
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 273 ｠ 29163 ｠ Poz. 5411

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 113, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1005, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 974, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230) oraz 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 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113. poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474), dalej zwanej ustawą, Rada Gminy 
Kapmierz uchwala, co następuje: 

RozdziaE 1
Przepisy wstępne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów dziaEalno[ci gospo-
darczej we wsi MEodasko, zwany dalej miejscowym 
planem, po stwierdzeniu jego zgodno[ci z ustale-
niami Studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kapmierz, uchwa-
lonym uchwaEą Nr XXXV/210/01 Rady Gminy 
Kapmierz z dnia 12 listopada 2001 r., zmienionym 
uchwaEami Rady Gminy Kapmierz: Nr XVII/117/03 z 
dnia 30 grudnia 2003 r., Nr XLII/227/09 z dnia 21 
papdziernika 2009 r., Nr XLVII/257/10 z dnia 2 mar-
ca 2010 r. i Nr XLVII/258/10 z dnia 2 marca 2010 r.

2. Planem obejmuje się obszar w granicach dziaEek 
o numerach ewidencyjnych 129 i 130, wie[ MEoda-
sko obręb MEodasko w gminie Kapmierz. Granice ob-
szaru objętego miejscowym planem oznaczono na 
rysunku planu stanowiącym zaEącznik do niniejszej 
uchwaEy.

§2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) czę[ć graficzna, opracowana na mapie w skali 

1:2000, zatytuEowana: ｧMiejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenów dziaEalno[ci 
gospodarczej we wsi MEodasko ｠ dziaEki nr 129 i 

130ｦ, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu, 
stanowiąca zaEącznik Nr 1do niniejszej uchwaEy ;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kapmierz o spo-
sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu , stanowiącego zaEącznik Nr 
21do niniejszej uchwaEy ;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kapmierz o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące zaEącz-
nik Nr 31do niniejszej uchwaEy .

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ ｠ nalery 

przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odlegEo[ć budynku od zewnętrznej 
krawędzi jezdni drogi krajowej nr 92 PoznaG-Pniewy 
i od linii rozgraniczających tereny, w stosunku do 
których linia zabudowy zostaEa ustalona;

2) ｧsieciach i urządzeniach infrastruktury tech-
nicznejｦ ｠ nalery przez to rozumieć zarówno sieci i 
urządzenia do transportu i dystrybucji mediów, jak 
i urządzenia takie jak: chodnik, [cierka rowerowa, 
rów, zatoka autobusowa;

3) ｧzagEębieniu bezodpEywowymｦ ｠ nalery przez 
to rozumieć obnirenie terenu, w którym następuje 
gromadzenie się wody wskutek naturalnego spEywu 
wód opadowych z terenów przylegEych lub wsku-
tek podnoszenia się zwierciadEa wody gruntowej, i 
z którego woda nie more samoistnie wypEynąć, a 
jedynie ｠ wsiąkać w grunt lub odparować.

RozdziaE 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§4. 1. Okre[la się następujące przeznaczenie te-
renów:

1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów oraz zabudowy usEugowej, oznaczone 
symbolem 1.P,U i 2.P,U;

2) tereny kanalizacji, oznaczone symbolem 3.K;
3) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone 

symbolem 4.TK;
4) tereny drogi wewnętrznej, oznaczone symbo-

lem 5.KDW.
2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz 

przebieg linii rozgraniczających tereny o rórnym 
przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospodaro-
wania okre[la rysunek miejscowego planu.
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§5. 1. Na terenach obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów oraz zabudowy usEugowej 1.P,U 
i 2.P,U:

1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć powo-
dujących przekroczenie standardów jako[ci [rodo-
wiska;

2) z zastrzereniem pkt 1, dopuszcza się lokalizo-
wanie budynków produkcyjnych, skEadów i maga-
zynów oraz obiektów usEugowych i handlowych, a 
ponadto:

a) obiektów związanych z obsEugą transportu, w 
tym moteli,

b) budynków administracyjno-biurowych,
c) parkingów i innych obiektów i urządzeG towa-

rzyszących, niezbędnych dla prawidEowego funk-
cjonowania lokalizowanych przedsięwzięć, w tym 
obiektów technicznych i technologicznych wraz ze 
zbiornikami pod- i naziemnymi przeznaczonymi na 
cele magazynowania wody deszczowej i przeciw-
porarowej,

d) sieci i urządzeG infrastruktury technicznej, w 
tym stacji transformatorowych, przepompowni 
[cieków oraz masztów i stacji nadawczych telefonii 
komórkowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, usta-
la się obszary zagEębieG bezodpEywowych i zbiorni-
ka wodnego, których zasięgi okre[lono na rysunku 
miejscowego planu.

§6. Na terenach kanalizacji 3.K:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów budow-

lanych innych nir sieci i urządzenia do transportu 
[cieków komunalnych oraz [cieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych;

2) dopuszcza się prowadzenie innych sieci infra-
struktury technicznej nir wymieniono w pkt 1, o ile 
są one związane z budową i eksploatacją urządzeG 
wymienionych w pkt 1.

§7. 1. Na terenach infrastruktury technicznej 4.TK 
zakazuje się lokalizowania obiektów innych nir:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z komunikacją drogową.
2. Dopuszcza się wykorzystanie terenów, o któ-

rych mowa w ust. 1, na cele poszerzenia drogi pu-
blicznej Kapmierz-Buk.

§8. Na terenach drogi wewnętrznej 5.KDW zaka-
zuje się lokalizowania obiektów innych nir:

1) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i ob-
sEugą ruchu pojazdów;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w 
tym przepusty i skanalizowane rowy melioracyjne.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§9. Nakazuje się:
1) sytuowanie budynków zgodnie z nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy;
2) zastosowanie w elewacjach budynków ma-

teriaEów budowlanych wysokiej jako[ci: okEadzin, 
szkEa, kamienia naturalnego, tynków szlachetnych, 
cegEy klinkierowej i licowej, drewna oraz tym po-
dobnych materiaEów;

3) wydzielenie wzdEur granic dziaEek, z pominię-
ciem stref urządzenia zjazdów i frontu dziaEki, pa-
sów gruntu o szeroko[ci nie mniejszej nir 3 m, na 
cele nasadzeG rywopEotów, względnie szpalerów 
drzew i krzewów, z zachowaniem widoczno[ci w 
strefie zjazdów na drogę.

§10. 1. Dopuszcza się sytuowanie no[ników re-
klamowych o formach: reklam wolno stojących, 
masztów, pylonów oraz konstrukcji i tablic umiesz-
czanych na [cianach budynków, dachach i ogrodze-
niach.

2. Tablice reklamowe, umieszczane w liczbie 
większej nir jedna na jednej dziaEce budowlanej, mu-
szą być umieszczane na wspólnych postumentach, 
muszą posiadać jednakową szeroko[ć i być zbloko-
wane w pionie.

3. Górne krawędzie reklam umieszczane na ogro-
dzeniach nie mogą być wyrsze nir te ogrodzenia.

4. No[niki reklamowe, o których mowa w ust. 1, 
nie mogą utrudniać ruchu i widoczno[ci na drogach.

§11. Zakazuje się sytuowania ogrodzeG ograni-
czających widoczno[ć na drogach.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§12. 1. DziaEalno[ć prowadzona na terenach 
obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów 
oraz zabudowy usEugowej 1.P,U i 2.P,U nie more 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska okre[lonych w przepisach odrębnych.

2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi nalery zapewnić wEa[ciwe standardy aku-
styczne stosując odpowiednie rozwiązania tech-
niczne i technologiczne, w tym uwzględnić nalery 
uciąrliwo[ci wywoEane ruchem drogowym na dro-
dze krajowej nr 92 PoznaG-Pniewy na obszarze po-
między nieprzekraczalną linią zabudowy usytuowa-
ną od strony drogi krajowej nr 92 PoznaG-Pniewy, a 
linią wyznaczającą odlegEo[ć 170 m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni tej drogi.

3. Linię wyznaczającą odlegEo[ć 170 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 92 Po-
znaG-Pniewy okre[lono na rysunku miejscowego 
planu.

§13. 1. Ochronie, na podstawie przepisów od-
rębnych, podlegają wody podziemne nalerące do 
GEównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 
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145 ｠ Doliny Kopalnej SzamotuEy-Duszniki, objęte 
rerimem wysokiej ochrony OWO, wraz z obszarami 
ich zasilania.

2. Obszar objęty ochroną wód podziemnych, o 
którym mowa w ust. 1, okre[lono na rysunku miej-
scowego planu.

3. Lokalizowane przedsięwzięcia muszą speEniać 
warunki ochrony okre[lone dla terenów, o których 
mowa w ust. 1.

§14. Nakazuje się podEączenie obiektów do sieci 
wodociągowej.

§15. 1. Zcieki bytowe i przemysEowe nalery od-
prowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Zcieki przemysEowe o przekroczonych normach 
zanieczyszczeG nalery wstępnie podczyszczać w in-
dywidualnych podczyszczalniach [cieków przed ich 
wprowadzeniem do zewnętrznego systemu kanali-
zacji sanitarnej.

3. Dopuszcza się, do czasu wybudowania sieci ka-
nalizacji sanitarnej, gromadzenie [cieków bytowych 
oraz przemysEowych, doprowadzonych uprzednio 
do stanu jako[ci [cieków komunalnych, w szczel-
nych zbiornikach bezodpEywowych, z których będą 
one systematycznie wyworone przez koncesjono-
wanego przewopnika do oczyszczalni [cieków.

4. Zakazuje się:
1) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni 

[cieków, z wyjątkiem podczyszczalni [cieków prze-
mysEowych;

2) stosowania indywidualnych systemów oczysz-
czania [cieków polegających na ich odprowadzaniu 
do wód lub do ziemi.

§16. 1. Wody opadowe i roztopowe w obszarze 
dziaEki budowlanej nalery odprowadzać do wód lub 
do ziemi w sposób nienaruszający naturalnego spEy-
wu wód i niezakEócający warunków gruntowo-wod-
nych na dziaEce i w jej otoczeniu lub zagospodaro-
wywać stosując indywidualne rozwiązania, zgodne 
z przepisami odrębnymi.

2. Zcieki w postaci wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni szczelnych, w tym drogi, nalery za-
gospodarowywać w sposób niepogarszający stanu 
[rodowiska, stosując indywidualne rozwiązania, do 
których uzyskano wymagane prawem pozwolenia; 
dopuszcza się odprowadzanie [cieków, o których 
mowa wyrej, do sieci kanalizacji deszczowej.

3. W przypadku odprowadzania [cieków w posta-
ci wód opadowych i roztopowych z dziaEek budow-
lanych do sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej 
w drogach, muszą być one uprzednio oczyszczone 
w urządzeniach zlokalizowanych na dziaEce budow-
lanej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§17. 1. Nakazuje się stosowanie do ogrzewania 
budynków i uzyskiwania ciepEa technologicznego 
paliw gazowych i ciekEych, energii elektrycznej lub 
pochodzącej ze pródeE energii odnawialnej oraz ate-

stowane urządzenia do ich spalania.
2. Dopuszcza się stosowanie paliw staEych ｠ drew-

na, biopaliw uzyskiwanych z odpadów produktów 
rolnych oraz innych, pod warunkiem, re urządzenia 
do ich spalania speEniają standardy energetyczno-
ekologiczne oraz posiadają znak bezpieczeGstwa 
ekologicznego.

