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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 ze zmianami) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Dubowo uchwala miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy techniczno-
produkcyjnej i mieszkaniowo-usEugowej w WOo-
NIKACH w rejonie WĘZDA WOoNIKI, stanowiący 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów dziaEalno[ci gospodarczej w 
Wopnikach, czę[ć dziaEki nr ewid. 33, uchwaEa nr 
XVIII/130/2000 Rady Gminy w Dubowie z dnia 14. 
06. 2000 r., ogEoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego nr 49 poz. 584 z 
dnia 12. 07. 2000 r. - po stwierdzeniu zgodno[ci 
ze Studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Dubowo, uchwaEa 
Rady Gminy Dubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 09. 
07. 2002 r., zmianą Studium, wprowadzoną uchwa-
Eą Rady Gminy Dubowo Nr X/101/2007z dnia 19. 
10. 2007 r., oraz zmianą Studium wprowadzoną 
uchwaEą Rady Gminy Dubowo Nr XXXIV/401/2010 
z dnia 29. 04. 2010 r. Granice obszarów objętych 
planem zostaEy naniesione na rysunku planu.

§1. Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz integralnych czę[ci:

1)  rysunku planu ｠ w skali 1:2000 ｠ zaEącznik 
nr 1;

2)  rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wyEoronego do pu-
blicznego wglądu ｠ zaEącznik nr 2;

3)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie zadaG z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania nalerących do zadaG 
wEasnych gminy ｠ zaEącznik nr 3.

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1)  ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2)  planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

3)  uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Gminy Dubowo;
4)  przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na obszarze w obrębie linii rozgraniczają-
cych, okre[lone symbolem;

5)  przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podsta-
wowe, które uzupeEniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe;

6)  przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko oraz przedsięwzięciach 
mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko ｠ nalery przez to rozumieć przedsię-
wzięcia okre[lone w ustawie z dnia 3 papdziernika 
2008 r. o udostępnianiu informacji o [rodowisku i 
jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie 
[rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania na [rodo-
wisko ｠ Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r.;

7)  kategorii terenów podlegających ochronie 
akustycznej ｠ nalery przez to rozumieć katego-
rie terenów okre[lone w Rozporządzeniu Ministra 
Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
(Dz.U. nr 120, poz. 826);

8)  dopuszczalnych poziomach pól elektromagne-
tycznych, zrórnicowanych dla terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc 
dostępnych dla ludno[ci - nalery przez to rozumieć 
poziomy pól elektromagnetycznych okre[lone w 
Rozporządzeniu z dnia 30 papdziernika 2003 r. Mi-
nistra Zrodowiska w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów pól elektromagnetycznych w [rodowisku 
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych po-
ziomów (Dz. U. nr 192 poz. 1883);

9)  korytarzu ekologicznym ｠ nalery przez to rozu-
mieć obszar umorliwiający migrację ro[lin, zwierząt 
lub grzybów;

10)  zieleni ekologicznej ｠ nalery przez to rozu-
mieć drzewa i krzewy posadzone w obrębie koryta-
rza ekologicznego,

11)  zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozu-
mieć drzewa i krzewy li[ciaste i iglaste posadzone 
w zwartym szpalerze, w pasie o szeroko[ci co naj-
mniej 5 m;

12)  dostosowaniu ro[liny do siedliska przyrodni-
czego ｠ nalery przez to rozumieć zgodno[ć z wEa-
[ciwymi dla danej ro[liny wymaganiami w miejscu 
planowanego nasadzenia ｠ podEore gruntowe, sto-
sunki wodne, nasEonecznienie, pochylenie terenu 
itp.;

13)  infrastrukturze technicznej - nalery przez to 
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rozumieć urządzenia, sieci przesyEowe i związane 
z nimi obiekty [wiadczące niezbędne i podstawo-
we usEugi dla obiektów budowlanych lub jednostek 
osadniczych w zakresie elektroenergetyki, dostar-
czania ciepEa, wody, usuwania [cieków i odpadów, 
transportu (drogi, place postojowe, parkingi), tele-
techniki itp.;

14)  froncie dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć 
czę[ć dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, 
z której odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na 
dziaEkę;

