
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 184 ｠ 19812 ｠ Poz. 3435, 3436, 3437

trzy lata.

§18. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Piaski.

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Róralska

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
RADA GMINY PIASKI uchwala co następuje:

§1. Uchyla się uchwaEę Nr XXXI/205/2009 z dnia 
27 marca 2009 r.w sprawie: udzielenia upowarnie-
nia Kierownikowi Gminnego O[rodka Pomocy Spo-
Eecznej w Piaskach.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Piaski.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
(-) Irena Róralska

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 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) 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 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 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413)Rada Gminy 
Piaski uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Smogorzewo I po stwierdze-

niu zgodno[ci ze Studium uwarunkowaG kierunków 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Piaski, zwany dalej planem.

2. Integralnym zaEącznikiem Nr 1 do uchwaEy jest 
rysunek planu miejscowego zatytuEowany: ｧMiej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Smogorzewo Iｦ, sporządzony na mapie sytuacyjno-
wysoko[ciowej w skali 1:1000.

3. ZaEącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania.

4. ZaEącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do 
publicznego wglądu projektu planu.

5. Granice obszaru objętego planem miejscowym 
okre[la zaEącznik nr 1 do uchwaEy, o którym mowa 
w ust. 2

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 

to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;
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2. powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni te-
renu;

3. powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozu-
mie się przez to grunt rodzimy pokryty ro[linno[cią 
oraz wodą powierzchniową na dziaEce budowlanej, 
a takre 50% sumy nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako staEe trawniki lub kwietniki 
na podEoru zapewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej nir 10 m2;

4. wysoko[ci budynku ｠ nalery przez to rozu-
mieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy naj-
nirej poEoronym wej[ciu do budynku lub jego czę-
[ci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do 
górnej pEaszczyzny stropu bądp najwyrej poEoronej 
krawędzi stropodachu nad najwyrszą kondygnacją 
urytkową, Eącznie z grubo[cią izolacji cieplnej i war-
stwy ją osEaniającej, albo do najwyrej poEoronej gór-
nej powierzchni innego przekrycia,

5. linii ogrodzeG - nalery przez to rozumieć linię 
okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć w jakiej more się 
znajdować ogrodzenie od linii rozgraniczającej tere-
nu.

§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o rórnym przeznaczeniui rórnych za-
sadach zagospodarowania zostaEy okre[lone w §4, 
§5 uchwaEy.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego zostaEy okre[lone w §6, §7, §8 uchwaEy.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zostaEy okre[lone w §6 ust. 1 
pkt 4 oraz w §9 uchwaEy.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury zostaEy okre[lone w §10 
uchwaEy.

5. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych nie zostaEy okre[lone ze 
względu na brak na tym obszarze przestrzeni pu-
blicznych

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy zostaEy okre[lone w §6 uchwaEy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych, w tym terenów górni-
czych, a takre nararonych na niebezpieczeGstwo 
powodzi oraz zagroronych osuwaniem mas ziem-
nych nie zostaEy okre[lone poniewar na obszarze 
objętym planem miejscowym nie występują tereny 
o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

8. Nie ustala się szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem.

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy zostaEy okre[lone w §6 ust. 2 pkt 

3.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
zostaEy okre[lone w §8 i §9.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania i urytkowania terenów nie zostaEy okre[lone 
poniewar na obszarze objętym planem miejscowym 
nie występują tereny dla których przewiduje się 
tymczasowe zagospodarowanie i urytkowanie.

12. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę o której mowa w art. 36 ust.4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym zostaEy okre[lone 
w §11 uchwaEy.

13. Obszar objęty planem znajduje się na tere-
nie obszaru chronionego krajobrazu KrzywiGsko ｠ 
Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego 
ChEapowskiego i kompleksem le[nym Osieczna-Gó-
ra.

