
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/187/2012 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego 

działki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11/10,11/11 położone w Grodzisku Wielkopolskim – etap I.  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 

1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 

52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 

21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 i z 2012r. poz. 567), art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz 

uchwały nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 marca 2009 roku 

zmienionej uchwałą nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2011r. Rada 

Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala co następuje:   

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11/10, 11/11 położone w Grodzisku Wielkopolskim – etap I, po 

stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grodzisk Wielkopolski zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/268/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku 

Wielkopolskim z dnia 19 września 2002r., ze zmianami: Uchwała Nr XXVI/202/2008 z dnia 30 października 

2008r. i Uchwała Nr XLVI/331/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r.  

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000.  

3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:  

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 - stanowiący załącznik nr 1,  

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2,  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3.  

§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania:  

1) granic, zasad i sposobów zagospodarowania terenów górniczych,  

2) granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,  

3) granic terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,  
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4) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych.  

2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i tereny chronione w myśl ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami.  

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone niebezpieczeństwem osunięcia się mas 

ziemi.  

§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;  

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim;  

3) usługach - należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach wolnostojących lub wbudowanych lokali 

usługowych w zakresie handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, rzemiosła z wyłączeniem 

obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw, handlu hurtowego, a także 

innych usług wymagających bazy pojazdów mechanicznych;  

4) handlu - należy przez to rozumieć usługi handlu detalicznego realizowane w ramach wolnostojących lub 

wbudowanych lokali w których jest prowadzona sprzedaż detaliczna;  

5) działalności produkcyjnej - należy przez to rozumieć działalność wytwarzającą i przetwarzającą 

bezpośrednio dobra materialne;  

6) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć 

przedsięwzięcia, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska;  

7) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów 

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł 

prawny;  

8) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały,  

9) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną przez główną elewację 

budynku, przed którą mogą być wysunięte okapy, wykusze, ryzality oraz schody;  

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie mogą znajdować się 

żadne elementy zabudowy;  

11) grodzeniu terenu – należy przez to rozumieć budowę ogrodzeń.  

§ 4. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1. granica obszaru objętego miejscowym planem,  

2. symbole przeznaczenia terenów,  

3. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,  

4. obowiązujące linie zabudowy,  

5. nieprzekraczalne linie zabudowy,  

6. usytuowanie przeważającej (najdłuższej) kalenicy dachu.  

§ 5. Przeznaczenie terenów  

1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały są:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem – MN,  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku planu symbolem – 

MNU,  

3) tereny dróg dojazdowych wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem – KDDW,  

4) tereny dróg lokalnych wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem – KDLW,  

5) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem – ZP,  

6) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem - E.  
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§ 6. Zasady ochrony ładu przestrzennego  

1. Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:  

1) zakaz realizacji elewacji budynków z tworzyw sztucznych, typu siding,  

2) zakaz stosowania betonowych elementów prefabrykowanych oraz pełnego muru do grodzenia działek,  

3) zakaz lokalizacji elementów infrastruktury technicznej o wysokości powyżej 15,0 m od poziomu 

istniejącego terenu na całym terenie objętym niniejszą uchwałą.  

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

1. Na obszarze objętym planem ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy realizować 

poprzez:  

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami 

ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,  

2) zakaz lokalizacji działalności produkcyjnej,  

3) minimalizację emisji zanieczyszczeń.  

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, MNU ustala się dopuszczalny poziom 

hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i mieszkaniowo – usługowej (MNU) 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. Dla zabezpieczenia budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi i terenów podlegających ochronie 

akustycznej przylegających do projektowanej drogi KDLW oraz drogi KDDW, przyległej do istniejącej ul. 

Kąkolewskiej, przed uciążliwościami akustycznymi wywołanymi ruchem drogowym należy przewidzieć 

stosowne środki techniczne, technologiczne i organizacyjne.  

4. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych, skarp i rowów 

melioracyjnych.  

5. Masy ziemne powstające podczas realizacji inwestycji należy składować w wyznaczonych przez Gminę 

Grodzisk Wielkopolski miejscach składowania ziemi z wykopów lub zagospodarować na terenie własnej 

posesji z zachowaniem interesów właścicieli działek sąsiednich, tj. osób trzecich.  

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Dla ochrony 

archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badan archeologicznych 

podczas realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu. 

Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.  

§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Ze względu na specyfikę planu na obszarze objętym 

planem nie wyznacza się przestrzeni publicznych.  

§ 10. Zasady i warunki dotyczące scaleń i podziału nieruchomości  

1. Zasady podziału terenu na działki budowlane na obszarze objętym planem określa rysunek planu.  

2. Ustala się zakaz podziałów wtórnych działek wydzielonych zgodnie z zasadami podziału określonymi na 

rysunku planu.  

3. Prawo łączenia działek w obrębie poszczególnych terenów, z wyłączeniem terenów MNU.  

4. Nie wyznacza się terenów objętych scalaniem.  

Rozdział 2. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy.  

§ 11. 1. Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem MN1 ustala się:  

1) prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, wolno stojącego na każdej działce,  

2) dla budynku, o którym mowa w pkt.1, maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe 

oraz dach dwu i wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych 30
0
- 45

0
,  
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3) usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,  

4) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,50 m, a wysokość 

kalenicy max 9 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,  

5) prawo do jednego wjazdu na działkę z przyległej ulicy,  

6) prawo do grodzenia terenu w granicach działki do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów 

drewnianych i żywopłotów,  

7) prawo do lokalizacji jednego wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu,  

8) dla budynku, o którym mowa w pkt. 7, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwu 

i wielospadowym, o nachyleniu połaci jak w budynku mieszkalnym,  

9) prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 7, na granicy z działką sąsiednią oraz w odległości nie 

mniejszej niż 12m od ściany frontowej budynku mieszkalnego w głąb działki,  

10) obowiązek zapewnienia min. jednego miejsca postojowego, poza budynkiem garażowym, służącego 

obsłudze terenu w ramach działki,  

11) prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po 

zakończeniu prac budowlanych,  

12) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 30% oraz obowiązek przeznaczenia min. 40% 

powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  

13) zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m
2
.  

2. Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN2 ustala się:  

1) prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, wolno stojącego z garażem na każdej działce,  

2) dla budynku, o którym mowa w pkt.1, maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe 

oraz dach dwu i wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych 30
0
- 45

0
,  

3) usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,  

4) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,50 m, a wysokość 

kalenicy max 9 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,  

5) prawo do jednego wjazdu na działkę z przyległej ulicy,  

6) prawo do grodzenia terenu w granicach działki do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów 

drewnianych i żywopłotów,  

7) obowiązek zapewnienia min. jednego miejsca postojowego, poza budynkiem garażowym, służącego 

obsłudze terenu w ramach działki,  

8) prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po 

zakończeniu prac budowlanych,  

9) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 30% oraz obowiązek przeznaczenia min. 40% 

powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  

10) zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m
2
.  

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 i 2 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §16.  

§ 12. 1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonym na 

rysunku planu symbolem MNU ustala się:  

1) prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalno - usługowego,  

2) prawo do lokalizowania lokalu usługowego wbudowanego w budynek mieszkalny o powierzchni 

użytkowej max 60% powierzchni użytkowej budynku,  

3) dla budynku, o którym mowa w pkt.1, maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe 

oraz dach dwu i wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych 30
0
- 45

0
,  
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4) usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,  

5) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,50 m, a wysokość 

kalenicy max 9 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,  

6) prawo do jednego wjazdu na działkę z przyległej drogi,  

7) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5mze wskazaniem do 

realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,  

8) prawo do jednego wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu,  

9) dla budynku, o którym mowa w pkt. 8, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwu 

i wielospadowym, o nachyleniu połaci jak w budynku mieszkalnym,  

10) prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 8, na granicy z działką sąsiednią oraz w odległości 

nie mniejszej niż 12m od ściany frontowej budynku mieszkalnego w głąb działki,  

11) obowiązek zapewnienia poza budynkiem garażowym miejsc postojowych służących obsłudze terenu 

w ramach działki w ilości min. 1 miejsca na budynek mieszkalny i min. 1 na lokal usługowy,  

12) prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po 

zakończeniu prac budowlanych,  

13) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 40% oraz obowiązek przeznaczenia min. 30% 

powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  

14) zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m
2
.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §16.  

§ 13. 1. Na terenie projektowanej zielni urządzonej, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP ustala 

się:  

1) zakaz zabudowy budynkami,  

2) prawo realizacji zieleni parkowej, chodników, ścieżek rowerowych,  

3) prawo do realizacji elementów małej architektury w formie latarni, ławek, zadaszeń i urządzeń zabaw dla 

dzieci,  

4) prawo realizacji infrastruktury technicznej, nie kolidującej z przeznaczeniem terenu.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 i 2 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §16.  

§ 14. 1. Na terenie infrastruktury technicznej elektroenergetyki oznaczonym na rysunku planu 

symbolem E ustala się:  

1) prawo realizacji wolno stojących kontenerowych obiektów stacji transformatorowych,  

2) nie przekraczalna odległość budynku stacji od granic terenu 1,5 m,  

3) prawo realizacji infrastruktury technicznej,  

4) powierzchnię zabudowy maksymalnie 80% z uwzględnieniem obowiązku przeznaczenia min. 5% 

powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  

5) max wysokość obiektów budowlanych do 4m od poziomu terenu.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §16.  

Rozdział 3. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowysystemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 15. 1. Układ komunikacyjny wewnętrzny na obszarze objętym planem, stanowią:  

1) droga lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDLW, drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDDW.  

2. Dla terenu drogi lokalnej wewnętrznej – KDLW , ustala się:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,  
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2) wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego,  

3) prawo realizacji chodników, ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych w obrębie linii 

rozgraniczających,  

4) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,  

5) zakaz realizacji na słupowych stacji transformatorowych w granicach terenu,  

6) zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m
2
,  

7) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.  

3. Dla terenu dróg dojazdowych wewnętrznych – KDDW , ustala się:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,  

2) wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego,  

3) prawo realizacji chodników, ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych w obrębie linii 

rozgraniczających,  

4) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,  

5) zakaz realizacji na słupowych stacji transformatorowych w granicach terenu,  

6) zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m
2
,  

7) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów.  

4. Dla terenów, o których mowa w ust.2 i 3 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §16.  

§ 16. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej:  

1) prawo do budowy nowych kablowych linii energetycznych NN i SN w liniach rozgraniczających 

projektowanej drogi KDLW i KDDW oraz w ramach projektowanych terenów zieleni ZP,  

2) zasilanie w energię elektryczną: liniami kablowymi z projektowanej wolno stojącej stacji 

transformatorowej, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E, na warunkach dostawcy,  

3) tymczasowo odprowadzenie ścieków bytowych lub komunalnych do bezodpływowych szczelnych 

zbiorników wybieralnych i ich systematyczny wywóz przez koncesjonowanego przewoźnika do 

oczyszczalni ścieków, docelowo poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej w przyległych 

drogach do oczyszczalni ścieków,  

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ramach poszczególnych działek budowlanych do terenu, 

odprowadzenie wód opadowych z projektowanych ciągów komunikacyjnych do tymczasowo do 

istniejących rowów melioracji szczegółowej przy zastosowaniu urządzeń oczyszczających, docelowo do 

systemu kanalizacji deszczowej,  

5) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, poprzez projektowaną sieć wodociągową w projektowanych 

drogach,  

6) zaopatrzenie w gaz: docelowo zakłada się pełną gazyfikację terenu,  

7) zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi 

z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów,  

8) w nowo lokalizowanych lub modernizowanych budynkach należy do celów grzewczych lub grzewczo - 

technologicznych stosować paliwa płynne, gazowe i stałe z wyłączeniem paliw węglowych, lub 

wykorzystywać alternatywne źródła energii.  