15)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć linię, oddzielającą przestrzeG w 
jakiej mogą się znajdować budynki od przestrzeni, 
na której nie ma morliwo[ci zabudowy. qaden z 
elementów elewacji nie more przekroczyć nieprze-
kraczalnej linii zabudowy w kierunku przestrzeni, na 
której nie ma morliwo[ci zabudowy o więcej nir: 
okapy i gzymsy ｠ 0,5 m; balkony, galerie, loggie, 
wykusze, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy, 
werandy, tarasy ｠ 1,5 m;

16)  przestrzeni publicznej ｠ nalery przez to rozu-
mieć wnętrza dróg, ulic, placów, tras dojazdowych 
w ksztaEcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a 
stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępną publicz-
nie przestrzenną caEo[ć;

17)  reklamie - nalery przez to urządzenie, będące 
no[nikiem informacji wizualnej - w formie tablic re-
klamowych wolnostojących, na elewacjach budyn-
ków itp. wraz z elementami konstrukcyjnymi i za-
mocowaniami (np. pylonami), nie będące szyldami, 
tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnaEach drogowych;

18)  reklamie wielkoformatowej - nalery przez to 
rozumieć reklamę o powierzchni powyrej 12 m2;

19)  tablicach informacyjnych - nalery przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji, w tym: tablice 
informujące o nazwie ulicy, numerze domu, tablice 
informujące turystów, oraz tablice z ogEoszeniami;

20)  szyldach - nalery przez to rozumieć ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów 
gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania 
dziaEalno[ci, nie będące reklamą;

21)  dachu dwuspadowym - nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający dwie podstawowe poEa-
cie dachowe o przeciwlegEych spadkach Eączące 
się wzdEur kalenicy, z dopuszczeniem uzupeEnienia 
mniejszymi poEaciami wynikającymi z ksztaEtu rzutu 
budynku lub wynikającymi z zastosowania takich 
elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, na-
czóEki itp. W przypadku zastosowania dachu dwu-
spadowego w bryle budynku pojawiają się trójkątne 
lub trapezowe w przypadku zastosowania naczóE-
ków zamknięcia elewacji szczytowych;

22)  dachu wielospadowym - nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający co najmniej trzy podsta-
wowe poEacie dachowe o podobnych spadkach, 
Eączące się w jednym punkcie lub wzdEur kalenic. 
W przypadku rozczEonkowanego rzutu budynku lub 
zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, 

ryzality, werandy, itp. podstawowe poEacie mogą 
być uzupeEniane mniejszymi poEaciami o podobnych 
spadkach;

23)  dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o nachyleniu 18o lub większym albo o nachy-
leniu w [ci[le okre[lonym przedziale - powyrej 18o;

24)  dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o nachyleniu ponirej 18o.

§3. Następujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu:

1)  granice obszarów objętych planem;
2)  linie rozgraniczające tereny: teren drogi kra-

jowej gEównej ruchu przyspieszonego KD5-GP oraz 
teren drogi krajowej ekspresowej KD-S5 wraz z wę-
zEem drogowym ｧWopnikiｦ;

3)  linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu wraz z oznaczeniami graficznymi i literowymi 
dotyczącymi przeznaczenia terenu;

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy wzdEur dróg 
krajowych: gEównej ruchu przyspieszonego KD5-
GP i ekspresowej KD-S5 wraz z węzEem drogowym 
ｧWopnikiｦ;

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy wzdEur dróg 
lokalnych i dojazdowych wewnętrznych, drogi pie-
szej oraz od granic terenów na styku z terenami ZE-
W;

6)  pasy zieleni izolacyjnej;
7)  gazociąg wysokiego ci[nienia o [rednicy 150 

mm wraz z terenami, na których obowiązują ograni-
czenia w urytkowaniu;

8)  linie elektroenergetyczne 15 kV wraz z tere-
nami, na których obowiązują ograniczenia w uryt-
kowaniu;

9)  stanowiska archeologiczne;
10)  zasięg ponadnormatywnego oddziaEywania 

dróg (haEas), wynoszącego zgodnie z raportem od-
dziaEywania przedsięwzięcia na [rodowisko:

-  dla drogi krajowej gEównej ruchu przyspieszone-
go KD-S5 ｠ 390 m;

-  dla drogi krajowej ekspresowej KD5-GP ｠ 210 
m.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§4. Dla terenów okre[lonych na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi ustala się następujące prze-
znaczenie:

1)  dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 
2MN:

a)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ｠ na kardej dziaEce jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny oraz jeden budynek go-
spodarczy lub garar;

b)  dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z 
funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktu-
ry technicznej;

