre[lonych w przepisach odrębnych, poza 
terenem do którego inwestor posiada tytuE prawny.

12. Wszelkie oddziaEywania na [rodowisko zwią-
zane z planowaną dziaEalno[cią usEugową, produk-
cyjną i rzemie[lniczą nie mogą przekraczać standar-
dów jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach 
odrębnych, poza terenem do którego inwestor po-
siada tytuE prawny.

13. Zakazuje się prowadzenia dziaEalno[ci gospo-
darczej:

1) mogącej pogorszyć stan czysto[ci wód pod-
ziemnych i powierzchniowych, bez instalacji odpo-
wiednich urządzeG zabezpieczających [rodowisko 
gruntowo-wodne;

2) mogącej pogorszyć stan powietrza atmosfe-
rycznego, bez instalacji odpowiednich urządzeG za-
bezpieczających;

3) powodującej powstawanie odpadów wymaga-
jących, zgodnie z przepisami szczególnymi, zago-
spodarowania w miejscu ich powstawania, bez od-
powiednich wymaganych przepisami zabezpieczeG;

14. Na obszarze objętym planem ustala się do-
puszczalny poziom haEasu:

4) w strefach zabudowy mieszkaniowo-usEugowej 
MN/U, zagrodowej i mieszkaniowo- usEugowej RM/
MN,U oraz usEugowej U - dopuszczalny poziom haEa-
su jak dla terenów mieszkaniowo-usEugowych,

5) w strefach zabudowy mieszkaniowej MN - do-
puszczalny poziom haEasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

15. W przypadku kolizji realizowanej inwestycji z 
siecią drenarską nalery opracować dokumentację 
przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w 
sposób zapewniający sprawne jego dziaEanie. Doku-
mentację nalery uzgodnić z wEa[ciwym terenowo or-
ganem ds. melioracji wodnych, a następnie dokonać 
przebudowy istniejącej sieci, pod nadzorem inspek-
tora z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych.

§7. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania terenów wynikające z zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej:

1. Teren planu objąć nalery strefą ochrony arche-
ologicznej ｧWｦ ze względu na występujące na ob-
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szarze planu zabytkowe stanowiska archeologiczne 
nr 67-30/30, 67-30/33, 67-30/94, 67-30/95, 67-
30/96, 67-30/162, 67-30/167. 3

2. Wszelkie.zamierzenia inwestycyjne na terenie 
objętym planem podlegają uzgodnieniu z konserwa-
torem zabytków w zakresie ochrony zabytków ar-
cheologicznych. (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pópniejszymi zmiana-
mi))

§8. Ustala się następujące warunki zagospodaro-
wania terenu wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych:

1. Na obszarze objętym planem przestrzenie pu-
bliczne stanowią następujące tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami:

a) KDL - droga publiczna lokalna,
b) 1-2KDWL - drogi wewnętrzne lokalne,
c) 1-3KDWD - drogi wewnętrzne dojazdowe,
d) 1-6KDWP - ciągi pieszo-jezdne,
e) 1-2KDW-r - rezerwa terenu pod poszerzenie dro-

gi,
f) KDW - istniejąca droga wewnętrzna,
g) KD-p - teren parkingu publicznego,
h) ZC - teren cmentarza komunalnego.
2. Przestrzeniami publicznymi mogą stać się tak-

re tereny zabudowy usEugowej udostępnione przez 
swych wEa[cicieli w okre[lonym czasie.

3. Na terenach przestrzeni publicznych, wymienio-
nych w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infra-
struktury technicznej;

2) zagospodarowanie zielenią urządzoną.
4. W liniach rozgraniczających tereny komunikacji 

oznaczone symbolami KDL, KDWD, KDWP i KD-p 
dopuszcza się lokalizację obiektów usEugowo-han-
dlowych o powierzchni do 20m2, w sposób nie ko-
lidujący z funkcją komunikacyjną, realizowanych za 
zgodą zarządcy drogi, w pobliru przystanków komu-
nikacji zbiorowej, a w razie potrzeb takre w innych 
miejscach.

5. Zabrania się umieszczania:
1) no[ników reklamowych w pasach drogowych;
2) no[ników reklamowych i reklam na terenie oraz 

ogrodzeniu cmentarza;
3) no[ników reklamowych i reklam na pniach 

drzew.
6. Na terenach publicznych innych nir wymienione 

w ust. 5 dopuszcza się  umieszczanie reklam oraz ta-
blic informacyjnych pod następującymi warunkami:

1) szeroko[ć tablicy lub reklamy nie będzie prze-
kraczać 1,5 m, a jej wysoko[ć 1 m;

2) nie będą one kolidowaEy z funkcja podstawową;
3) nie będą utrudniaEy dostępu do terenów poEoro-

nych przy terenach publicznych oraz nie będą zacie-
niać budynków lub terenów wyznaczonych na ich 
realizację;

4) będą związane z dziaEalno[cią firm zlokalizowa-
nych w sąsiedztwie tej przestrzeni po jednej rekla-
mie, bądp tablicy informacyjnej dla kardej firmy.

7. Zaleca się stosowanie ujednoliconej formy re-
klam oraz tablic informacyjnych, zatwierdzonych 
przez wEa[ciwe sEurby gminne.

§9. Ustalenia dotyczące parametrów, wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu okre[lają ustalenia szczegóEowe, zawarte w 
§16 - §26.

§10. 1. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują:

1) tereny górnicze wymagające okre[lenia sposo-
bu ich zagospodarowania,

2) tereny nararone na niebezpieczeGstwo powo-
dzi,

3) tereny zagrorone osuwaniem się mas ziemnych, 
wymagające okre[lenia sposobu ich zagospodaro-
wania,

2. Nie wprowadza się ustaleG dotyczących granic i 
sposobu zagospodarowania ww. terenów.

§11. Ustala się następujące zasady i warunki sca-
lania oraz podziaEu nieruchomo[ci:

1. Zakazuje się podziaEu terenów oznaczonych 
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 1U, 2U i 3U 
na dziaEki budowlane bez wcze[niejszego scalenia 
gruntów. Nakazuje się scalenie istniejących dziaEek 
i dokonanie wtórnego podziaEu zgodnie z rysunkiem 
planu.

2. Na pozostaEych terenach, dziaEki uzyskane w 
wyniku podziaEu nieruchomo[ci winny speEniać na-
stępujące warunki:

1) dla terenów zabudowy usEugowej i produkcyj-
nej powierzchnia wydzielanych dziaEek powinna być 
taka, aby morliwe byEo zrealizowanie zamierzenia in-
westycyjnego wraz z towarzyszącymi urządzeniami 
budowlanymi, zgodnie z wymogami przepisów bu-
dowlanych;

2) szeroko[ć wydzielanych dróg wewnętrznych 
winna być dostosowana do wymagaG wynikających 
z przewidywanego ruchu pojazdów, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, a w szczególno[ci przepisa-
mi ochrony przeciwporarowej;

3) je[li w ustaleniach szczegóEowych i/lub na ry-
sunku planu nie nakazano inaczej obowiązuje kąt 
poEorenia granic dziaEek w stosunku do pasa drogo-
wego w przedziale od 70° do 110°;

4) zakazuje się wydzielania dziaEek bez zapewnio-
nego bezpo[redniego dostępu do drogi.

§12. Ustala się następujące szczególne warunki 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu:

1. Na terenach oznaczonych symbolami 1R i 2R 
obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczo-
nych na staEy pobyt ludzi.

2. Zakazuje się realizacji zabudowy w odlegEo[ci 
mniejszej nir 50 m od granicy lasu.

3. Na terenie oznaczonym symbolem 1P obowią-
zują ograniczenia w zakresie realizacji zabudowy i 
zagospodarowania terenu okre[lone w §16 ust. 6, 
wynikające z poEorenia terenu przy granicy terenu 
kolejowego,.

4. W odlegEo[ci mniejszej nir 50 m od granicy pro-
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jektowanego cmentarza komunalnego - w strefie 
ochronnej cmentarza zakazuje się lokalizacji zabu-
dowy mieszkaniowej oraz zakEadów produkujących 
rywno[ć, zakEadów rywienia zbiorowego i zakEadów 
przechowujących artykuEy rywno[ci.

5. Zabrania się lokalizowania zabudowy i nasadza-
nia drzew, z wyjątkiem drzew owocowych nisko-
piennych, w wyznaczonej strefie uciąrliwo[ci istnie-
jącej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 KV 
tj. w odlegEo[ci mniejszej nir 20,5 m od skrajnego 
przewodu tej linii.

6. Zabrania się lokalizowania parkingów oraz sta-
nowisk pracy, skEadowisk wyrobów, materiaEów lub 
maszyn i urządzeG budowlanych pod linią i w odle-
gEo[ci mniejszej nir 15 m od skrajnego przewodu linii 
110 kV.

7. Zabrania się lokalizowania zabudowy i nasadza-
nia drzew, z wyjątkiem drzew owocowych nisko-
piennych w odlegEo[ci mniejszej nir 5 m od skraj-
nego przewodu istniejących linii energetycznych 
[redniego napięcia 20 kV.

