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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 
141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, 
Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 
880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), po stwierdzeniu 
zgodno[ci ponirszych ustaleG z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Powidz, Rada Gminy Powidz 
uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1.1. Zgodnie z uchwaEą Nr XIII/91/08 Rady Gmi-
ny Powidz z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w miej-
scowo[ci Przybrodzin, uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmu-
jącego obszar dziaEek o numerach ewidencyjnych 
20 i czę[ci dziaEki 19/3 poEoronych w miejscowo[ci 
Przybrodzin, gmina Powidz.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu obejmują-
cego obszar dziaEek o nr ewid. 19/3 i 20 poEoronych 
w miejscowo[ci Przybrodzin, gmina Powidzｦ, opra-
cowany w skali 1: 1000, stanowiący zaEącznik nr 1 
do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące zaEącz-
nik nr 2 do uchwaEy;

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

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone zo-
staEy na rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to ro-

zumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzu-
ty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na 
dziaEce na powierzchnię tej dziaEki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, w której more być umieszczo-
na [ciana frontowa projektowanego budynku bez 
prawa jej przekraczania w kierunki linii rozgrani-
czających, za wyjątkiem takich elementów archi-
tektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, 
gzyms, okap dachu, rynna, wiatroEap oraz innych 
detali wystroju architektonicznego budynku wysu-
niętych poza tę linię nie więcej nir 2,0 m;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu ｠ nalery przez to rozumieć parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu;

5) wysoko[ć zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć maksymalną wysoko[ć budynku lub jego czę-
[ci stanowiącą pionowy wymiar budynku, liczoną od 
poziomu terenu przy najnirej poEoronym wej[ciu do 
budynku do najwyrszej kalenicy dachu lub najwyrej 
poEoronej powierzchni przekrycia dachowego.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) projektowany podziaE na dziaEki budowlane;
5) przeznaczenie terenu;
6) pas zieleni izolacyjnej.

§4. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 
mowa w §1 ust. 1 na tereny okre[lone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi sym-
bolami: 1ML, 2ML, 3KDw, 4KDw, 5KDw.

§5. Okre[la się następujące przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny rekreacji indywidualnej, oznaczone na 
rysunku planu i w tek[cie uchwaEy symbolem ML;

2) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu i w tek[cie uchwaEy symbolem KDw;

§6. Ustalenia w zakresie zasad ochrony i ksztaEto-
wania Eadu przestrzennego:

1) zabudowę nalery lokalizować zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy okre[lonymi na 
rysunku planu;

2) nalery unikać przeksztaEcenia powierzchni te-
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renu z wyjątkiem sytuacji wymagających ksztaEto-
wania wEa[ciwej niwelety przekroju poprzecznego 
dojazdów i doj[ć;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych (z wyjątkiem obiektów zaplecza bu-
dów na czas ich realizacji), budynków prowizorycz-
nych i garary blaszanych.

§7. Ustalenia w zakresie ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nalery uwzględnić przepisy i ograniczenia wyni-
kające z funkcjonowania następujących form ochro-
ny przyrody :

a) Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu, w którego granicach zlokalizowany 
jest teren objęty planem,

b) Powidzkiego Parku Krajobrazowego ｠ w któ-
rego granicach zlokalizowany jest teren objęty pla-
nem,

c) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
2000 PLH300026 Pojezierze GniepnieGskie, w któ-
rego granicach zlokalizowany jest teren objęty pla-
nem;

2) nalery uwzględnić przepisy i ograniczenia wyni-
kające z występowania, na terenie objętym planem, 
obszaru ochronnego gEównych zbiorników wód pod-
ziemnych (GZWP) ｠ Subzbiornika (Tr) nr 143 Ino-
wrocEaw ｠ Gniezno oraz Zbiornika nr 144 objętego 
obszarem wysokiej ochrony (OWO) Dolina Kopalna 
Wielkopolska;

3) zakazuje się lokalizowania innych obiektów, 
jereli powodują one przekroczenie standardów ja-
ko[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach odręb-
nych poza teren, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny;

4) zbędne masy ziemne powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery przetransportować zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami lub wyko-
rzystać do nowego uksztaEtowania terenu w grani-
cach dziaEki wEasnej lub sąsiednich;

5) do nasadzeG nalery urywać rodzimych, zgod-
nych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów gwa-
rantujących dEugotrwaEe utrzymywanie zieleni;

6) tereny rekreacji indywidualnej (ML) nalerą do 
terenów, dla których obowiązują dopuszczalne po-
ziomy haEasu w [rodowisku przewidziane dla te-
renów rekreacyjno ｠ wypoczynkowych zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

§8. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych 
na obiekty archeologiczne nalery przerwać prace, a 
następnie niezwEocznie powiadomić odpowiedni or-
gan sEurby ochrony zabytków, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji:

1) ustala się podstawowe poEączenie obszaru pla-

nu z drogą zlokalizowaną poza granicami opracowa-
nia planu, poprzez drogi wewnętrzne oznaczone na 
rysunku planu symbolami 3KDw, 4KDw oraz 5KDw, 
w uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą drogi;

2) w ramach terenu nalery zapewnić odpowiednią 
liczbę miejsc postojowych lub gararowych zaspo-
kajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju 
samochodów z uwzględnieniem warunków tech-
nicznych okre[lonych w przepisach odrębnych, jed-
nak nie mniej nir 2 stanowiska dla kardego budynku 
rekreacji indywidualnej.