2)  dla terenów oznaczonych symbolami 1MN-U 
- 6MN-U:
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a)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usEugami lub zabudowy usEugo-
wej - na kardej dziaEce jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny z morliwo[cią zlokalizowania funkcji 
usEugowej w wymiarze nie przekraczającym 50% 
powierzchni caEkowitej budynku oraz budynek lub 
budynki usEugowe z pomieszczeniami gospodarczy-
mi lub gararowymi;

b)  dopuszczalne: adaptowanie funkcji gospodar-
czych związanych z produkcją rolną ｠ bez morliwo-
[ci rozbudowy, sieci i urządzenia związane z funk-
cjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury 
technicznej;

3)  dla terenów oznaczonych symbolami 1aP, 
1bP, 2P - 10P:

a)  podstawowe: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej - funkcja produkcyjna, skEadowa i ma-
gazynowa, budynki wraz z instalacjami i urządze-
niami technicznymi oraz budowle, skEadające się na 
caEo[ć urytkową;

b)  dopuszczalne: budynki lub pomieszczenia ob-
sEugi socjalno-bytowej i administracyjnej, związane 
z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz funk-
cja usEugowa, sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej;

4)  dla terenów oznaczonych symbolami 1P/U ｠ 
3P/U:

a)  podstawowe: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej oraz zabudowy usEugowej - funkcja 
produkcyjna, skEadowa i magazynowa oraz funkcja 
usEugowa, budynki wraz z instalacjami i urządzenia-
mi technicznymi oraz budowle, skEadające się na ca-
Eo[ć urytkową;

b)  dopuszczalne: budynki lub pomieszczenia ob-
sEugi socjalno-bytowej i administracyjnej, związane 
z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej;

5)  dla terenów oznaczonych symbolem UC:
a)  podstawowe: tereny rozmieszczenia obiek-

tów handlowych o powierzchni sprzedary powyrej 
2000 m2, budynki wraz z instalacjami i urządzenia-
mi technicznymi oraz budowle, skEadające się na ca-
Eo[ć urytkową;

b)  dopuszczalne: funkcja produkcyjna, skEadowa 
i magazynowa oraz funkcja usEugowa, budynki lub 
pomieszczenia obsEugi socjalno-bytowej i admini-
stracyjnej oraz sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej;

6)  dla terenów oznaczonych symbolami 1ZE-W 
｠ 9ZE-W:

a)  podstawowe: tereny zieleni ekologicznej, zwią-
zanej z wodami powierzchniowymi

b)  dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej;

7)  dla terenów oznaczonych symbolami 1R ｠ 5R:
a)  podstawowe: tereny rolnicze;
b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
8)  dla terenu oznaczonego symbolami KD5-GP;
a)  podstawowe: teren drogi krajowej gEównej ru-

chu przyspieszonego KD5-GP;

b)  dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, związane z funkcjonowaniem drogi;

9)  dla terenu oznaczonego symbolem KD-S5:
a)  podstawowe: teren drogi krajowej ekspresowej 

KD-S5 wraz z węzEem drogowym ｧWopnikiｦ;
b)  dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej, związane z funkcjonowaniem drogi;
10)  dla terenów oznaczonych symbolami 1KD-L 

｠ 4KD-L:
a)  podstawowe: tereny dróg lokalnych;
b)  dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej;
11)  dla terenów oznaczonych symbolami 1KDW 

｠ 9KDW:
a)  podstawowe: tereny dróg dojazdowych we-

wnętrznych;
b)  dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej;
12)  dla terenu oznaczonego symbolem KX:
a)  podstawowe: teren drogi pieszej;
b)  dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.

§5. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się

1)  w obrębie terenów 1MN, 2MN oraz 1MN-U - 
6MN-U realizowanie budynków mieszkalnych parte-
rowych ze stromymi dachami;

2)  wprowadzanie zieleni o charakterze dekora-
cyjnym w obręb terenów zagwarantowanych jako 
minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni 
dziaEki, skomponowanej przy zastosowaniu traw-
ników, drzew i krzewów o zrórnicowanych gatun-
kach, charakterystycznych dla miejscowego siedli-
ska przyrodniczego;

3)  dopuszczenie sytuowania tymczasowych 
obiektów budowlanych tylko w fazie budowy;

4)  dopuszczenie lokalizowania obiektów maEej ar-
chitektury;

5)  zakaz lokalizowania na terenach 1MN, 2MN, 
1MN-U - 6MN-U, 1ZE-W ｠ 9ZE-W urządzeG infra-
struktury technicznej konkurujących wysoko[cią lub 
kubaturą z obiektami przeznaczenia podstawowego;

6)  dopuszczenie lokalizowania stacji bazowych 
telefonii komórkowej na terenach 1aP, 1bP, 2P - 
10P, 1P/U ｠ 3P/U, UC oraz 1R.

§6. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)  zakaz lokalizacji na terenach 1MN, 2MN przed-
sięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko bądp do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko. 
Wszelkie oddziaEywania związane z planowanym 
przeznaczeniem terenu nie mogą powodować prze-
kroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre[lo-
nych przepisami odrębnymi, poza terenem do które-
go inwestor posiada tytuE prawny;

2)  dopuszczenie lokalizowania na terenach 1MN-
U ｠ 6MN-U przedsięwzięć mogących potencjalnie 
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znacząco oddziaEywać na [rodowisko pod warun-
kiem stwierdzenia w raporcie morliwo[ci niekoli-
zyjnego wspóEistnienia przedsięwzięcia z funkcją 
mieszkaniową wEa[ciciela oraz pod warunkiem, re 
wszelkie oddziaEywania związane z tym przedsię-
wzięciem nie będą powodowaEy przekroczenia stan-
dardów jako[ci [rodowiska, okre[lonych przepisami 
odrębnymi, poza terenem do którego inwestor po-
siada tytuE prawny;

3)  dopuszczenie lokalizowania na terenach 1aP, 
1bP, 2P - 10P, na terenach 1P/U ｠ 3P/U oraz na te-
renie UC przedsięwzięć, mogących zawsze znaczą-
co oddziaEywać na [rodowisko oraz przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko pod warunkiem, re wszelkie oddziaEy-
wania związane z tymi przedsięwzięciami nie będą 
powodowaEy przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska, okre[lonych przepisami odrębnymi, poza 
terenem do którego inwestor posiada tytuE prawny;

4)  w zakresie ochrony przed haEasem, tereny 
1MN, 2MN zaliczają się do kategorii terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 1MN-U 
｠ 6MN-U zaliczają się do kategorii terenów zabudo-
wy mieszkaniowo-usEugowej a pozostaEe tereny nie 
nalerą do radnej z kategorii terenów, podlegających 
ochronie akustycznej;

5)  dopuszcza się adaptację oraz wyznaczenie no-
wych terenów podlegających ochronie akustycznej 
(MN, MN-U) w zasięgu ponadnormatywnego od-
dziaEywania dróg (haEas), wynoszącego zgodnie z 
raportem oddziaEywania przedsięwzięcia na [rodo-
wisko dla drogi krajowej gEównej ruchu przyspieszo-
nego KD5-GP - 210 m a dla drogi krajowej ekspreso-
wej KD-S5 ｠ 390 m, pod warunkiem zastosowania 
[rodków technicznych, technologicznych lub orga-
nizacyjnych, takich jak : ekrany akustyczne, pasy 
zieleni izolacyjnej, cicha nawierzchnia itp., zmniej-
szających poziom haEasu komunikacyjnego na te-
renach podlegających ochronie akustycznej co naj-
mniej do poziomów dopuszczalnych, okre[lonych w 
przepisach odrębnych;

6)  w związku z zaadaptowaniem istniejących li-
nii elektroenergetycznych 15 kV nakaz zachowania 
warto[ci pól elektromagnetycznych okre[lonych w 
przepisach odrębnych dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc do-
stępnych dla ludno[ci;

7)  nakaz zaadaptowania i uzupeEniania istnieją-
cych nasadzeG drzew i krzewów na terenach zieleni 
ekologicznej związanej z wodami powierzchniowy-
mi, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZE-
W ｠ 9ZE-W, peEniących rolę korytarzy ekologicz-
nych;

8)  nakaz zrealizowania zieleni izolacyjnej, zgodnie 
z rysunkiem planu;

9)  nakaz prowadzenia gospodarki rolnej, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, na terenach rolniczych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R ｠ 5R;

10)  zakaz lokalizowania pEyt obornikowych i 
otwartych zbiorników na nieczysto[ci;

11)  zakaz odprowadzania wód zurytych na cele 
bytowe lub gospodarcze do gruntu, do rzek MaEa 
WeEna i Wrze[nica lub do istniejących cieków i 
oczek wodnych

12)  nakaz gromadzenia w wyznaczonym miejscu 
mas ziemnych powstaEych w wyniku fundamento-
wania i zagospodarowania ich w obrębie dziaEki, 
zgodnie z przepisami szczególnymi;

13)  nakaz gromadzenia i segregowania odpa-
dów w miejscach ich powstawania, w pojemnikach 
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu oraz, w 
pierwszej kolejno[ci poddawania ich odzyskowi, a 
je[li jest to niemorliwe lub nie jest uzasadnione z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, prze-
kazywania do unieszkodliwienia, zgodnie z wyma-
ganiami ochrony [rodowiska oraz gminnym planem 
gospodarki odpadami;

14)  w zakresie pozyskiwania energii dla potrzeb 
technologicznych oraz dla celów grzewczych nakaz 
respektowania ustaleG zawartych w §13 ust. 2 pkt 
9;

15)  nakaz uwzględnienia w trakcie prac ziemnych 
przebiegu sieci melioracji szczegóEowej i wykonania 
prac zabezpieczających teren przed podtopieniami 
wodami drenarskimi. W przypadku uszkodzenia, na-
kaz udrornienia sieci drenarskiej i doprowadzenia do 
wEa[ciwego stanu.

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się:

1)  dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy realiza-
cji inwestycji związanych z zabudowaniem i zago-
spodarowaniem przedmiotowego terenu, ustala się 
obowiązek prowadzenia badaG archeologicznych. 
Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania 
archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na 
budowę;

2)  nie okre[la się zasad ochrony dóbr kultury 
wspóEczesnej z uwagi na niewystępowanie takich 
obiektów na obszarze objętym planem.

§8. W zakresie wymagaG wynikających z potrze-
by ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)  zakaz stosowania reklam oraz reklam wielko-
formatowych z dopuszczeniem szyldów i tablic in-
formacyjnych na terenach 1MN, 2MN;

2)  zakaz stosowania reklam wielkoformatowych 
z dopuszczeniem stosowania reklam wolnostoją-
cych oraz szyldów i tablic informacyjnych na tere-
nach 1MN-U ｠ 6MN-U

3)  dopuszczenie stosowania reklam wolnostoją-
cych, reklam na elewacjach budynków nie zajmują-
cych więcej nir 20% powierzchni elewacji, reklam 
wielkoformatowych na pylonach oraz szyldów i ta-
blic informacyjnych na terenach 1aP, 1bP, 2P - 10P, 
1P/U ｠ 3P/U oraz UC przy zachowaniu parametrów 
dla budowli, okre[lonych w §9 pkt. 11;

4)  nakaz realizowania arurowych ogrodzeG fron-
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towych na terenach 1MN, 2MN oraz na terenach 
1MN-U, 2MN-U, 5MN-U, 6MN-U;

5)  dopuszczenie stosowania odcinków fronto-
wych ogrodzeG peEnych na terenach 1aP, 1bP, 2P 
- 10P, 1P/U ｠ 3P/U, 3MN-U, 4MN-U oraz UC nie 
przekraczających 30% dEugo[ci ogrodzenia fronto-
wego oraz przy zachowaniu parametrów okre[lo-
nych w §9 pkt 12;

6)  zakaz stosowania ogrodzeG na terenach 1ZE-
W ｠ 9ZE-W.

§9. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1)  dopuszczenie adaptowania istniejącej zabu-
dowy przy zachowaniu dotychczasowych parame-
trów i wskapników ksztaEtowania zabudowy tylko 
w przypadku speEnienia warunków związanych z 
ochroną przed haEasem okre[lonych w §6 pkt 5;

2)  dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy tylko tych istniejących budynków, których 
usytuowanie nie koliduje z nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy od strony drogi krajowej gEównej ru-
chu przyspieszonego KD5-GP. Przebudowa, rozbu-
dowa i nadbudowa istniejących budynków objęte są 
nakazem zastosowania parametrów ustalonych dla 
projektowanych budynków;