§18. 1. Odpady komunalne nalery gromadzić se-
lektywnie w przeznaczonych do tego celu pojemni-
kach zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na 
terenie dziaEki oraz w pierwszej kolejno[ci podda-
wać je odzyskowi, a je[li nie jest to morliwe lub nie 
jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub eko-
nomicznych, nalery je przekazywać do unieszkodli-
wienia zgodnie z przepisami odrębnymi i ｧPlanem 
gospodarki odpadami dla gminy Kapmierzｦ.

2. Odpady niebezpieczne nalery zagospodarowy-
wać na zasadach okre[lonych w przepisach odręb-
nych.

3. Nadmiar mas ziemnych powstających w wy-
niku prac budowlanych nalery zagospodarowywać 
na miejscu pod warunkiem, re ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeG wymaganych standardów 
jako[ci gleby i ziemi, o których mowa w przepisach 
odrębnych, lub wywozić w miejsca wskazane przez 
wEa[ciwą sEurbę administracyjną.

RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§19. 1. Ochronie konserwatorskiej podlegają uję-
te w ewidencji konserwatorskiej zabytków woje-
wództwa wielkopolskiego zewidencjonowane sta-
nowiska archeologiczne.

2. Miejsca występowania zewidencjonowanych 
stanowisk archeologicznych okre[la rysunek miej-
scowego planu.

3. Ustala się obowiązek uzgadniania z wEa[ciwą 
sEurbą ochrony zabytków, przed uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę, wszelkich inwestycji związanych z 
zabudowaniem i zagospodarowaniem terenów znaj-
dujących się w strefie ochrony zewidencjonowa-
nych stanowisk archeologicznych, a wymagających 
prac ziemnych.

§20. 1. Ustala się strefę ochrony zewnętrznych 
powiązaG widokowych parku, wpisanego do reje-
stru zabytków pod numerem 1796/A, poEoronego 
poza obszarem objętym miejscowym planem, po 
jego zachodniej stronie; zewnętrzną granicę strefy 
usytuowaną w odlegEo[ci 100 m od granicy parku 
okre[lono na rysunku miejscowego planu.

2. W strefie ochrony zewnętrznych powiązaG wi-
dokowych parku:

1) zakazuje się lokalizowania elementów wysoko-
[ciowych, takich jak: wiera, komin, nadajnik i tym 
podobne, a projekty obiektów w tej strefie nalery 
uzgodnić ze stanowiska konserwatorskiego w za-
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kresie gabarytów obiektów;
2) dopuszcza się sytuowanie budynków o wyso-

ko[ci nie przekraczającej dwóch kondygnacji nad-
ziemnych.

RozdziaE 6
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§21. Nie okre[la się terenów wymagających wpro-
wadzenia ustaleG wynikających z potrzeb ksztaEto-
wania przestrzeni publicznych.

RozdziaE 7
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§22. 1. Okre[la się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, usytuowane w odlegEo[ci:

1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej 
nr 92 PoznaG-Pniewy ｠ 25 m;

2) od linii rozgraniczającej tereny 2.P,U od strony 
drogi krajowej nr 92 PoznaG-Pniewy ｠ 12 m;

3) z zastrzereniem ust. 3, od linii rozgraniczającej 
tereny infrastruktury technicznej 4.TK ｠ 12 m;

4) z zastrzereniem ust. 2 i ust. 3, od linii rozgrani-
czającej drogi wewnętrznej 5.KDW ｠ 8 m.

2. Do czasu skablowania linii elektroenergetycz-
nej 15 kV, nieprzekraczalną linię zabudowy od li-
nii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 5.KDW na 
terenach obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów oraz zabudowy usEugowej 1.P,U stanowi 
granica pasa technologicznego tej linii, a po jej ska-
blowaniu lub przeEoreniu ｠ linia zabudowy okre[lona 
w ust. 1 pkt 4.

3. PoEudniowe granice obszaru zagEębienia bezod-
pEywowego i obszaru zbiornika wodnego sąsiadu-
jące z drogą 5.KDW na jej odcinku od strony wEą-
czenia w drogę publiczną Buk-Kapmierz stanowią 
nieprzekraczalną linię zabudowy.

4. Do czasu usunięcia kabla telefonicznego zlo-
kalizowanego na terenach 1.P,U, przy sytuowaniu 
budynków nalery uwzględnić jego przebieg.

5. Usytuowanie linii zabudowy, o których mowa 
w ust. 1 i ust. 3, okre[lono na rysunku miejscowego 
planu.

§23. Na terenach obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów oraz zabudowy usEugowej 1.P,U 
i 2.P,U:

1) zakazuje się:
a) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów 

budowlanych powierzchni większej nir 80% po-
wierzchni dziaEki budowlanej, w tym na cele loka-
lizowania budynków powierzchni większej nir 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

b) wydzielania dziaEek budowlanych:
- o powierzchni mniejszej nir 2000 m2,

- z zastrzereniem §29, o szeroko[ci frontu mniej-
szej nir 30 m,

c) z zastrzereniem §20 ust. 2, lokalizowania bu-
dynków wyrszych nir 25 m i budowli wyrszych nir 
35 m;

2) nakazuje się:
a) z zastrzereniem pkt 5, przeznaczenie na cele 

terenu biologicznie czynnego nie mniej nir 20% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

b) zapewnienie na terenie dziaEki budowlanej 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
w liczbie nie mniejszej nir 4 stanowiska na kardych 
10 zatrudnionych w zakEadzie, 4 miejsca na karde 
50 m2 powierzchni usEug lub handlu i 2 miejsca na 
karde 4 Eórka w motelu,

c) zapewnienie niezbędnej liczby miejsc postojo-
wych dla samochodów cięrarowych i innych pojaz-
dów odpowiednio do prowadzonej dziaEalno[ci;

3) dopuszcza się:
a) stosowanie dachów kolebkowych, szedowych 

lub dachów o kącie nachylenia gEównych poEaci da-
chowych do 35º,

b) wykonywanie kondygnacji podziemnych;
4) obsEugę komunikacyjną zorganizować nalery z 

drogi wewnętrznej 5.KDW;
5) znajdujące się na dziaEce budowlanej obszary 

zagEębieG bezodpEywowych i/lub zbiornika wodne-
go:

a) uznaje się za teren biologicznie czynny tej dziaE-
ki,

b) nalery zachować wraz ze zbiorowiskami ro[lin-
no[ci Eąkowo-bagiennej, krzewami i drzewami,

c) zakazuje się zasypywać oraz lokalizować w 
ich granicach obiektów budowlanych, z wyjątkiem 
obiektów maEej architektury.

§24. Na terenach kanalizacji 3.K zakazuje się loka-
lizowania obiektów innych nir urządzenia sEurące do 
transportu [cieków komunalnych.

§25. 1. Na terenach infrastruktury technicznej 
4.TK zakazuje się lokalizowania obiektów innych nir 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się wykorzystanie terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1, na cele poszerzenia przylegEej 
drogi.

3. ObsEuga komunikacyjna terenów, o których 
mowa w ust. 1, nastąpi z drogi publicznej Kapmie-
rz-Buk, na warunkach okre[lonych przez zarządcę 
drogi.

§26. Dla drogi wewnętrznej 5.KDW ustala się:
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 15 m;
2) zakoGczenie placem nawrotu o wymiarach 

zgodnych z rysunkiem miejscowego planu;
3) wEączenie w drogę publiczną Kapmierz-Buk w 

miejscu oznaczonym na rysunku miejscowego pla-
nu.
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RozdziaE 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§27. Nie okre[la się terenów i obiektów podle-
gających ochronie na podstawie przepisów odręb-
nych, wymagających ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania, w tym terenów górniczych, a 
takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych.

RozdziaE 9
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§28. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia szczegóEowych zasad i warunków scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów od-
rębnych.

§29. 1. Podane w rozdziale 7 minimalne wielko[ci 
dziaEek budowlanych i szeroko[ci ich frontu nie do-
tyczą dziaEek gruntu wydzielanych na cele: regulacji 
granic pomiędzy nieruchomo[ciami, powiększenia 
dziaEki budowlanej, lokalizowania urządzeG infra-
struktury technicznej.

2. Podane w rozdziale 7 minimalne szeroko[ci 
frontu dziaEek ｠ w przypadkach okre[lonych w ust. 
1, a takre jereli dziaEka stanowić będzie dziaEkę grun-
tu wydzieloną na cele dojazdu do dziaEki speEniają-
cej parametry okre[lone w rozdziale 7, poEoronej w 
drugim rzędzie w stosunku do drogi wewnętrznej 
5.KDW lub stanowi jej przylegająca do drogi czę[ć i 
sEury wyEącznie urządzeniu dojazdu do czę[ci prze-
znaczonej na cele lokalizowania zabudowy i ewen-
tualnie parkingu.

3. Z zastrzereniem ust. 2, wydzielane dziaEki bu-
dowlane muszą posiadać dostęp do drogi wewnętrz-
nej 5.KDW.

RozdziaE 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§30. 1. Przy lokalizowaniu obiektów nalery 
uwzględnić występowanie urządzeG drenarskich.

2. W przypadku kolizji sytuowanych obiektów 
z urządzeniami drenarskimi, urządzenia te muszą 
zostać przebudowane na warunkach okre[lonych 
przez ich zarządcę.

§31. 1. Uwzględnia się przebieg napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej [redniego napięcia 15 kV.

2. Po obu stronach napowietrznej linii elektroener-
getycznej, o której mowa w ust. 1, wyznacza się 

pas technologiczny o szeroko[ci 15 m, licząc od 
osi linii po 7,5 m po obu jej stronach, w którym 
lokalizację wszelkich obiektów budowlanych nale-
ry uzgadniać z wEa[cicielem linii; pozostaEe zasady 
gospodarowania w pasie technologicznym okre[lają 
przepisy odrębne.

3. Zasięg pasa technologicznego, o którym mowa 
w ust. 2, okre[lono na rysunku miejscowego planu.

4. Oznaczony pas technologiczny linii elektroener-
getycznej 15 kV przestanie obowiązywać bez ko-
nieczno[ci zmiany miejscowego planu w przypadku 
skablowania lub przeEorenia przewodów elektro-
energetycznych.

RozdziaE 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§32. 1. Budowa drogi wewnętrznej 5.KDW na 
odcinku przylegającym do zbiornika wodnego, wy-
maga uprzedniego przystosowania terenu do celów 
budowlanych, np. budowy grobli.

2. W drodze, o której mowa w ust. 1, nalery wy-
budować przepust dla przeprowadzenia istniejącego 
rowu melioracyjnego, w tym poEączenia go ze zbior-
nikiem wodnym poEoronym na terenach 2.P,U, dla 
zachowania przepEywu.

§33. 1. Ustala się wyposarenie terenów w sieci 
infrastruktury technicznej, a w tym: sieci wodocią-
gowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektro-
energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.

2. Przy lokalizowaniu sieci infrastruktury technicz-
nej nalery zachować pomiędzy nimi okre[lone w 
przepisach odrębnych odlegEo[ci.

3. Nakazuje się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej oraz podEączeG sieci jako sieci podziem-
nych.

§34. Sieć wodociągową nalery budować poprzez 
rozbudowę istniejącej sieci.

§35. Nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na-
lery budować w systemie grawitacyjno-pompowym 
i doprowadzić je do oczyszczalni [cieków lub do ka-
naEów zbiorczych istniejącej sieci.