§10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) dla nowych inwestycji nalery zapewnić wyko-
nanie peEnego uzbrojenia w podstawową sieć infra-
struktury technicznej powiązaną z istniejącym sys-
temem gminnym w zakresie:

a) wodociągu,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacji deszczowej,
d) sieci energetycznej ｠ skablowanej, podziemnej;
2) w zakresie wodociągu ｠ ustala się adaptację, 

rozbudowę istniejącej sieci gminnej;
3) w zakresie kanalizacji sanitarnej ｠ dla odprowa-

dzania [cieków bytowych ustala się budowę i roz-
budowę sieci kanalizacji sanitarnej;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych ｠do gruntu pod warunkiem zachowa-
nia przepisów odrębnych;

5) w zakresie sieci energetycznej ｠ ustala się ob-
sEugę poprzez istniejące i projektowane linie kablo-
we podziemne n/n przyEączone do sieci s/n poprzez 
istniejące i projektowane elektroenergetyczne stacje 
transformatorowe;

6) na rysunku planu przedstawiono przebieg linii 
elektroenergetycznej SN 15kV proponowanej do 
przeEorenia; do czasu jej przeEorenia nalery zacho-
wać wydzielony pas terenu ochronnego o szeroko-
[ci 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu 
linii, w którym ustala się zakaz lokalizacji wszelkich 
budynków oraz budowli takich jak maszty oraz zie-
leni wysokiej;

7) w zakresie sieci telefonicznej ｠ ustala się ada-
ptację i rozbudowę istniejącej sieci telefonicznej 
podziemnej;

8) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo:
a) dopuszcza się stosowanie paliw staEych i pEyn-

nych pod warunkiem speEnienia wymagaG okre[lo-
nych w przepisach prawa w zakresie ochrony po-
wietrza,

b) preferuje się stosowanie ogrzewania gazowego 
oraz systemy wykorzystujące pródEa czystej energii, 
w szczególno[ci takiej jak: pompy cieplne, kolektory 
sEoneczne, energię elektryczną, dopuszcza się prze-
budowę sieci uzbrojenia technicznego, kolidujących 
z projektowanym zainwestowaniem;

9) odpady komunalne nalery gromadzić w pojem-
nikach na terenie dziaEki i zagospodarować je zgod-
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nie z gminnym planem gospodarki odpadami i prze-
pisami odrębnymi;

10) w zakresie urządzeG melioracyjnych ｠ w przy-
padku konieczno[ci naruszenia systemu meliora-
cyjnego nalery zastosować rozwiązanie zastępcze 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1) sposób podziaEu nieruchomo[ci okre[lono na 
rysunku planu i w ustaleniach szczegóEowych w 
Rozdziale 2;

2) dopuszcza się wydzielenie dziaEek pod lokaliza-
cję dróg wewnętrznych, ciągu pieszo-rowerowego 
oraz urządzeG infrastruktury technicznej stosownie 
do potrzeb;

3) nie zachodzi scalanie i podziaE nieruchomo[ci w 
rozumieniu przepisów odrębnych.

§12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i urytkowania 
terenów ｠ nie ustala się.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 1ML, 2ML.

1) przeznaczenie terenu ｠ teren zabudowy rekre-
acji indywidualnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) projektowany podziaE na dziaEki budowlane 

przedstawiono na rysunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE, pod warunkiem za-

chowania minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki bu-
dowlanej ｠ 25,0 m oraz minimalnej powierzchni 
dziaEki budowlanej ｠ 1000,0 m2,

c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
b) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

c) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku: 20º-45º,

d) wysoko[ć zabudowy kubaturowej ｠ do 2 kon-

dygnacji, jednak nie wyrej nir 8,5 m,
e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 15% po-

wierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej nir 
180,0 m2,

f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 60 % 
powierzchni dziaEki budowlanej,

g) ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izo-
lacyjnej o szeroko[ci min. 10,0 m, zgodnie z rysun-
kiem planu;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §9 pkt 1);

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci ｠ 15%

§14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 3KDw, 4KDw, 5KDw.

1) przeznaczenie terenu: KDw ｠ teren dróg we-
wnętrznych,

2) zasady podziaEu ｠ teren drogi wyznaczają linie 
rozgraniczające;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

4) szeroko[ci drogi w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu,

5) przestrzeG dróg wewnętrznych more sEuryć do 
prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci - 15%

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§15. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Powidz.

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

Przewodniczący Rady
(-) Jakub Gwit
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 
r. Nr 6 poz.41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 
2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 
r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz.1227, 
Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy 
Powidz rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu.

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu obej-
mującego obszar dziaEek o numerach ewidencyjnych 
20 i czę[ci dziaEki 19/3 poEoronych w miejscowo[ci 
Przybrodzin, gmina Powidz

Rozstrzygnięcie o ich rozpatrzeniu jest wiec bez-
przedmiotowe.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 
poz.41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492; z 2005 
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 
127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 
poz.1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy Powidz 
rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na 
obszarze objętym opracowaniem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu obej-
mującego obszar dziaEek o numerach ewidencyjnych 
20 i czę[ci dziaEki 19/3 poEoronych w miejscowo[ci 
Przybrodzin, gmina Powidz, nie zostaEy zaliczone do 
zadaG wEasnych gminy, a ich realizacja nie stanowi 
obciąrenia dla budretu gminy Powidz.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXV/174/09

Rady Gminy Powidz
z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obejmującego obszar dziaEek o numerach 
ewidencyjnych 20 i czę[ci dziaEki 19/3 poEoronych 

w miejscowo[ci Przybrodzin, gmina Powidz

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXV/174/09

Rady Gminy Powidz
z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obejmującego obszar dziaEek o numerach 
ewidencyjnych 20 i czę[ci dziaEki 19/3 poEoronych 

w miejscowo[ci Przybrodzin, gmina Powidz

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA