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy wzdEur dróg 
krajowych: gEównej ruchu przyspieszonego KD5-
GP i ekspresowej KD-S5 wraz z węzEem drogowym 
ｧWopnikiｦ:

a)  po obu stronach drogi KD5-GP w odlegEo[ci 12 
m od linii rozgraniczających drogę, zgodnie z rysun-
kiem planu. Przestrzeganie ww. odlegEo[ci gwaran-
tuje zachowanie wymaganej przepisami odrębnymi 
odlegEo[ci od krawędzi jezdni drogi KD5-GP (25 m);

b)  po obu stronach drogi ekspresowej KD-S5 
wraz z węzEem drogowym ｧWopnikiｦ- w odlegEo-
[ci 12 m od linii rozgraniczających drogę, zgodnie 
z rysunkiem planu. Przestrzeganie ww. odlegEo[ci 
gwarantuje zachowanie wymaganej przepisami od-
rębnymi odlegEo[ci od krawędzi jezdni drogi KD-S5 
(40 m);

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wzdEur dróg 
lokalnych, dojazdowych wewnętrznych i drogi pie-
szej KX oraz od granic terenów na styku z terenami 
ZE-W :

a)  od dróg 1KD-L, 2KD-L - w odlegEo[ciach 10 m 
od linii rozgraniczających drogi, zgodnie z rysunkiem 
planu;

b)  od drogi 3KD-L - w odlegEo[ci 10 m od linii 
rozgraniczającej drogę, zgodnie z rysunkiem planu;

c)  od drogi 4KD-L - w odlegEo[ci 12 m od linii 
rozgraniczającej drogę, zgodnie z rysunkiem planu;

d)  od dróg 1KDW i 2KDW - w odlegEo[ciach 10 m 
od linii rozgraniczających drogi, zgodnie z rysunkiem 
planu;

e)  od drogi 3KDW - w odlegEo[ci 12 m od linii 
rozgraniczającej drogę, zgodnie z rysunkiem planu;

f)  od drogi 4KDW - w odlegEo[ci 12 m od linii 

rozgraniczającej drogę, zgodnie z rysunkiem planu;
g)  od dróg 5KDW i 6KDW - w odlegEo[ciach 6 m 

od linii rozgraniczających drogi, zgodnie z rysunkiem 
planu;

h)  od dróg 7KDW, 8KDW i 9KDW - w odlegEo-
[ciach 12 m od linii rozgraniczających drogi, zgod-
nie z rysunkiem planu;

i)  od drogi pieszej KX ｠ w odlegEo[ci 6 m od linii 
rozgraniczającej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;

j)  od dróg istniejących poza obszarem objętym 
planem ｠ po poEudniowej i wschodniej stronie te-
renu 3MN-U - w odlegEo[ciach 10 m i 12 m od linii 
rozgraniczających drogi, zgodnie z rysunkiem planu;

k)  od granic terenów na styku z terenami 1ZE-W, 
2ZE-W, 4ZE-W - 9ZE-W ｠ w odlegEo[ciach 6 m od 
granic terenów, zgodnie z rysunkiem planu;

5)  maksymalna wielko[ć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dziaEki:

a)  na terenach 1MN, 2MN ｠ 25% ;
b)  na terenach 1MN-U ｠ 6MN-U - 35%;
c)  na terenach 1P/U ｠ 3P/U - 40%;
d)  na terenach 1aP, 1bP, 2P - 10P oraz UC - 60%;
6)  minimalna wielko[ć powierzchni biologicznie 

czynnej w stosunku do powierzchni dziaEki:
a)  na terenach 1MN, 2MN - 55%;
b)  na terenach 1MN-U ｠ 6MN-U - 40%;
c)  na terenach 1P/U ｠ 3P/U - 30%;
d)  na terenach 1aP, 1bP, 2P - 10P oraz UC - 20%;
e)  na terenach 1ZE-W ｠ 9 ZE-W ｠ 80%;
f)  na terenach 1R ｠ 5R ｠ 80%;
7)  parametry projektowanych budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych na terenach 1MN, 2MN 
oraz na terenach 1MN-U ｠ 6MN-U:

a)  gabaryt pionowy: parter plus poddasze urytko-
we lub nieurytkowe o Eącznej wysoko[ci nie prze-
kraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10 
m z dopuszczeniem wyrszych elementów technicz-
nych, np. kominów nie przekraczających wysoko[ci 
12 m n.p.t. oraz z dopuszczeniem podpiwniczenia;

b)  rodzaje dachów:
- strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30o 

｠ 45o;
- nakaz ustawienia najdEurszej kalenicy równole-

gle do frontu dziaEki z dopuszczeniem, by czę[ci bu-
dynku od strony przeciwlegEej do frontu posiadaEy 
kalenice prostopadEe;

- dopuszczenie facjat i okien dachowych, przykry-
tych dachami o podobnym nachyleniu jak nachyle-
nie gEównych poEaci dachowych;

- pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitujące 
dachówkę lub inne tradycyjne materiaEy pokrycio-
we w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciem-
noczerwonego z wykluczeniem jaskrawych odcieni 
tych barw.