§4. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-
pujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1. przeznaczenie terenów oznaczone symbolami 
literowymi,

2. granica obszaru objętego planem miejscowym,
3. linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rornych zasadach zagospodarowania,
4. nieprzekraczalne linie zabudowy,
5. linie ogrodzeG,
6. linie napowietrzne [redniego napięcia ze strefą 

oddziaEywania.

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
oznaczone symbolami:1. MN ｠ teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

2. R ｠ teren rolniczy,
3. KD-Z ｠ teren drogi publicznej ｠ fragment pasa 

drogowego ulicy klasy Z ｠ zbiorczej.

§6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN ustala się:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w ukEadzie wolnostojącym oraz obiektów 
gospodarczych i gararowych,

2) powierzchnię dziaEki budowlanej pod lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukEadzie 
wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i ga-
rarowych nie mniejszą nir 900 m2,

3) powierzchnię zabudowy dziaEki nie większą nir 
40% powierzchni dziaEki,

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 40% powierzchni dziaEki,

5) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy,

6) wysoko[ć budynków mieszkalnych nie większą 
nir 10 m,

7) lokalizację budynków mieszkaniowych z dacha-
mi stromymi symetrycznymi dwuspadowymi pokry-
tymi dachówką lub materiaEem dachówkopodobnym 
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i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,
8) wysoko[ć budynków gospodarczych i gararo-

wych nie większą nir 5 m,
9) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych o powierzchni większej nir 1 m2,

10) lokalizację frontowych ogrodzeG zgodnie z li-
nią ogrodzeG okre[loną na rysunku planu,

11) zakaz lokalizacji masztów i konstrukcji wspor-
czych oraz wier antenowych będących telekomuni-
kacyjnymi urządzeniami budowlanymi,

12) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o wy-
soko[ci 20 metrów n.p.t. i więcej,

13) lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkin-
gowych na terenie dziaEki.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN dopuszcza się:

1) lokalizację zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, któ-
rej wysoko[ć nie more być większą nir 10 m,

2) lokalizację niezblokowanych z budynkiem 
mieszkalnym budynków gararowych i gospodar-
czych w granicy dziaEki budowlanej nie stanowiącej 
granicy z drogą publiczną,

3) lokalizację zabudowy w strefach oddziaEywania 
linii energetycznych [redniego napięcia okre[lonych 
na rysunku planu, pod warunkiem:

a) przeEorenia lub skablowania istniejących linii 
elektroenergetycznych,

b) uzyskania stosownych pozwoleG od gestora 
sieci,

4) wydzielenie dziaEki budowlanej pod stację trans-
formatorową o powierzchni nie mniejszej nir 64 m2,

5) lokalizację urządzeG budowlanych,
6) lokalizację sieci i urządzeG uzbrojenia technicz-

nego, z wyEączeniem masztów i konstrukcji wspor-
czych oraz wier antenowych będących telekomuni-
kacyjnymi urządzeniami budowlanymi.

§7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1R ustala się urytkowanie rolnicze.

2. Na terenie oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 1R dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych.
2) lokalizację sieci i urządzeG uzbrojenia technicz-

nego, z wEączeniem masztów i konstrukcji wspor-
czych oraz wier antenowych będących telekomuni-
kacyjnymi urządzeniami budowlanymi.

§8. 1. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KD-Z ustala się:

1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1KD-Z dopuszcza się:

1) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktu-
ry technicznej ｠ uzbrojenia terenu, z wyEączeniem 

masztów i konstrukcji wsporczych oraz wier ante-
nowych będących telekomunikacyjnymi urządzenia-
mi budowlanymi,

2) nasadzenia drzew i krzewów,
3) lokalizację obiektów maEej architektury.