§36. W miejscu wylotu [cieków z kanalizacji desz-
czowej do odbiornika [cieków nalery zainstalować 
urządzenia separatorów i osadników, w których 
[cieki zostaną oczyszczone, a takre na dziaEkach 
budowlanych, przed wlotem do kanalizacji deszczo-
wej, o ile będą do niej wprowadzane [cieki w posta-
ci wód opadowych i roztopowych z terenów dziaEek 
budowlanych.

§37. 1. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na-
stąpi, na warunkach zgodnych z przepisami odręb-
nymi, poprzez budowę stacji transformatorowych 
15/0,4 kV i odcinków sieci.
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2. Stacje transformatorowe lokalizować nalery na 
dziaEkach budowlanych, na których jest lokalizowa-
ne przedsięwzięcie związane z poborem mocy ener-
getycznej, lub na dziaEkach z nich wydzielonych.

3. W przypadku, jereli nastąpi przekazanie zarząd-
cy sieci elektroenergetycznej stacji transformatoro-
wej wybudowanej na dziaEce budowlanej, dziaEka 
wydzielona na potrzeby stacji transformatorowych 
musi posiadać dostęp do drogi wewnętrznej 5.KDW.

§38. Budowa sieci gazowej nastąpi zgodnie z pla-
nami rozwoju sieci gazowej, a podEączenie odbior-
ców do sieci gazowej ｠ na warunkach okre[lonych 
w przepisach odrębnych.

RozdziaE 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§39. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania.

RozdziaE 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§40. Okre[la się stawki procentowe w wysoko-

[ci:
1) dla terenów obiektów produkcyjnych, skEadów 

i magazynów oraz zabudowy usEugowej 1.P,U i 
2.P,U ｠ 5 %;

2) dla terenów kanalizacji 3.K ｠ 5 %;
3) dla terenów infrastruktury technicznej 4.TK ｠ 5 

%;
4) dla terenów drogi wewnętrznej 5.KDW ｠ 5 %.

RozdziaE 14
Przepisy koGcowe

§41. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kapmierz.

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

Przewodniczący Rady 
(-) Grzegorz Reinholz 
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Na podstawie 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 2004 
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 

803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada Gminy 
Kapmierz rozstrzyga, co następuje: zgodnie z art. 18 
ust. 1 cytowanej wyrej ustawy, do projektu miejsco-
wego planu nie wniesiono uwag.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237 i 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 

75,poz. 474), Rada Gminy Kapmierz rozstrzyga, co 
następuje:

Nie przewiduje się kosztów związanych z realiza-
cją infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych Gminy poniewar projektowane drogi są 
drogami wewnętrznymi i Gmina nie będzie ponosić 
kosztów ich wykupu i uzbrojenia.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LII/282/10

Rady Gminy Kapmierz
z dnia 14 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KAoMIERZ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW DZIADALNOZCI GOSPODAR-

CZEJ WE WSI MDODASKO ｠ DZIADKI NR 129 I 130

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LII/282/10

Rady Gminy Kapmierz
z dnia 14 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KAoMIERZ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW DZIADALNOZCI GOSPODARCZEJ WE 

WSI MDODASKO ｠ DZIADKI NR 129 I 130, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z 

PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. 
2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r., Nr 62, 
poz. 558; Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. 
z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r., Nr 
214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; 
Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 
r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 
1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. 
z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 
17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; 
Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r., 
Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 
1111; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 

2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, 
poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142;ostat-
nia zmiana: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146) Rada 
Gminy w KoEaczkowie uchwala, co następuje: 

§1. Wprowadza się ｧRegulamin korzystania z parku 
zespoEu paEacowo ｠ parkowego w KoEaczkowieｦ sta-
nowiący zaEącznik do niniejszej uchwaEy.

§2. Regulamin podaje się do wiadomo[ci publicznej 
poprzez wywieszenie go na tablicach usytuowanych 
w Parku.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy KoEaczkowo.

5412

UCHWADA NR XXXV/233/2010 RADY GMINY KODACZKOWO

 z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

w sprawie regulaminu korzystania z zespoEu paEacowo - parkowego w KoEaczkowie