8. W odlegEo[ci 1,5 m od brzegów rowów meliora-
cyjnych zakazuje się; nasadzania drzew iｧkrzewów, 
lokalizowania zabudowy, ogrodzeG i innych obiek-
tów budowlanych.

9. WzdEur rowów melioracyjnych biegnących 
przez tereny urytkowane rolniczo, lerące w zlewni 
chronionej rzeki Orli, nalery pozostawić strefę biolo-
gicznie czynną o szeroko[ci minimum 6 m.

10. Je[li zagospodarowanie terenu wymagać bę-
dzie przebudowy lub przeEorenia istniejących sieci 
uzbrojenia terenu, prace te wykonane być muszą 
staraniem i na koszt inwestora.

§13. Ustala się następujące warunki i zasady ob-
sEugi w zakresie komunikacji;

1. ObsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem stanowić będą:

1) istniejąca publiczna droga powiatowa klasy lo-
kalnej - ulica Kolejowa, przylegająca do obszaru pla-
nu od strony wschodniej

2) istniejąca publiczna droga gminna klasy lokal-
nej - Droga Królewska, oznaczona na rysunku planu 
symbolem KDL;

3) projektowane droga wewnętrzna klasy lokal-
nej (docelowo lokalna obwodnica miasta Kobylina), 
oznaczona na rysunku planu symbolami 1KDWL i 
2KDWL;

4) istniejąca droga wewnętrzna klasy dojazdowej, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDWD;

5) projektowane drogi wewnętrzne klasy dojaz-
dowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
2KDWD i 3KDWD;

6) istniejąca droga wewnętrzna, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem KDW;

7) projektowane ciągi pieszo - jezdne, oznaczone 
na rysunku planu symbolami od 1KDWP do 6KDWP.

2. Tereny komunikacji o których mowa w punkcie 
l stanowią przestrzeG publiczną ogólnodostępną oraz 
przestrzeG sEurącą realizacji urządzeG infrastruktury 
technicznej.

3. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc posto-
jowych, w granicach wEasnych posesji, w tym par-
kingów terenowych i garary w ilo[ci nie mniejszej 
nir:

1) Dla zabudowy jednorodzinnej (strefa MN) - 2 
miejsca postojowe na jedną nieruchomo[ć, wliczając 
w to garar; a dla usEug zlokalizowanych na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową dodat-
kowo - 1 miejsce postojowe na karde rozpoczęte 50 
m2 powierzchni urytkowej;

2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usEugo-
wej (strefa MN/U) - 1 miejsce postojowe na jedno 
mieszkanie oraz 1 miejsce postojowe na karde roz-
poczęte 50 m2 powierzchni urytkowej;

3) Dla terenów zabudowy zagrodowej i miesz-
kaniowo-usEugowej (strefa RM/MN,U) - 1 miejsce 
postojowe na jedno mieszkanie oraz 1 miejsce po-
stojowe na karde rozpoczęte 50 m2 powierzchni 
urytkowej;

4) Dla terenów zabudowy usEugowej (strefa U) - 1 
miejsce postojowe na karde rozpoczęte 30 m2 po-
wierzchni urytkowej;

5) Dla terenów zabudowy produkcyjnej (strefa P) i 
produkcyjnej z usEugami (P/U) - 1 miejsce postojowe 
na karde rozpoczęte 50 m2 powierzchni urytkowej;

6) Dla terenu zieleni cmentarnej (ZC) - 1 miejsce 
parkingowe na 1000 m2 powierzchni cmentarza;

7) Na karde 12 miejsc parkingowych nalery wy-
znaczyć 1 miejsce postojowe dla osoby niepeEno-
sprawnej;

4. Miejsca postojowe dla projektowanego cmen-
tarza komunalnego ZC nalery przyjąć na terenie 
publicznego parkingu terenowego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem KD-p.

§14. 1. Ustala się następujące ogólne zasady wy-
posarenia obszaru objętego planem w urządzenia in-
frastruktury technicznej:

1) Ustala się docelowo realizację peEnego zakresu 
uzbrojenia terenu - sieci kanalizacyjnej, wodociągo-
wej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, 
poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych 
systemów infrastruktury.

2) Ustala się lokalizację zbiorczych sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej w pasach drogowych za 
zgodą administratora drogi i w sposób nie kolidujący 
z funkcją komunikacyjną terenu;

3) Dopuszcza się lokalizację zbiorczych sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej na terenach 
oznaczonych symbolami P, P/U, U, MN/U i KD-p;

4) Lokalizacja obiektów infrastruktury technicz-
nej speEniać musi warunki okre[lone w przepisach 
szczególnych i odrębnych;

5) Dla obiektów infrastruktury technicznej nie obo-
wiązują wyznaczone linie zabudowy.

6) Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej wymaga-
ją uzyskania warunków technicznych dysponentów 
sieci.

2. Ustala się następujące szczegóEowe zasady wy-
posarenia obszaru objętego planem w urządzenia in-
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frastruktury technicznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) dostawę wody na cele komunalne i produkcyjne 

dla terenów nowoprojektowanych, poprzez rozbu-
dowę istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach 
okre[lonych przez dysponenta sieci;

b) realizację pier[cieniowego ukEadu nowoprojek-
towanej ulicznej sieci wodociągowej;

c) realizację ulicznej sieci wodociągowej o minimal-
nej nominalnej [rednicy zapewniającej zachowanie 
prawidEowych warunków ochrony przeciwporaro-
wej;

d) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację obiektów i sieci wodociągowych zloka-
lizowanych na obszarze objętym zmianą planu, na 
warunkach okre[lonych przez ich dysponenta oraz 
obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2) W zakresie odprowadzania [cieków bytowych i 
przemysEowych ustala się:

a) docelowo odprowadzenie [cieków bytowych 
i przemysEowych do planowanego miejskiego sys-
temu kanalizacyjnego, na warunkach okre[lonych 
przez dysponenta sieci kanalizacyjnej;

b) obowiązuje bezwzględny zakaz odprowadzania 
[cieków bytowych i przemysEowych do gruntu;

c) realizację rozdzielczego systemu kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej na terenie objętym planem;

d) technologia i sposób wykonania kanalizacji sa-
nitarnej zapewniać muszą caEkowitą szczelno[ć sys-
temu;

e) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na 
obszarze objętym planem, dopuszcza się gromadze-
nie [cieków bytowych i przemysEowych w zbiorni-
kach bezodpEywowych. Zbiorniki do czasowego gro-
madzenia [cieków muszą być caEkowicie szczelne i 
posiadać odpowiedni atest. Nie dopuszcza się mon-
taru zbiorników z elementów prefabrykowanych 
(kręgów).

f) [cieki ze zbiorników bezodpEywowych muszą 
być systematycznie wyworone przez koncesjono-
wanego przewopnika do miejsc wskazanych przez 
sEurby gminne;

g) nakaz likwidacji zbiorników bezodpEywowych i 
podEączenie sieci kanalizacji sanitarnej po jej realiza-
cji i uruchomieniu na obszarze objętym planem.

h) na obszarze objętym planem zakazuje się budo-
wy przydomowych oczyszczalni [cieków opartych 
na technologii rozsączania [cieków w gruncie;

i) na obszarze objętym planem dopuszcza się lo-
kalizację sieciowych i lokalnych przepompowni [cie-
ków: lokalizacje obiektów przepompowni speEniać 
muszą warunki okre[lone w przepisach szczegól-
nych i odrębnych;

j) na terenie objętym planem dopuszcza się prowa-
dzenie dziaEalno[ci produkcyjnej i usEugowej powo-
dującej powstawanie [cieków, których skEad wyma-
ga wstępnego oczyszczenia przed wprowadzeniem 
do kanalizacji miejskiej; dopuszczalne parametry 
[cieków okre[li dysponent sieci na podstawie prze-
pisów odrębnych;

k) dopuszcza się realizację lokalnych obiektów i 
urządzeG podczyszczania [cieków przemysEowych; 
lokalizacje obiektów i urządzeG speEniać muszą wa-
runki okre[lone w przepisach szczególnych i odręb-
nych;

l) oddziaEywanie na [rodowisko związane z pro-
cesem gromadzenia i podczyszczania [cieków prze-
mysEowych nie more powodować przekroczenia 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w prze-
pisach odrębnych, poza terenem do którego inwe-
stor posiada tytuE prawny;

m) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci oraz obiektów kanaliza-
cji sanitarnej zlokalizowanych na obszarze objętym 
planem, na warunkach okre[lonych przez ich dys-
ponenta oraz przez obowiązujące w tym zakresie 
przepisy.

3) W zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych ustala się:

a) budowę na obszarze objętym zmianą planu sys-
temu odprowadzania i podczyszczania wód opado-
wych i roztopowych;

b) zagospodarowywanie wód opadowych i roz-
topowych nie zanieczyszczonych we wEasnym za-
kresie, w granicach nieruchomo[ci; zaleca się sto-
sowanie technologii polegających na rozsączaniu w 
gruncie lub/i wykorzystanie do celów przeciwpora-
rowych;

c) zakazuje się odprowadzania wód opadowych nie 
zanieczyszczonych - z terenów zabudowy mieszka-
niowej oznaczonych symbolem MN i terenu cmenta-
rza oznaczonego symbolem ZC oraz z poEaci dacho-
wych nowoprojektowanych obiektów budowlanych 
zlokalizowanych na pozostaEych terenach - do zbior-
czej kanalizacji deszczowej;

d) dopuszcza się odprowadzanie do zbiorczej ka-
nalizacji deszczowej - wód opadowych i roztopo-
wych z powierzchni szczelnych zlokalizowanych na 
terenach nie wymienionych w podpunkcie c), po ich 
odpowiednim podczyszczeniu do parametrów wy-
maganych w przepisach szczególnych i odrębnych;

e) tereny zainwestowane, na których more doj[ć 
do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub innymi substancjami szkodliwymi dla [rodowi-
ska nalery wyposaryć w systemy podczyszczania 
i odprowadzenia wód opadowych; powierzchnie, na 
których more doj[ć do zanieczyszczenia ww. sub-
stancjami nalery utwardzić, a podEore uszczelnić;

f) dopuszcza się odprowadzanie do gruntu wód 
opadowych i roztopowych zanieczyszczonych, po 
uprzednim podczyszczeniu; podczyszczone wody 
opadowe i roztopowe odpowiadać muszą parame-
trom okre[lonym w przepisach szczególnych i od-
rębnych;

g) dopuszcza się na lokalizację lokalnych obiektów 
i urządzeG do gromadzenia i/lub podczyszczania wód 
deszczowych i roztopowych; lokalizacje obiektów i 
urządzeG speEniać muszą warunki okre[lone w prze-
pisach szczególnych i odrębnych;

h) oddziaEywanie na [rodowisko związane z proce-
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sem gromadzenia i podczyszczania wód opadowych 
i roztopowych nie more powodować przekroczenia 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w prze-
pisach odrębnych, poza terenem do którego inwe-
stor posiada tytuE prawny;

i) uciąrliwo[ć związana z procesem gromadzenia 
i podczyszczania [cieków deszczowych nie more 
przekraczać granic nieruchomo[ci, na której groma-
dzone i podczyszczane są te [cieki;

j) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i moder-
nizację istniejących sieci oraz obiektów kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanych na obszarze objętym 
planem, na warunkach okre[lonych przez ich dys-
ponenta oraz przez obowiązujące w tym zakresie 
przepisy.

4) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:

a) zasilanie energetyczne obszaru objętego zmianą 
planu z istniejącego systemu energetycznego , po-
przez jego rozbudowę, na warunkach okre[lonych 
przez dysponenta sieci;

b) adaptację istniejących stacji transformatoro-
wych zlokalizowanych na terenach oznaczonych 
symbolami 1E i 2E;

c) lokalizację na terenach oznaczonych symbolami 
od 3E do 5E stacji transformatorowych naziemnych 
lub sEupowych 20kV/0,4kV;

d) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wych na innych terenach w zalerno[ci od potrzeb 
urytkowników, pod warunkiem zapewnienia dojaz-
du; lokalizacje stacji speEniać muszą warunki okre-
[lone w przepisach szczególnych i odrębnych;

e) powiązanie planowanych i istniejących stacji 
transformatorowych liniami kablowymi SN;

f) realizację wyEącznie kablowych sieci energetycz-
nych i o[wietleniowych; nie zezwala się na budowę 
nowych linii napowietrznych;

g) wyznacza się strefę uciąrliwo[ci istniejącej li-
nii napowietrznej WN 110 kV - zgodnie z rysunkiem 
planu; w strefie uciąrliwo[ci obowiązują warunki za-
gospodarowania okre[lone w §12 ust. 5 i 6;

h) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci i obiektów elektroener-
getycznych zlokalizowanych na obszarze objętym 
planem, na warunkach okre[lonych przez ich dyspo-
nenta oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy;

i) docelowe skablowanie istniejących linii napo-
wietrznych SN;

j) parametry techniczne istniejących linii napo-
wietrznych SN, kolidujących z przeznaczeniem tere-
nu, nalery dostosować do wymagaG odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt wEa[ci-
ciela terenu lub inwestora, po uzgodnieniu z dyspo-
nentem sieci;

k) realizacja inwestycji kolidujących z istniejącymi 
sEupami elektroenergetycznymi oraz stacjami trans-
formatorowymi warunkowana jest przeniesieniem 
tych sEupów lub stacji w inne miejsce, po uzgodnie-
niu lokalizacji z dysponentem sieci zgodnie z zasada-
mi okre[lonymi planem, na koszt inwestora;

l) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem za-
potrzebowania na energie elektryczną nalery realizo-
wać na podstawie indywidualnych umów zawiera-
nych na wniosek zainteresowanego inwestora;

5) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
a) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci ga-

zowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci oraz po 
speEnieniu warunków technicznych i ekonomicznych 
przyEączenia na zasadach okre[lonych przez opera-
tora sieci;

b) ustala się wykorzystanie gazu dla pokrycia po-
trzeb grzewczych, technologicznych i bytowych;

c) zezwala się na lokalizację obiektów i urządzeG 
sEurących do indywidualnego zaopatrzenia w gaz; 
lokalizacje obiektów i urządzeG speEniać muszą wa-
runki okre[lone w przepisach szczególnych i odręb-
nych.

d) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci i obiektów gazowych 
zlokalizowanych na obszarze objętym planem, na 
warunkach okre[lonych przez ich dysponenta oraz 
obowiązujące w tym zakresie przepisy;

6) W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych 
ustala się:

a) na obszarze objętym planem rozbudowę istnie-
jącego systemu telekomunikacyjnego lub realizację 
sieci innego operatora, na warunkach okre[lonych 
przez dysponenta sieci;

b) realizację wyEącznie kablowych sieci telekomu-
nikacyjnych; nie zezwala się na budowę linii napo-
wietrznych;

c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeG 
telekomunikacyjnych na obszarze objętym planem w 
zalerno[ci od potrzeb: lokalizacje obiektów speEniać 
muszą warunki okre[lone w przepisach szczegól-
nych i odrębnych;

d) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci i obiektów telekomu-
nikacyjnych zlokalizowanych na obszarze objętym 
planem, na warunkach okre[lonych przez ich dyspo-
nenta oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy,

7) W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
a) ogrzewanie obiektów zlokalizowanych na ob-

szarze objętym planem z indywidualnych pródeE zlo-
kalizowanych w granicach wydzielonych dziaEek;

b) wykorzystanie do celów grzewczych paliw cha-
rakteryzujących się niskimi wskapnikami emisyjny-
mi, tj. gazu, energii elektrycznej, paliw staEych (np. 
biomasa, drewno itp.), energii odnawialnej itp.; za-
kazuje się stosowania do celów grzewczych paliw 
wysokoemisyjnych;

c) dopuszcza się lokalizację wolnostojących, dobu-
dowanych lub wbudowanych obiektów grzewczych 
o wysokim stopniu sprawno[ci, przystosowanych 
do spalania paliw niskoemisyjnych; lokalizacje obiek-
tów speEniać muszą warunki okre[lone w przepisach 
odrębnych.

d) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci cieplnych i obiektów 
grzewczych zlokalizowanych na obszarze objętym 
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planem, na warunkach okre[lonych przez obowiązu-
jące w tym zakresie przepisy odrębne.

8) W zakresie gospodarki odpadami staEymi komu-
nalnymi i niebezpiecznymi ustala się:

a) wprowadza się zasadę zorganizowanego sys-
temu gromadzenia i zagospodarowania odpadów 
zgodnie z obowiązującym gminnym planem gospo-
darki odpadami i przepisami odrębnymi;

b) wprowadza się obowiązek segregacji powsta-
jących odpadów komunalnych. Pojemniki do se-
lektywnej zbiórki odpadów lokalizować w pasach 
drogowych oraz innych terenach publicznych i ogól-
nodostępnych, na warunkach okre[lonych przez ad-
ministratorów tych terenów i zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami,

c) wprowadza się postępowanie z odpadami zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i od-
rębnymi a w szczególno[ci:

- ustala się czasowe gromadzenie odpadów, w tym 
odpadów niebezpiecznych w odpowiednich pojemni-
kach zlokalizowanych w granicach nieruchomo[ci,

- czasowe magazynowanie odpadów odbywać się 
musi z zachowaniem warunków zabezpieczających 
[rodowisko przed zanieczyszczeniem,

- odpady niebezpieczne gromadzone być muszą 
w osobnych , szczelnych i odpowiednio oznakowa-
nych pojemnikach wykonanych z materiaEów nie re-
agujących z gromadzonymi odpadami. Ich lokalizacja 
wykluczać musi dostęp osób postronnych,

- w celu dalszej przeróbki odpadów - odzysku lub 
unieszkodliwiania, ustala się ich wywóz poza obszar 
objęty planem, przez odpowiednie wyznaczone do 
tego celu podmioty posiadające stosowne, przewi-
dziane prawem zezwolenia.

d) Masy ziemne z wykopów zagospodarowywać 
w granicach wEasnej dziaEki; w przypadku braku ta-
kiej morliwo[ci urobek wywozić na miejsce wskaza-
ne przez sEurby gminne.

§15. Do czasu realizacji ustaleG niniejszej uchwaEy 
tereny i obiekty zlokalizowane na obszarze objętym

planem mogą być urytkowane w sposób dotych-
czasowy.

ROZDZIAD III
Przepisy szczegóEowe - ustalenia dotyczące te-

renów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i 
oznaczonych symbolami

§16. 1. Wyznacza się strefę zabudowy produkcyj-
nej, skEadów i magazynów oznaczoną symbolem P.

2. W strefie P ustala się następujące podstawowe 
przeznaczenie terenu:

1) zabudowa produkcyjna, z wykluczeniem zakEa-
dów stwarzających zagrorenie dla zdrowia i rycia 
ludzi, a w szczególno[ci zagrorenie wystąpienia po-
warnych awarii;

2) obiekty i urządzenia towarzyszące (budynki ad-
ministracyjne, socjalne, gospodarcze, garare, wiaty 
itp.);

3) skEady;

4) bazy;
5) magazyny.
3. W strefie P ustala się następujące dopuszczalne 

przeznaczenie terenu:
1) usEugi, z wyjątkiem usEug o[wiaty i ochrony 

zdrowia;
2) obsEuga komunikacji;
3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
4) place, dojazdy i parkingi;
5) zieleG towarzysząca i izolacyjna.
4. W strefie P wyznacza się tereny oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1P, 2P, 3P i 4P.
5. Ustala się następujące ogólne zasady zagospo-

darowania terenu dla strefy P:
1) nalery przewidzieć pas zieleni izolacyjnej od 

strony zabudowy mieszkaniowej o szeroko[ci min. 
6 m;

2) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew od stro-
ny dróg i terenów publicznych;

3) nową zabudowę nalery lokalizować w sposób 
zapewniający dogodne przewietrzanie terenu;

4) maksymalną wysoko[ć zabudowy usEugowej, 
baz, skEadów oraz magazynów ustala się na 12 m 
od poziomu terenu do najwyrszego punktu przekry-
cia dachu;

5) maksymalną wysoko[ć zabudowy produkcyjnej 
ustala się na 18 m od poziomu terenu do najwyrsze-
go punktu przekrycia dachu;

6) dopuszcza się zwiększenie wysoko[ci okre[lo-
nej w punkcie 5 dla masztów lub kominów, ｧprzy 
czym ich wysoko[ć nie more być większa nir 25 m 
ponad poziom terenu;

7) dopuszcza się zwiększanie, wysoko[ci okre[lo-
nej w punkcie 5 do maksymalnie 22 m od pozio-
mu terenu dla urządzeG technicznych, związanych 
z technologią produkcji, z zaleceniem obudowy tych 
urządzeG, je[li miaEyby być umieszczone na dachu 
obiektu;

8) na dEugich elewacjach w zabudowie produkcyj-
nej nalery wprowadzić podziaE poprzez np. zastoso-
wania ryzalitów, bądp poprzez zrórnicowania mate-
riaEu lub kolorystyki elewacji;

9) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia poEaci dachowych od 20° do 45° lub 
dachy pEaskie;

10) maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki - 60% 
powierzchni terenu;

11) minimalny udziaE powierzchni biologicznie 
czynnej - 20% powierzchni terenu;

12) powierzchnia wydzielanych dziaEek powinna 
być taka, aby morliwe byEo zrealizowanie zamierze-
nia inwestycyjnego wraz z towarzyszącymi urządze-
niami budowlanymi, zgodnie z wymogami przepisów 
budowlanych;

13) szeroko[ć wydzielanych dróg dojazdowych 
winna być dostosowana do wymagaG wynikających 
z przewidywanego ruchu pojazdów, zgodnie z prze-
pisami budowlanymi, a w szczególno[ci ochrony 
przeciwporarowej;

13) obowiązuje zapewnianie miejsc postojowych 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 64 ｠ 6903 ｠ Poz. 1371

w granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 
§13 ust. 3.

6. Dla terenów okre[lonych w ust. 4 obowiązują 
ustalenia ogólne planu a w szczególno[ci zawarte 
w §5 - §7, §11 - §15 i zasady zagospodarowania 
terenu dla strefy P oraz następujące ustalania szcze-
góEowe:

1) dla terenu oznaczonego symbolem 1P ustala 
się:

a) zakaz realizacji inwestycji związanych z produk-
cją i obrotem substancjami Eatwopalnymi, wybucho-
wymi, rrącymi i pylącymi, stanowiącymi potencjalne 
zagrorenie dla ruchu kolejowego oraz stanowiącymi 
zagrorenie dla [rodowiska,

b) budowle i budynki nie mogą być lokalizowane 
w odlegEo[ci mniejszej nir 10 m od granicy obszaru 
kolejowego, przy czym odlegEo[ć ta nie more być 
mniejsza nir 20 m od osi skrajnego toru,

c) dopuszcza się lokalizację masztu (konstrukcji 
wierowej) wyEącznie w odlegEo[ci większej od grani-
cy obszaru kolejowego nir planowana wysoko[ć ta-
kiego obiektu, celem uniknięcia zatarasowania torów 
kolejowych w razie awaryjnego upadku konstrukcji,

d) w obiektach kubaturowych poEoronych w stre-
fie 50 m od linii kolejowej nalery stosować konstruk-
cje odporne na drgania i wibracje,

e) w obiektach przeznaczonych na staEy pobyt lu-
dzi, poEoronych w strefie 50 m od linii kolejowej na-
lery stosować stolarkę okienną i drzwiową tEumiącą 
haEas,

f) odlegEo[ć budynków przeznaczonych na staEy 
pobyt ludzi od linii elektroenergetycznej napowietrz-
nej [redniego napięcia nie more być mniejsza nir 5 
m od skrajnego przewodu linii,

g) parametry techniczne istniejących linii napo-
wietrznych SN, kolidujących z przeznaczeniem tere-
nu, nalery dostosować do wymagaG odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt wEa[ci-
ciela terenu lub inwestora, po uzgodnieniu z dyspo-
nentem sieci,

h) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od 
strony ul. Kolejowej - wg rysunku planu,

i) dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej w od-
legEo[ci większej nir 15 m od osi skrajnego toru ko-
lejowego,

j) dla ochrony przed zagroreniami mechanicznymi i 
iskrzeniem trakcji elektrycznej ogrodzenie terenu od 
strony linii kolejowej nalery wykonać jako betonowe 
o minimalnej wysoko[ci 1,80 m,

k) wszelkie place skEadowe, dojazdy manewro-
we dla samochodów oraz parkingi muszą i- mieć 
nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym 
spEyw wód opadowych i roztopowych w kierunku 
przeciwnym do torów kolejowych,

l) w pasie terenu w odlegEo[ci 1,5 m od krawędzi 
istniejącego rowu obowiązują ustalania okre[lone w 
§12 ust. 7,

m) dopuszcza się zarurowania istniejącego rowu 
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowa-
niem terenu, po uzgodnieniu z wEa[ciwym terenowo 

organem ds. melioracji wodnych.
n) dopuszcza się lokalizację bocznicy kolejowej 

dla obsEugi zabudowy produkcyjnej po uzgodnieniu 
z zarządcą linii kolejowej oraz wEa[ciwym organem 
w zakresie bezpieczeGstwa i obronno[ci kraju, które 
okre[lą zasady i warunki realizacji,

o) dojazd do terenu - z drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem 1KDWD, przy czym dopuszcza się 
utrzymanie dotychczasowego dojazdu, z ul. Kolejo-
wej oraz z drogi dojazdowej poEoronej po zachodniej 
stronie obszaru planu,