§9. W zakresie infrastruktury technicznej uzbroje-
nia terenu:

1. dopuszcza się roboty budowlane związane z re-
alizacją sieci infrastruktury technicznej,

2. ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3. ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodo-
ciągowej,

4. ustala się odprowadzenie [cieków bytowych 
do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych, z których zosta-
ną wywiezione do oczyszczalni [cieków. W przy-
padku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się 
obowiązek odprowadzenia [cieków bytowych do 
ww. sieci,

5. ustala się zagospodarowanie wód opadowych 
lub roztopowych na dziaEce budowlanej. W przypad-
ku realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala się 
obowiązek odprowadzenia wód opadowych lub roz-
topowych do ww. sieci,

6. ustala się zagospodarowanie [cieków z hodow-
li zwierząt zgodnie z przepisami odrębnymi,

7. ustala się gromadzenie odpadów w sposób se-
lektywny w specjalnie wydzielonym miejscu na te-
renie dziaEki budowlanej zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

8. dopuszcza się stosowanie do celów grzew-
czych paliw charakteryzujących się niskimi wskap-
nikami emisji między innymi: energii elektrycznej, 
paliw staEych, pEynnych i gazowych oraz alterna-
tywnych pródeE energii.

§10. Obszary oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 1R, 
1KD-Z obejmuje się strefą ｧWｦ ochrony archeolo-
gicznej, dla której ustala się obowiązek uzgodnienia 
wszelkich zamierzeG inwestycyjnych z konserwato-
rem zabytków, który okre[li warunki dopuszczające 
do realizacji inwestycji: prowadzenie prac ziemnych 
pod nadzorem archeologicznym, prace dokumenta-
cyjno - zabezpieczające, w przypadku zagrorenia 
obiektów archeologicznych i nawarstwieG kulturo-
wych przeprowadzenie badaG wykopaliskowych ｠ 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy, w wysoko[ci 30% dla wszystkich nieruchomo-
[ci w granicach okre[lonych w §1 pkt 5 niniejszej 
uchwaEy.

§12. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Piaski.
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§13. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Róralska
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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 z 
pópniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniejszymi 
zmianami) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 157, poz. 1240 z pópniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Piaski stwierdza co następuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) Zadania w zakresie infrastruktury technicz-
nej prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w   
kompetencji których lery rozwój sieci: wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazocią-
gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

2) Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-
zowane będą zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego oraz zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami jak równier na 
podstawie przepisów odrębnych.

3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

4) Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-
rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy.

2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) Wydatki z budretu gminy.
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach m.in.: dotacji unij-
nych, dotacji samorządu województwa, dotacji i po-
ryczek z funduszy celowych, kredytów i poryczek 
bankowych, innych [rodków zewnętrznych.

3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci.

3. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane 
będą przez budret gminy lub na podstawie porozu-
mieG z innymi podmiotami.

4. Ustalenia planu nie spowodują wydatków Gmi-
ny Piaski z tytuEu odszkodowaG, o których mowa w 
art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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 z 
pópn. zmianami) Rada Gminy Piaski rozstrzyga co 
następuje:

do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Smogorzewo I, wyEoronego do 
publicznego Wglądu wraz z prognozą oddziaEywania 
na [rodowisko w dniach od 25 stycznia 2010 r. do 
23 lutego 2010 r., w terminie, w którym osoby fi-

zyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie po-
siadające osobowo[ci prawnej mogEy wnosić uwagi 
dotyczące projektu planu, tj. do dnia 10 marca 2010 
r. - wniesiono jedną uwagę, która dotyczy caEego 
obszaru planu i zawiera pro[bę o przeksztaEcenie 
obowiązujących linii zabudowy w nieprzekraczalne 
linie zabudowy. Wójt Gminy Piaski uwzględniE zEo-
roną uwagę i wniósE stosowne poprawki do projek-
tu planu. W związku z brakiem nieuwzględnionych 
uwag nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XLVI/3 04/2010

Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smogorzewo I

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY PIASKI W SPRAWIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTY-
CJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY 
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XLVI/3 04/2010

Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smogorzewo I

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

SMOGORZEWO I