Rozdział 4. 
Ustalenia końcowe  

§ 17. Zgodnie z artykułem 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustala się następującą stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości:  
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1) dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) – 15%,  

2) dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU) – 20%,  

3) dla terenu dróg lokalnych wewnętrznych (KDLW) – 0%,  

4) dla terenu dróg dojazdowych wewnętrznych (KDDW) – 0%,  

5) dla terenu zieleni urządzonej (ZP) – 0%,  

6) dla terenu stacji transformatorowej ( E ) – 0%.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Kinecki 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/187/2012 

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/187/2012   

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim   

z dnia 29 listopada 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11/10,11/11- ETAP I POŁOŻONE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM PRZY UL. 

KĄKOLEWSKIEJ.  

Lp.  Treść uwagi  Ustalenia projektu 

planu dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga  

Rozstrzygnięcie  Uzasadnienie  

1.  W obowiązującym dla Gminy Grodzisk 

Wielkopolski Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, nie wyznaczono 

obszarów wymagających scaleń i podziału 

nieruchomości. Proponuje się usunąć 

z treści ww. planu nakaz scalenia działek.  
 

Obowiązek scalenia 

gruntów  

uwzględniona  W związku z obawą o zgodność 

ww. projektu planu 

z ustaleniami obowiązującego 

studium w zakresie scaleń 

nieruchomości, zapis dotyczący 

nakazu scalenia gruntów 

usunięto.  

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/187/2012   

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim   

z dnia 29 listopada 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM O SPOSOBIE 

REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11/10, 11/11 POŁOŻONE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM PRZY 

UL. KĄKOLEWSKIEJ ETAP I.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r. poz. 647) Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim określa następujący sposób realizacji 

i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym należą do zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców:  

1. Zamiana lub wykup gruntów przeznaczonych na cele publiczne:  

Na obszarze objętym planem nie występują tereny stanowiące przestrzeń publiczną.  

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowią:  

a) budowa kanalizacji deszczowej oraz realizacja kanalizacji sanitarnej,  

b) przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej,  
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c) modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej,  

d) budowa sieci gazowej.  

3. Sposób realizacji inwestycji:  

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11/10, 11/11 - etap I, położone w Grodzisku Wielkopolskim odbywać się 

będzie zgodnie z założeniami określonymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski” zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/268/2002 Rady Miejskiej 

w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19 września 2002r., ze zmianami: Uchwała Nr XXVI/202/2008 z dnia 

30 października 2008r. i Uchwała Nr XLVI/331/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r.  

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, w tym m.in. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. 

Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, 

poz. 117 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, 

poz.902 ze zm.). Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw energii elektrycznej realizowane 

będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 

89, poz. 625 ze zm.).  

Sposób realizacji inwestycji wynikał będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań 

techniczno-technologicznych, w sposób gwarantujący wysoką jakość wykonania. Dopuszcza się etapową 

realizację inwestycji.  

4. Zasady finansowania:  

Realizacja inwestycji na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

obejmującego działki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11/10, 11/11 - etap I, położone w Grodzisku 

Wielkopolskim będzie finansowana z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski z dopuszczeniem porozumień 

finansowych zawartych z innymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. ustawą z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 

16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251), a także 

ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 ze 

zm.).  

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych związanych z zaopatrzeniem terenu objętego planem 

w energię elektryczną oraz gaz będzie realizowane ze środków finansowych przedsiębiorstw posiadających 

wymaganą koncesję oraz na podstawie umów z zainteresowanymi odbiorcami na warunkach określonych 

przez gestorów sieci.  
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