2) dla terenu oznaczonego symbolem 2P ustala 
się:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony za-
chodniej - w linii istniejącej zabudowy na sąsiednim 
terenie o symbolu RM/MN,U, wg rysunku planu,

b) odlegEo[ć budynków przeznaczonych na staEy 
pobyt ludzi od linii energetycznej napowietrznej [red-
niego napięcia nie more być mniejsza nir 5 m od 
skrajnego przewodu linii,

c) parametry techniczne istniejących linii napo-
wietrznych SN, kolidujących z przeznaczeniem tere-
nu, nalery dostosować do wymagaG odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt wEa[ci-
ciela terenu lub inwestora, po uzgodnieniu z dyspo-
nentem sieci,

d) dojazd do terenu - z dróg wewnętrznych ozna-
czonych symbolem 1KDWD i 2KDWD,

3) dla terenu oznaczonego symbolem 3P - teren 
istniejącego mEyna, ustala się:

a) istniejące obiekty powinny być zmodernizowa-
ne z zastosowaniem technologii oraz materiaEów 
izolacyjnych, powodujących ograniczenie ponadnor-
matywnego oddziaEywania na [rodowisko zakEadu 
tak, aby poza terenem do którego inwestor ma tytuE 
prawny zostaEy zachowane standardy jako[ci [rodo-
wiska okre[lone w przepisach odrębnych,

b) dopuszcza się likwidację istniejącej zabudowy,
c) dojazd do terenu- z drogi gminnej oznaczonej 

symbolem KDL - Drogi Królewskiej,
4) dla terenu oznaczonego symbolem 4P ustala 

się:
a) dopuszcza się adaptację istniejących budynków 

w dobrym stanie technicznym i przeznaczenie ich na 
cele produkcyjne i usEugowe pod warunkiem ograni-
czenia ponadnormatywnego oddziaEywania na [ro-
dowisko tak, aby poza terenem do którego inwestor 
ma tytuE prawny zostaEy zachowane standardy jako-
[ci [rodowiska okre[lone w przepisach odrębnych,

b) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy 
od strony ul. Kolejowej - wg rysunku planu,

c) dojazd do terenu - istniejący, z ul. Kolejowej,
§17. 1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyj-

nej z usEugami, oznaczony symbolem P/U.
2. Dla terenu P/U ustala się następujące podsta-

wowe przeznaczenie terenu:
1) zabudowa produkcyjna, z wykluczeniem zakEa-

dów stwarzających zagrorenie dla zdrowia i rycia 
ludzi, a w szczególno[ci zagrorenie wystąpienia po-
warnych awarii;
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2) obiekty i urządzenia towarzyszące (budynki ad-
ministracyjne, gospodarcze, socjalne, garare, wiaty 
itp.);

3) magazyny i skEady;
4) usEugi, z wyjątkiem usEug o[wiaty i ochrony 

zdrowia.
3. Dla terenu P/U ustala się następujące dopusz-

czalne przeznaczenie terenu:
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) place, dojazdy i parkingi;
3) zieleG towarzysząca i izolacyjna;
4) obiekty maEej architektury.
4. Dla terenu P/U obowiązują ustalenia ogólne pla-

nu a w szczególno[ci zawarte w §5 - §7, §11 -, §15 
oraz następujące ustalania szczegóEowe:

1) istniejące obiekty, w tym istniejący tartak, po-
winny być zmodernizowane z zastosowaniem tech-
nologii oraz materiaEów izolacyjnych, powodujących 
ograniczenie ponadnormatywnego oddziaEywania na 
[rodowisko zakEadu tak, aby poza terenem do któ-
rego inwestor ma tytuE prawny zostaEy zachowane 
standardy jako[ci [rodowiska okre[lone w przepi-
sach odrębnych,

2) dopuszcza się likwidację istniejącego zainwe-
stowania;

3) w odlegEo[ci min. 50 m od granicy projekto-
wanego cmentarza zakazuje się lokalizacji zakEadów 
produkujących rywno[ć, zakEadów rywienia zbioro-
wego oraz zakEadów przechowujących artykuEy ryw-
no[ci;

4) zaleca się lokalizację usEug po zachodniej stronie 
terenu, wzdEur drogi wewnętrznej oznaczonej sym-
bolem 2KDWD;

5) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew od stro-
ny dróg i terenów publicznych;

6) nową zabudowę nalery lokalizować w sposób 
zapewniający dogodne przewietrzanie terenu;

7) maksymalną wysoko[ć zabudowy usEugowej, 
baz, skEadów oraz magazynów ustala się na 12 m 
od poziomu terenu do najwyrszego punktu przekry-
cia dachu;

8) maksymalną wysoko[ć zabudowy produkcyjnej 
ustala się na 18 m od poziomu terenu do najwyrsze-
go punktu przekrycia dachu;

9) dopuszcza się zwiększenie wysoko[ci okre[lo-
nej w punktach 7 i 8 dla masztów lub kominów, przy 
czym ich wysoko[ć nie more być większa nir 25 m 
ponad poziom terenu;

10) dopuszcza się zwiększanie, wysoko[ci okre-
[lonej w punkcie 8 do maksymalnie 22 m od pozio-
mu terenu dla urządzeG technicznych, związanych z 
technologią produkcji, z zaleceniem obudowy tych 
urządzeG, je[li miaEyby być umieszczone na dachu 
obiektu;

11) na dEugich elewacjach w zabudowie produk-
cyjnej nalery wprowadzić podziaE poprzez np. za-
stosowania ryzalitów, bądp poprzez zrórnicowania 
materiaEu lub kolorystyki elewacji;

12) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia poEaci dachowych od 20° do 45° lub 

dachy pEaskie;
13) maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki - 60% 

powierzchni terenu;
14) minimalny udziaE powierzchni biologicznie 

czynnej - 20% powierzchni terenu;
15) powierzchnia wydzielanych dziaEek powinna 

być taka, aby morliwe byEo zrealizowanie zamierze-
nia inwestycyjnego wraz z towarzyszącymi urządze-
niami budowlanymi, zgodnie z wymogami przepisów 
budowlanych;

16) szeroko[ć wydzielanych dróg dojazdowych 
winna być dostosowana do wymagaG wynikających 
z przewidywanego ruchu pojazdów, zgodnie z prze-
pisami budowlanymi, a w szczególno[ci ochrony 
przeciwporarowej;

17) minimalna odlegEo[ć budynków i budowli od 
linii elektroenergetycznej napowietrznej [redniego 
napięcia nie more być mniejsza nir 5 m od skrajnego 
przewodu linii;

18) parametry techniczne istniejących linii napo-
wietrznych SN, kolidujących z przeznaczeniem tere-
nu, nalery dostosować do wymagaG odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt wEa[ci-
ciela terenu lub inwestora, po uzgodnieniu z dyspo-
nentem sieci;

19) dojazd do terenu - z dróg wewnętrznych ozna-
czonych symbolem 1KDWD i 2KDWD oraz z parkin-
gu terenowego oznaczonego symbolem KD-p;

20) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 
w granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 
§13 ust. 3.

§18. 1. Wyznacza się strefę zabudowy usEugowej 
oznaczoną symbolem U.

2. W strefie U ustala się następujące podstawowe 
przeznaczenie terenów - zabudowa usEugowa:

3. W strefie U ustala się następujące dopuszczalne 
przeznaczenie terenów:

1) obiekty i urządzenia towarzyszące (budynki ga-
rarowe, pomocnicze itp.);

2) obiekty maEej architektury;
3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
4) terenowe urządzenia sportu i rekreacji;
5) parkingi, place, dojazdy, ciągi piesze;
6) zieleG towarzysząca i izolacyjna.
4. W strefie U wyznacza się tereny oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U i 5U.
5. W strefie U ustala się następujące ogólne zasa-

dy zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów usEu-

gowych o powierzchni sprzedarowej powyrej 2000 
m2;

2) w odlegEo[ci min. 50 m od granicy projekto-
wanego cmentarza - w strefie ochronnej cmentarza 
oznaczonego symbolem ZC - zakazuje się lokalizacji 
obiektów rywienia zbiorowego, obiektów magazy-
nowania i przechowywania artykuEów sporywczych 
oraz zakEadów produkujących artykuEy rywno[ci;

3) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy - 
wg rysunku planu;

4) ustala się warunki w zakresie formy architekto-
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nicznej zabudowy usEugowej:
a) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze urytkowe;
b) wysoko[ć zabudowy:
- przy dachu stromym - maksymalnie 12 m od po-

ziomu terenu do najwyrszego punktu przekrycia da-
chu,

- przy dachu pEaskim - maksymalnie 8 m od pozio-
mu terenu do najwyrszego punktu przekrycia dachu 
lub attyki wieGczącej;

c) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci dachowych od 20° do 45° lub da-
chy pEaskie; pokrycie dachu - dachówka ceramiczna 
lub materiaE dachówkopodobny,

d) do[wietlenie pomieszczeG poddasza przez lukar-
ny lub okna poEaciowe.

5) architektura obiektów towarzyszących musi 
być zharmonizowana z architekturą budynku usEu-
gowego;

6) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeG 
towarzyszących w granicach dziaEek sąsiednich pod 
warunkiem wspólnego ich usytuowania na graniczą-
cych ze sobą dziaEkach;

7) maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki - 50% 
powierzchni dziaEki;

8) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej - 30% powierzchni dziaEki;

9) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w 
granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 13 
ust. 3,

6. Dla terenów okre[lonych w ust. 3 obowiązują 
ustalenia ogólne planu a w szczególno[ci zawarte 
w §5 - §7, §11 - §15 i zasady zagospodarowania 
terenu dla strefy U oraz następujące ustalania szcze-
góEowe:

1) nie dopuszcza się podziaEów wewnętrznych dla 
terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U i3U;

2) dopuszcza się podziaEy wewnętrzne dla terenów 
4U i 5U z zachowaniem minimalnej szeroko[ć frontu 
dziaEki - 30 m;

3) dla terenu 4U zaleca się lokalizację usEug zwią-
zanych z obsEugą cmentarza komunalnego.

