
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150 ｠ 16605 ｠ Poz. 2875

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. zm.), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.), w związku 
UchwaEą Nr XIX/146/09 Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w 
obrębie Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce, po 
stwierdzeniu zgodno[ci projektu planu miejscowego 
z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i mia-
sta Nowe Skalmierzyce uchwalonego UchwaEą Nr 
XV/103/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 22 sierpnia 
2008 r., Rada Gminy i Miasta uchwala, co nastę-
puje:

RozdziaE I
Ustalenia ogólne

§1.1. SzczegóEowy przebieg granicy obszaru ob-
jętego miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla cmentarza w obrębie Mączniki w 
gminie Nowe Skalmierzyce, zwanego dalej planem 
miejscowym, przedstawia rysunek planu miejsco-
wego w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
niniejszej uchwaEy i będący jej integralną czę[cią.

2. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) rysunek planu miejscowego, o którym mowa w 

ust. 1 - zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - 

zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej - zaEącznik nr 3.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) budynku ｠ termin ten nalery rozumieć zgod-

nie z definicją zawartą w przepisach o statystyce 
publicznej, w tym takre wiaty, jednakre z wyEącze-
niem silosów i zbiorników, w tym zaliczanych do 
budowli rolniczych na podstawie rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Gospodarki qywno[ciowej z dnia 
7 papdziernika 1997 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rol-
nicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877); 

2) zabudowie ｠ nalery przez to rozumieć budynek 
lub budynki, z zastrzereniem, re ten termin, zasto-

sowany w wyrareniach frazeologicznych, które zo-
staEy zdefiniowane w ustawach lub wydanych na 
ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znacze-
nie nadane mu przez te definicje;

3) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć obsza-
ru planu miejscowego wyznaczoną liniami rozgrani-
czającymi na rysunku planu miejscowego, o danej 
kategorii przeznaczenia i okre[lonych zasadach za-
gospodarowania, oznaczoną odpowiednim symbo-
lem literowo-cyfrowym, z zastrzereniem, re termin 
ｧterenｦ zostaE zastosowany takre w nieco innym 
znaczeniu:

a) w wyrareniach ｧzagospodarowania terenuｦ lub 
ｧurytkowania terenuｦ zaczerpniętych z ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) w wyrareniu ｧpowierzchnia terenu biologicznie 
czynnaｦ, który nalery rozumieć zgodnie z definicją 
zawartą w przepisach prawa budowlanego;

4) wysoko[ci ｠ nalery przez to rozumieć:
a) w przypadku budynków ｠ pionową odlegEo[ć 

liczoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
b) w przypadku obiektów budowlanych nie będą-

cych budynkami usytuowanych na gruncie ｠ piono-
wą odlegEo[ć od poziomu gruntu do najwyrszego 
punktu tego obiektu,

c) w przypadku obiektów budowlanych nie bę-
dących budynkami usytuowanych na budynkach 
｠ pionową odlegEo[ć od miejsca mocowania do naj-
wyrszego punktu tego obiektu.

§2.1. Na rysunku planu miejscowego występują 
następujące oznaczenia, umorliwiające lokalizację 
obowiązujących ustaleG planu miejscowego:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym; 
szczegóEowy przebieg tej granicy okre[la linia roz-
graniczająca, o której dalej mowa w pkt 2, przebie-
gająca wzdEur wewnętrznej krawędzi linii oznaczają-
cej granicę obszaru planu miejscowego;

2) linia rozgraniczająca tereny o rórnym przezna-
czeniu i zasadach zagospodarowania; pokrywająca 
się z granicą obszaru objętego planem; 

3) granica strefy, w zasięgu której zakazuje się 
pochówków;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) symbol terenu.

2. Za szczegóEowy przebieg granicy i linii, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nalery przyjmować 
granice dziaEek geodezyjnych na odcinkach, na któ-
rych ww. elementy liniowe pokrywają się.
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3. PozostaEe, nie wymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu miejscowego, mają charakter infor-
macyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwaEy.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§3.1. Teren oznaczony symbolem 1ZC przezna-
cza się dla cmentarza.

2. Na terenie oznaczony symbolem 1ZC dopusz-
cza się:

1) lokalizację kaplicy; 
2) lokalizację obiektów związanych z obsEugą 

cmentarza, nie wymienionych w pkt 1, z zastrzere-
niem ustawy o chowaniu zmarEych i jej przepisów 
wykonawczych;

3) lokalizację miejsc postojowych tylko dla pojaz-
dów związanych z ceremoniami pogrzebowymi;

4) prowadzenie ciągów pieszych;
5) zieleG, w tym urządzoną;
6) obiekty maEej architektury.

3. Urytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, 
nie powinno zająć więcej nir 20% powierzchni te-
renu.

4. Zakazuje się prowadzenia pochówków w ozna-
czonej na rysunku planu strefie, o której mowa w 
§2 ust. 1 pkt 3.

§4.1. Na obszarze planu miejscowego obowiązu-
ją ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego wymienione w 
następnych ustępach.

2. Uciąrliwo[ć dla [rodowiska związana z pro-
jektowanym sposobem zagospodarowania terenu, 
w odniesieniu do sąsiadujących terenów, nie more 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska okre[lonych w obowiązujących przepisach 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny.

3. Na obszarze planu miejscowego zakazuje się 
lokalizacji nowych studni, ujęć wody ze pródeE i 
strumieni, sEurących do czerpania wody do picia i 
potrzeb gospodarczych, nie dotyczy wody pobiera-
nej dla prowadzenia prac porządkowych na terenie 
cmentarza i do podlewania ro[lin. 

4. Miejsca postojowe i dojazdy do nich, z zastrze-
reniem §3 ust. 2 pkt 3, o utwardzonej nawierzchni 
winny być wyposarone w systemy odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych; w przypadku za-
stosowania nawierzchni czę[ciowo utwardzonych 
(ｧarurowychｦ) nalery odpowiednio zabezpieczyć 
[rodowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanie-
czyszczeG.

5. Wody opadowe i roztopowe, o których mowa 
w pkt 4, przed zrzutem do cieków powierzchnio-
wych i gruntu, winny być w razie potrzeby odpo-
wiednio podczyszczane; more to być realizowane 
na obszarze objętym planem miejscowym lub poza 
jego granicami.

§5.1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują 
ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej wymienione w następnych ustępach.

2. W razie natrafienia na przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, ir jest on zabytkiem, nale-
ry przerwać prace, przedmiot i obszar jego znale-
zienia zabezpieczyć oraz niezwEocznie powiadomić 
odpowiednie sEurby Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a następnie przystąpić do archeologicz-
nych badaG ratowniczych. 

3. Na obszarze planu miejscowego nie występu-
ją obiekty, które morna by uznać za dobra kultury 
wspóEczesnej.

§6.1. Na obszarze planu miejscowego obowiązu-
ją ustalenia dotyczące parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu a takre ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego, w tym wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych, wymie-
nione w następnych ustępach.

2. Lokalizacja budynków naziemnych jest morliwa 
wyEącznie wewnątrz obszaru okre[lonego nieprze-
kraczalną linią zabudowy, nie dotyczy to budynków 
będących grobowcami o powierzchni zabudowy nie 
przekraczającej 12 m2.

3. Maksymalna wysoko[ć kaplicy nie more prze-
kraczać 30 m.

4. Maksymalna wysoko[ć nie wymienionych w 
ust. 3 budynków związanych z obsEugą cmentarza, 
z zastrzereniem przepisów wykonawczych do usta-
wy o chowaniu zmarEych oraz innych obiektów bu-
dowlanych, nie more przekraczać 9 m.

5. Wysoko[ć masztów, anten i innych urządzeG 
ustawianych na budynkach nie more przekraczać 
30% wysoko[ci tych budynków.

6. Dopuszcza się anteny telekomunikacyjne w 
wiery kaplicy, o której mowa w ust. 3.

7. Zabudowa powinna być kryta dachem o syme-
trycznych gEównych poEaciach, o nachyleniu rów-
nym 45o (z tolerancją ±2o), dopuszcza się pokrycie 
do 30% powierzchni zabudowy budynku w inny 
sposób.
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8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7, nie 
obowiązują w odniesieniu do:

1) wolnostojących kontenerów z urządzeniami 
technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekra-
czającej 4 m2 i wysoko[ci nie przekraczającej 2,2 
m;

2) tymczasowych obiektów budowlanych lokali-
zowanych dla obsEugi prac budowlanych;

3) budynków zlokalizowanych pod powierzchnią 
terenu;

4) grobowców o wysoko[ci do 6 m.

9. Na obszarze planu miejscowego dopuszcza się 
realizację urządzeG budowlanych ｠ w rozumieniu 
zgodnym z definicją zawartą w przepisach prawa 
budowlanego ｠ wEa[ciwych dla okre[lonego rodza-
ju przeznaczenia, zgodnych z regulacjami niniejszej 
uchwaEy.

10. Na obszarze planu miejscowego zakazuje się 
lokalizacji reklam; dopuszcza się umieszczanie tablic 
informacyjnych, jereli nie wprowadzą dysharmonii 
wizualnej w krajobrazie.

11. Nie podlegają regulacjom niniejszej uchwaEy 
tymczasowe obiekty budowlane ustawiane na okres 
krótszy nir 18 miesięcy jako zaplecze prowadzo-
nych przez ten czas prac budowlanych.

§7. Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 
następujące ustalenie dotyczące zasad i warunków 
podziaEu nieruchomo[ci ｠ zakazuje się podziaEu nie-
ruchomo[ci. 

§8. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązu-
ją ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej wymienione w następnych ustępach.

2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych 
dla pojazdów wyEącznie w strefie, w zasięgu której 
zakazuje się pochówków, z zastrzereniem §3 ust. 
2 pkt 3.

3. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeG 
infrastruktury technicznej obowiązują następujące 
ustalenia:

1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-
nej nalery realizować jako podziemne; dopuszcza 
się w tym zakresie odstępstwa dla realizacji przyEą-
czy do budynków od istniejących sieci napowietrz-
nych do czasu ich skablowania;

2) urządzenia infrastruktury technicznej towarzy-
szące elementom liniowym mogą być lokalizowane 
zarówno jako podziemne i jako nadziemne, w tym 
w zalerno[ci od uwarunkowaG technicznych - jako 
wolnostojące lub wbudowane w inne obiekty;

3) ewentualne urządzenia elektroenergetyczne 
nalery wkomponować w projektowane zagospoda-
rowanie przedmiotowego terenu zachowując bez-

pieczne odlegEo[ci zgodnie z obowiązującymi nor-
mami i przepisami;

4) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad 
urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z wEa-
[cicielem lub zarządcą tych urządzeG;

5) nalery zapewnić dostęp do urządzeG infrastruk-
tury technicznej niezbędny dla prowadzenia wEa[ci-
wej ich eksploatacji.

4. ObsEugę obszaru objętego planem miejscowym 
w zakresie infrastruktury technicznej okre[la się na-
stępująco:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych musi 
się odbywać poprzez podEączenie do komunalnej 
sieci wodociągowej, z zastrzereniem §4 ust. 2;

2) [cieki bytowe lub komunalne muszą być kiero-
wane do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej lub 
oczyszczane w biologicznych oczyszczalniach [cie-
ków, posiadających odpowiednie pozwolenia wod-
no-prawne,, z zastrzereniem pkt 3;

3) dopuszcza się do czasu realizacji odpowiednie-
go systemu kanalizacyjnego na obszarach nieska-
nalizowanych, gromadzenie [cieków w szczelnych 
zbiornikach i ich systematyczny wywóz do miejsc 
zrzutów w systemie kanalizacji sanitarnej; 

4) na terenach wyposaronych w kanalizację sani-
tarną wszystkie obiekty, w których mogą powsta-
wać [cieki bytowe i komunalne i które nie są od-
prowadzane do biologicznych oczyszczalni [cieków, 
muszą być niezwEocznie podEączone do tej kanali-
zacji;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną musi się od-
bywać siecią [redniego i/lub niskiego napięcia, od-
powiednio do potrzeb;

6) dopuszcza się podEączenie do innych nie wy-
mienionych w pkt 1-3 sieci technicznych;

7) ewentualne zaopatrzenie w energię cieplną, 
obiektów które zostaEy dopuszczone na mocy usta-
leG niniejszej uchwaEy i wymagają ogrzewania, more 
być realizowane:

a) w oparciu o urządzenia oparte na elektryczno-
[ci, gazie, oleju o zawarto[ci siarki do 0,3% lub in-
nych proekologicznych mediach,

b) w oparciu o urządzenia o wysokiej sprawno[ci i 
niskim stopniu emisji zanieczyszczeG, oparte na pa-
liwach staEych nie zaliczonych do proekologicznych 
mediów, o których mowa w lit. a;

c) przy wykorzystaniu nieuciąrliwych lokalnych 
pródeE energii, takich jak kolektory sEoneczne czy 
urządzenia do odzysku energii z gruntu lub z fer-
mentacji bioodpadów;

8) gromadzenie odpadów powinno odbywać się 
poprzez urządzenia do zbierania odpadów, w tym 
pojemniki sEurące do segregacji odpadów, i ich dal-
sze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi; urzą-
dzenia te nalery utrzymywać w odpowiednim stanie 
sanitarnym. 
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§9. Na obszarze planu miejscowego, w odniesie-
niu do sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzenia i urytkowania terenów, 
dopuszcza się do czasu oddania do urytkowania 
nowej czę[ci cmentarza wykorzystanie jego terenu 
jako zaplecza dla inwestycji budowlanych prowa-
dzonych na terenie cmentarza.

§10. Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 
30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do 
okre[lania opEaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§11. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§12. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce 
(-) Kazimierz Sipka
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Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópn. 
zm.), Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce od-

stępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia 
uwag, gdyr w terminie okre[lonym na ich skEadanie 
nie wpEynęEa radna uwaga.

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 pópn. zm.), art. 20 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pópn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pópn. zm.) 
Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce rozstrzy-
ga, co następuje:

§1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pópn. zm.) 
zadania wEasne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okre-
[lony w wyniku zamówieG realizowanych w trybie 
ustawy o zamówieniach publicznych.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w §1:

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z pra-
wem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o 
samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o 
ochronie [rodowiska,

2) inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepEa realizo-
wane będą w sposób okre[lony zgodnie z obowią-
zującymi przepisami,

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie in-
frastruktury technicznej nie wyszczególnionych w §1 
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 
pópn. zm.), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy okre[la uchwaEa 
Rady Gminy,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
gminy ustala się w uchwale budretowej.

§4.1. Zadania w zakresie budowy dróg nalerą-
cych do inwestycji, o których mowa w §1, finan-
sowane będą przez budret gminy lub na podstawie 
porozumieG z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji nalerących do inwestycji, o których 
mowa w §1, będą finansowane na podstawie art. 
15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzeniu [cieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 
858) ze [rodków budretu gminy lub na podstawie 
porozumieG z innymi podmiotami.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-
nych i gazowych będą finansowane na podstawie 
art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z 
pópn. zm.).

§5. Prognozowane pródEa finansowania przez gmi-
nę inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej:

1) dochody wEasne,
2) dotacje,
3) poryczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej,
5) wpEywy od innych podmiotów.

ZaEącznik Nr 2
do UCHWADY NR XXIX/226/10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-

NEGO DLA CMENTARZA W OBRĘBIE MĄCZNIKI W GMINIE NOWE SKALMIERZYCE

ZaEącznik Nr 3
do UCHWADY NR XXIX/226/10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