4) ObsEuga komunikacyjna terenów strefy U - z 
projektowanych i istniejących dróg lokalnych i do-
jazdowych:

a) dojazd do terenów 1U, 2U, 3U i 5U - z drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem 2KDWD,

b) dojazd do terenu 4U - z drogi lokalnej oznaczo-
nej symbolem KDL (, Drogi Królewskiej)

§19. 1. Wyznacza się strefę zabudowy mieszka-
niowo-usEugowej oznaczoną symbolem MN/U.

2. W strefie MN/U ustala się następujące podsta-
wowe przeznaczenie terenów - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i zabudowa usEugowa;

3. W strefie MN/U ustala się następujące dopusz-
czalne przeznaczenie terenów:

1) obiekty i urządzenia towarzyszące (budynki ga-
rarowe, gospodarcze itp.);

2) obiekty maEej architektury,
3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

4) terenowe urządzenia sportu i rekreacji;
5) parkingi, pEace, dojazdy i ciągi piesze;
6) zieleG izolacyjna i towarzysząca.
4. W strefie MN/U wyznacza się tereny oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 
3MN/U, 4MN/U, 5MN/U i 6MN/U.

5. W strefie MN/U ustala się następujące ogólne 
zasady zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów usEugo-
wych o powierzchni sprzedarowej powyrej 400 m2;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków inwen-
tarskich oraz zakEadów produkujących artykuEy ryw-
no[ci;

3) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy - 
wg rysunku planu;

4) na kardej dziaEce zezwala się na lokalizację na-
stępujących budynków:

a) jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego 
jednorodzinnego lub dwurodzinnego,

b) gararu wolnostojącego lub wbudowanego,
c) budynku gospodarczego o powierzchni zabudo-

wy nie większej nir 35,0 m2,
d) budynku przeznaczonego na usEugi nieuciąrliwe 

o charakterze lokalnym.
5) usEugi, o których mowa w ust. 2, pkt 1 nalery 

realizować jako:
a) wolnostojące,
b) usytuowane w parterach budynków mieszkal-

nych,
c) dobudowane do budynków mieszkalnych.
6) architektura obiektów usEugowych i towarzy-

szących musi być zharmonizowana z architekturą 
budynku mieszkalnego;

7) dopuszcza się lokalizację garary wolnostojących 
i budynków gospodarczych w granicach dziaEek są-
siednich pod warunkiem wspólnego ich usytuowania 
na graniczących ze sobą /dziaEkach;

8) ustala się warunki w zakresie formy architekto-
nicznej budynków mieszkalnych:

a) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze urytkowe;

b) wysoko[ć zabudowy:
- przy dachu stromym - maksymalnie 12 m od po-

ziomu terenu do najwyrszego punktu przekrycia da-
chu,

- przy dachu pEaskim - maksymalnie 8 m od pozio-
mu terenu do najwyrszego punktu przekrycia dachu 
lub attyki wieGczącej;

c) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe, o ką-
cie nachylenia poEaci dachowych od 20° do 45° lub 
dachy pEaskie, pokrycie - dachówka ceramiczna lub 
materiaE dachówkopodobny,

d) zakazuje się stosowania dachów o poEaciach mi-
jających się na wysoko[ci kalenicy;

e) do[wietlenie pomieszczeG poddasza poprzez lu-
karny i okna poEaciowe.

9) ustala się warunki w zakresie formy architekto-
nicznej wolnostojących budynków niemieszkalnych:

a) Wysoko[ć zabudowy wolnostojącej - 1 kondy-
gnacja nadziemna, maksymalnie 6,0 m od poziomu 
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terenu do najwyrszego punktu przekrycia dachu lub 
attyki wieGczącej;

b) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia poEaci od 20°do 35° lub dachy pEaskie; 
pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub materiaE 
dachówkopodobny.

10) maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki - 50% 
powierzchni dziaEki;

11) minimalny udziaE powierzchni biologicznie 
czynnej - 30% powierzchni dziaEki;

12) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 
w granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 13 
ust. 3.

6. Dla terenów okre[lonych w ust. 3 obowiązują 
ustalenia ogólne planu a w szczególno[ci zawarte 
w §5 - §7, §11 - §15 i zasady zagospodarowania 
terenu dla strefy MN/U oraz następujące ustalania 
szczegóEowe:

1) dla terenów oznaczonych symbolem 1MN/U i 
2MN/U ustala się:

a) minimalną szeroko[ć frontu wydzielanych dzia-
Eek - 40 m;

b) minimalną powierzchnia nowo wydzielanych 
dziaEek -1200 m2;

c) dziaEki wytyczać prostopadle do linii rozgrani-
czających tereny dróg wewnętrznych;

d) proponowany podziaE na dziaEki budowlane 
przedstawiono graficznie na rysunku planu;

e) ustala się przykrycie istniejącego rowu, po 
uzgodnieniu z wEa[ciwym terenowo organem ds. 
melioracji wodnych,

f) dojazd do terenu 1MN/U - z drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem 2KDWD i ciągu pieszo-jezdne-
go oznaczonego symbolem 1KDWP

g) dojazd do terenu 2MN/U - z drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem 2KDWD i ciągów pieszo-jezd-
nych oznaczonych symbolami 1KDWP.

2) dla terenów oznaczonych symbolem od 3MN/U 
do 6MN/U ustala się:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi 
powiatowej (ul. Kolejowej) - wg rysunku planu;

b) dopuszcza się wtórny podziaE dziaEek pod wa-
runkiem zachowania:

- minimalnej szeroko[ci frontu nowo wydzielanych 
dziaEek - 25 m;

- minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzia-
Eek - 800 m2;

- bezpo[redniego dostępu do drogi.
c) dziaEki wytyczać prostopadle do linii rozgrani-

czających tereny dróg wewnętrznych;
3) ObsEuga komunikacyjna terenów od 3MN/U do 

6MN/U - z istniejącej drogi powiatowej -ｧ ul. Kolejo-
wej oraz z dróg lokalnych i dojazdowych wg rysunku 
planu:

a) dojazd do terenu 3MN/U - z istniejącej drogi 
lokalnej oznaczonej symbolem KDL (Drogi Królew-
skiej),

b) dojazd do terenu 4MN/U - z istniejącej drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem KDW,

c) dojazd do terenów 5MN/U i 6MN/U - z drogi 

wewnętrznej dojazdowej oznaczonej symbolem 
1KDWD.

§20. 1. Wyznacza się strefę zabudowy mieszka-
niowej oznaczoną symbolem MN.

2. W strefie MN ustala się następujące podstawo-
we przeznaczenie terenów - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna.

3. W strefie MN ustala się następujące dopuszczal-
ne przeznaczenie terenów:

1) usEugi nieuciąrliwe o charakterze lokalnym wbu-
dowane w partery budynków jednorodzinnych; po-
wierzchnia urytkowa usEug nie more przekraczać 
30% powierzchni urytkowej budynku;

2) obiekty towarzyszące - budynki gararowe i go-
spodarcze;

3) obiekty sportu i rekreacji;
4) obiekty maEej architektury;
5) urządzenia infrastruktury technicznej;
6) zieleG towarzysząca.
4. W strefie MN wyznacza się tereny oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 
4MNi5MN.

5. W strefie MN ustala się następujące ogólne za-
sady zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków inwen-
tarskich;

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy - 
wg rysunku planu;

3) na kardej dziaEce zezwala się na lokalizację na-
stępujących budynków:

a) jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego 
jednorodzinnego,

b) gararu wolnostojącego lub wbudowanego,
c) budynku gospodarczego o powierzchni zabudo-

wy nie większej nir 35,0 m2.
4) ustala się warunki w zakresie formy architekto-

nicznej budynków mieszkalnych:
a) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze urytkowe;
b) wysoko[ć zabudowy:
- przy dachu stromym - maksymalnie 12 m od po-

ziomu terenu do najwyrszego punktu przekrycia da-
chu,

- przy dachu pEaskim - maksymalnie 8 m od pozio-
mu terenu do najwyrszego punktu przekrycia dachu 
lub attyki wieGczącej;

c) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe, o ką-
cie nachylenia poEaci dachowych od 20° do 45° lub 
dachy pEaskie, pokrycie - dachówka ceramiczna lub 
materiaE dachówkopodobny,

d) zakazuje się stosowania dachów o poEaciach mi-
jających się na wysoko[ci kalenicy;

e) do[wietlenie pomieszczeG poddasza poprzez lu-
karny i okna poEaciowe.

5) ustala się warunki w zakresie formy architekto-
nicznej wolnostojących budynków gospodarczych i 
gararowych:

a) wysoko[ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziem-
na, maksymalnie 6,0 m od poziomu - terenu do naj-
wyrszego punktu przekrycia dachu lub attyki wieG-
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czącej,
b) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe, o kącie 

nachylenia poEaci od 20°do 35° lub dachy pEaskie; 
pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub materiaE 
dachówkopodobny.

6) architektura budynków gararowych i gospodar-
czych musi być zharmonizowana z architekturą bu-
dynku mieszkalnego;

7) dopuszcza się lokalizację garary wolnostojących 
i budynków gospodarczych w granicach dziaEek są-
siednich pod warunkiem wspólnego ich usytuowania 
na graniczących ze sobą dziaEkach;

8) maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki - 30% 
powierzchni dziaEki;

9) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej - 50% powierzchni dziaEki;

10) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 
w granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 13 
ust. 3.

6. Dla terenów okre[lonych w ust. 4 obowiązują 
ustalenia ogólne planu a w szczególno[ci zawarte w 
§5 - §7, §11 - §15 i zasady zagospodarowania tere-
nu dla strefy MN oraz następujące ustalania szcze-
góEowe:

1) dla terenów oznaczonych symbolem 1MN, 
2MN, 3MN i 4MN ustala się:

a) zakaz podziaEu terenów na dziaEki budowlane 
bez wcze[niejszego scalenia gruntów zgodnie z §11 
pkt 1,

b) obowiązuje podziaE terenów na dziaEki budowla-
ne wedEug linii podziaEów wewnętrznych ustalonych 
na rysunku planu,

c) w podziaEach geodezyjnych terenu na dziaEki 
budowlane obowiązuje zachowanie kątów prostych 
90° oznaczonych na rysunku planu,

2) dla terenu oznaczonego symbolem 5MN ustala 
się:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi 
powiatowej (ul. Kolejowej) - 8 m, wg rysunku planu;

b) dopuszcza się wtórny podziaE dziaEek pod wa-
runkiem zachowania:

- minimalnej szeroko[ci frontu nowo wydzielanych 
dziaEek - 20 m;

- minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzia-
Eek -800 m2;

- bezpo[redniego dostępu do drogi.
c) dziaEki wytyczać prostopadle do linii rozgrani-

czających tereny dróg wewnętrznych;
d) orientacyjny podziaE na dziaEki budowlane przed-

stawiono graficznie na rysunku planu;
3) formę architektoniczną nowych budynków 

mieszkalnych na dziaEkach, których front znajduje 
się w linii rozgraniczającej ul. Kolejową - nalery do-
stosować do istniejących budynków.

4) ObsEuga komunikacyjna terenów od 1MN do 
5MN z istniejących dróg lokalnych oraz planowa-
nych dróg wewnętrznych wg rysunku planu:

- dojazd do terenów 1MN, 2MN i 3MN - z dróg we-
wnętrznych (ciągów pieszo- jezdnych) oznaczonych 
symbolami 2KDWP, 3KDWP i 4KDWP, oraz drogi lo-

kalnej KDL (Drogi Królewskiej);
- dojazd do terenu 4MN - z dróg lokalnych ozna-

czonych symbolami KDL i 2KDWL oraz drogi dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 3KDWD;

- dojazd do terenu 5MN - z ulicy Kolejowej, drogi 
lokalnej oznaczonej symbolem 2KDWL, drogi dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 3KDWD oraz ciągów 
pieszo- jezdnych oznaczonych symbolami 5 KDWP 
i 6KDWP;

§21. 1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodo-
wej i mieszkaniowo-usEugowej oznaczony symbolem 
RM/MN,U.

2. Dla terenu RM/MN,U ustaEa się następujące 
podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa za-
grodową i mieszkaniowa jednorodzinna

3. Dla terenu RM/MN,U ustala się następujące do-
puszczalne przeznaczenie terenu:

1) nieuciąrliwe usEugi o charakterze lokalnym, 
wbudowane w partery budynków mieszkalnych;

2) obiekty towarzyszące - garare i budynki gospo-
darcze;

3) urządzenia infrastruktury technicznej;
4) place i parkingi;
5) zieleG towarzysząca i izolacyjna.
4. Dla terenu okre[lonego w ust. 1 obowiązują 

ustalenia ogólne planu a w szczególno[ci zawarte 
w §5 - §7, §11 - §15 i następujące ustalania szcze-
góEowe:

1) na terenie zabudowy zagrodowej nie mogą być 
lokalizowane obiekty inwentarskie, powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla zabudowy mieszkaniowej - wg rysunku planu;

3) ustala się warunki w zakresie formy architekto-
nicznej budynków mieszkalnych:

a) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze urytkowe;

b) wysoko[ć zabudowy:
- przy dachu stromym - maksymalnie 12 m od po-

ziomu terenu do najwyrszego punktu przekrycia da-
chu,

- przy dachu pEaskim - maksymalnie 8 m od pozio-
mu terenu do najwyrszego punktu przekrycia dachu 
lub attyki wieGczącej;

c) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe, o ką-
cie nachylenia poEaci dachowych od 20° do 45° lub 
dachy pEaskie, pokrycie - dachówka ceramiczna lub 
materiaE dachówkopodobny,

d) zakazuje się stosowania dachów o poEaciach mi-
jających się na wysoko[ci kalenicy;

e) do[wietlenie pomieszczeG poddasza poprzez lu-
karny i okna poEaciowe.

4) Ustala się warunki w zakresie formy architekto-
nicznej wolnostojących budynków gospodarczych i 
gararowych:

a) architektura obiektów towarzyszących musi być 
zharmonizowana z zabudową mieszkaniową;

b) wysoko[ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziem-
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na, nie więcej nir 6,0 m od poziomu . terenu do naj-
wyrszego punktu przekrycia dachu lub attyki wieG-
czącej;

c) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia poEaci od 20°do 35° lub dachy pEaskie;

5) maksymalny wskapnik zabudowy dziaEki - 50% 
powierzchni dziaEki;

6) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej - 30% powierzchni dziaEki;

7) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w 
granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 13 
ust. 3.

8) obsEuga komunikacyjna terenu - z drogi poEoro-
nej po zachodniej stronie obszaru planu oraz z drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDWD;

§22. 1. Wyznacza się teren zieleni cmentarnej 
oznaczony symbolem ZC.

2. Dla terenu ZC ustala się jako podstawowe prze-
znaczenia terenu - cmentarz komunalny.

3. Dla terenu ZC ustala się następujące dopusz-
czalne przeznaczenie terenu:

1) dom przedpogrzebowy;
2) kaplica cmentarna;
3) columbarium;
4) budynek administracyjny i obiekty towarzyszą-

ce (garare, ogólnodostępne sanitariaty itp.);
5) urządzenia infrastruktury technicznej;
6) place, aleje i [cierki;
7) zieleG towarzysząca i izolacyjna.
4. Dla terenu okre[lonego w ust. 1 obowiązują 

ustalenia ogólne planu a w szczególno[ci zawarte 
w §5 - §8 i §12 - §15 i następujące ustalenia szcze-
góEowe:

1) wyznacza się strefę ochronną cmentarza o sze-
roko[ci 50 m od jego granic, w której obowiązują 
zakazy zawarte w §12 ust. 4;

2) cmentarz nalery projektować i utrzymywać jako 
zieleG o charakterze parkowym, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;

3) wzdEur ogrodzenia cmentarza nalery urządzić 
pas zieleni wysokiej;

4) wysoko[ć kaplicy cmentarnej - maksymalnie 12 
m od poziomu terenu do najwyrszego punktu przy-
krycia obiektu, przy czym dopuszcza się zwiększenie 
tej wysoko[ci dla dominanty architektonicznej (wie-
ry), ale nie wyrej nir 25 m od poziomu terenu do jej 
najwyrszego punktu;

5) ustala się warunki w zakresie formy architekto-
nicznej domu przedpogrzebowego i budynku admini-
stracyjnego:

a) wysoko[ć zabudowy nie more przekraczać 2 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze urytko-
we, maksymalnie 12 m od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu przekrycia dachu;

b) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia poEaci dachowych od 20° do 45°; 
pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub materiaE 
dachówkopodobny,

c) do[wietlenie pomieszczeG poddasza przez lukar-
ny lub okna poEaciowe.

6) ustala się warunki w zakresie formy architekto-
nicznej wolnostojących budynków gospodarczych i 
gararowych:

a) architektura obiektów towarzyszących musi być 
zharmonizowana z budynku administracyjnego;

b) wysoko[ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziem-
na, nie więcej nir 6,0 m od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu przekrycia dachu;

c) dachy - strome, dwu- lub wielospadowe, o ką-
cie nachylenia poEaci od 20°do 35°; pokrycie dachu 
- dachówka ceramiczna lub materiaE dachówkopo-
dobny;

7) dojazd do terenu cmentarza - z drogi lokalnej 
(Drogi Królewskiej) oznaczonej symbolem - KDL oraz 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDWD;

8) miejsca postojowe - na terenie parkingu tereno-
wego KD-p.

§23. 1. Wyznacza się strefę terenów rolniczych, 
oznaczoną symbolem R.

2. W strefie R ustala się jako podstawowe prze-
znaczenie terenu - uprawy rolnicze.

3. W strefie R jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu ustala się:

1) niemieszkalne obiekty obsEugi rolnictwa (stodo-
Ey, pEyty obornikowe, wiaty itp.);

2) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.
4. W strefie R zakazuje się lokalizacji obiektów in-

wentarskich i hodowli zwierząt.
5. W strefie R wyznacza się tereny oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1R i 2R.
6. W strefie R obowiązują ograniczenia zagospoda-

rowania terenu zawarte w §12.
7. Zakazuje się lokalizacji obiektów w odlegEo[ci 

mniejszej nir:
a) 8 m - od linii rozgraniczającej drogą powiatową 

- ul. Kolejową,
b) 8 m - od linii rozgraniczającej tereny komunikacji 

oznaczone symbolami 1KDW-r i 2KDW-r;
c) 6 m - od linii rozgraniczających drogę gminną 

oznaczoną symbolem KDL (Drogę Królewską)
8. W strefie R obowiązują ograniczenia w prowa-

dzeniu upraw rolnych wynikające z poEorenia r terenu 
w zlewni chronionej rzeki Orli. Obowiązuje program 
dziaEaG mających na celu ograniczenie odpEywu azo-
tu ze pródeE rolniczych zawarty w obowiązującym 
Rozporządzeniu Dyrektora RZGW we WrocEawiu.

§24. 1. Wyznacza się tereny komunikacji, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: KDL, 1KDWL, 
2KDWL, 1KDW-r, 2KDW-r ,1KDWD, 2KDWD, 
3KDWD, 1KDWP, 2KDWP, 3KDWP, 4KDWP, 
5KDWP, 6KDWP, KDW i KD-p.

2. Dla terenów komunikacji obowiązuj ą następu-
jące ustalenia:

1) istniejąca droga gminna - Droga Królewska o 
symbolu KDL:

a) droga publiczna, klasy lokalnej ｧLｦ,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczenia - 15 m, a na 

terenie zainwestowanym, wg rysunku planu,
c) jezdnia o szeroko[ci min. 5 m,
d) chodniki obustronne,
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e) [cierka rowerowa po jednej stronie ulicy,
f) starodrzew - do utrzymania,
g) drogę nalery obsadzić drzewami po obu jej stro-

nach,
h) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych, 

sieci infrastruktury technicznej i niewielkich obiek-
tów handlowych (kiosków), w sposób nie kolidujący 
z funkcją komunikacyjną, realizowanych za zgodą 
zarządcy drogi, w pobliru przystanków komunikacji 
zbiorowej, a w razie potrzeb takre w innych miej-
scach;

2) droga wewnętrzna o symbolach 1KDWL i 
2KDWL:

a) projektowane drogi wewnętrzne, klasy lokalnej 
L; docelowo lokalna obwodnica miasta Kobylina;

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczenia - 12 m wg 
rysunku planu; docelowo - 20 m;

c) jezdnia o szeroko[ci min. 5 m, docelowo - min. 
6 m;

d) chodnik jednostronny zlokalizowany od strony 
planowanej zabudowy mieszkaniowej,

e) docelowo - [cierka rowerowa zlokalizowana od 
strony planowanej zabudowy mieszkaniowej,

f) chodnik i [cierka rowerowa oddzielone od jezdni 
pasem zieleni,

g) dopuszcza się lokalizację: miejsc parkingowych 
i sieci infrastruktury technicznej.

3) tereny komunikacji o symbolach 1KDW-r i 
2KDW-r:

a) planowana rezerwa terenu pod poszerzenie dro-
gi lokalnej KDWL - pas o szeroko[ci 8 m, dla realiza-
cji obwodnicy lokalnej;

b) zagospodarowanie terenu zapewniać musi po-
prawę warunków i bezpieczeGstwa ruchu drogowe-
go,

c) dopuszcza się lokalizację parkingów i sieci infra-
struktury technicznej oraz zieleni.

4) drogi wewnętrzne dojazdowe o symbolach 
1KDWD, 2KDWD i 3KDWD:

a) projektowana droga wewnętrzna, klasy dojaz-
dowej ｧDｦ,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczenia ｡ 10 m, od-
cinek drogi 3KDWD ｠ 11 m wg rysunku planu;

c) jezdnia o szeroko[ci min. 5 m z obustronnym 
chodnikiem;

d) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych, 
sieci infrastruktury technicznej i niewielkich obiek-
tów handlowych (kiosków) oraz zieleni, w sposób 
nie kolidujący z funkcją komunikacyjną, realizowa-
nych za zgodą zarządcy drogi;

e) w celu realizacji drogi oznaczonej symbolem 
2KDWD wymagana likwidacja istniejącego rowu 
melioracyjnego, po uzgodnieniu z wEa[ciwym tere-
nowo organom ds. melioracji wodnych;

5) drogi wewnętrzne o symbolach 1KDWP, 
2KDWP, 3KDWP, 4KDWP i 6KDWP:

a) projektowane ciągi pieszo-jezdne,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczenia - 8 m, wg 

rysunku planu
c) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych, 

sieci infrastruktury technicznej i niewielkich obiek-
tów handlowych (kiosków) oraz zieleni, w sposób 
nie kolidujący z funkcja komunikacyjną, realizowa-
nych za zgodą zarządcy drogi;

6) droga wewnętrzna o symbolu 5KDWP:
a) istniejąca droga dojazdowa,
b) zagospodarowanie docelowe - ciąg pieszo-jezd-

ny,
c) szeroko[ć w liniach rozgraniczenia - 7 m,
d) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej;
7) droga wewnętrzna o symbolu KDW:
a) istniejąca droga dojazdowa,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczenia - istniejąca, 

wg rysunku planu,
c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej;
8) teren komunikacji o symbolu KD-p:
a) przeznaczenie terenu - parking terenowy,
b) wjazd na parking z drogi gminnej lokalnej KDL ,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeG i sieci infra-

struktury technicznej;
d) parking nalery utwardzić i zapewnić odprowa-

dzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z 
ustaleniami okre[lonymi w §14 ust. 2 pkt 3,

§25. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury tech-
nicznej - elektroenergetyki, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1E - 5E.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza 
się na lokalizację stacji transformatorowych.

3. Tereny o symbolu 4E i 5E obsadzić zielenią.

ROZDZIAD IV
Przepisy koGcowe

§26. Stawkę procentową stanowiącą podstawę 
do naliczenia opEaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami) ustala się na:

1) dla terenów w strefie P, P/U, U, RM/MN/U, 
MN/U i MN - 30%

2) dla pozostaEych terenów - 0%.
§27. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-

wi Kobylina.
§28. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 

od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji na 
stronie internetowej Gminy Kobylin.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Piotr Chlebowski
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Rozstrzygnięcie dotyczy zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu poEo-
ronego w obrębie ulic: Kolejowa-Kopernika w Ko-
bylinie.

Do wyEoronego do publicznego wglądu w dniach 

od 4 listopada do 25 listopada 2009 r. projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu poEoronego w obrębie ulic: Kolej 
owa-Kopernika w Kobylinie, w przewidzianym usta-
wą terminie nie wpEynęEa radna uwaga.

Rozstrzygnięcie dotyczy zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu poEo-
ronego w obrębie ulic: Kolejowa-Kopernika w Ko-
bylinie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 - z 
pópniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 165a 
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 
2104 - z pópniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt 
2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 -z pópniejszymi zmianami), w nawiąza-
niu do ｧPrognozy skutków finansowych uchwale-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poEoronego w obrębie ulic: 
Kolejowa-Kopernika w Kobylinieｦ ustala się nastę-
pujący sposób realizacji, zapisanych w zmianie pla-
nu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasady 
ich finansowania:

1. Z budretu Gminy Kobylin nastąpi zakup grun-
tów pod budowę oraz pokrycie kosztu budowy na-

stępujących inwestycji, będących zadaniami wEa-
snymi gminy Kobylin:

1) publicznej drogi gminnej - Drogi Królewskiej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL,

2) publicznego parkingu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD-p,

3) cmentarza komunalnego, oznaczonego ma ry-
sunku planu symbolem ZC,

2. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 
1, nastąpi po ujęciu wiąrących się z nimi inwestycji 
w budrecie Gminy Kobylin, nie wcze[niej jednak nir 
po 2015 roku.

3. Pokrycie kosztów budowy następujących inwe-
stycji, będących zadaniami wEasnymi gminy Koby-
lin:

1) rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej, pla-
nowanej dla obsEugi obszaru planu,

2) miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, planowanej 
dla obsEugi obszaru planu, nastąpi ze [rodków Mię-
dzy gminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

4. Przewiduje się morliwo[ć pokrycia czę[ci wy-
datków, o których mowa w ust. 1 i 2 ze [rodków 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXVI/218/09

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGDOSZONYCH NA PODSTAWIE  
ART. 17 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU  

PRZESTRZENNYM DO WYDOqONEGO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXVI/218/09

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY  
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY KOBYLIN ORAZ ZASADACH  

ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