8)  parametry i zasady sytuowania projektowa-
nych budynków gospodarczych lub garary na tere-
nach 1MN, 2MN:

a)  lokalizowanie budynków gospodarczych lub 
garary jako wolnostojących lub jako dobudowanych 
do budynku mieszkalnego, przy zachowaniu nie-
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przekraczalnych linii zabudowy i z dopuszczeniem 
lokalizowania przy granicy dziaEki oraz w odlegEo[ci 
1,5 m od granicy dziaEki;

b)  dopuszczenie zlokalizowania dodatkowego ga-
raru w obrębie kubatury budynku mieszkalnego;

c)  maksymalna powierzchnia budynków gospo-
darczych lub garary ｠ 60 m2;

d)  maksymalna wysoko[ć budynku gospodarcze-
go lub gararu ｠ 3,0 m od poziomu terenu do okapu 
dachu;

e)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe;
f)  nakaz zastosowania materiaEu pokryciowego 

dachu w tym samym kolorze jak zastosowany w 
budynku mieszkalnym.

9)  parametry i zasady sytuowania projektowa-
nych budynków usEugowych na terenach 1MN-U ｠ 
6MN-U:

a)  usytuowanie: jako wolnostojące lub przy gra-
nicy bocznej dziaEki, nie będącej granicą z drogą pu-
bliczną;

b)  dopuszczenie powiązania budynków między 
sobą lub z budynkiem mieszkalnym poprzez Eączniki;

c)  maksymalna wysoko[ć od poziomu terenu 
do najwyrszego punktu dachu, niezalernie od licz-
by kondygnacji - 6 m z dopuszczeniem wyrszych 
elementów technicznych np. kominów nie przekra-
czających wysoko[ci 12 m oraz z dopuszczeniem 
podpiwniczenia;

d)  dachy pEaskie;
e)  nakaz zachowania podobnych spadków da-

chów ｠ tolerancja w granicach 10o, dla budynków 
zlokalizowanych przy tej samej granicy dziaEki;

10)  parametry i zasady sytuowania projektowa-

nych budynków związanych z funkcją produkcyjną, 
skEadową i magazynową, budynków usEugowych 
oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedary 
powyrej 2000 m2 na terenach 1aP, 1bP, 2P - 10P, 
1P/U ｠ 3P/U oraz UC:

a)  maksymalna wysoko[ć 14 m od poziomu tere-
nu do najwyrszego punktu dachu;

b)  dachy pEaskie;
c)  dopuszczenie stosowania dominant przestrzen-

nych ｠ maszty, wiere itp. o maksymalnej wysoko-
[ci ustalonej dla budowli w pkt. 11, dopuszczenie 
podpiwniczenia;

11)  parametry projektowanych budowli na tere-
nach 1aP, 1bP, 2P - 10P, 1P/U ｠ 3P/U oraz UC:

a)  dla budowli takich jak maszty, wiere itp. oraz 
budowli niezbędnych z uwagi na przyjętą technolo-
gię lub związanych z infrastrukturą techniczną usta-
la się maksymalną wysoko[ć 17 m;

b)  dla budowli związanych z reklamami wielkofor-
matowymi ustala się maksymalną wysoko[ć 12 m;

c)  dla wolnostojących reklam, nie będących re-
klamami wielkoformatowymi ustala się nakaz sytu-
owania wzdEur nieprzekraczalnych linii zabudowy;

12)  parametry ogrodzeG:
a)  maksymalna wysoko[ć ogrodzeG na terenach 

1MN, 2MN, 1MN/U ｠ 6MN/U maksymalna wyso-
ko[ć 1,5 m;

b)  na pozostaEych terenach maksymalna wyso-
ko[ć ogrodzeG ｠ 2,0 m z dopuszczeniem wyrszych 
ogrodzeG w przypadku speEniania funkcji ekranu 
akustycznego;

13)  parametry i wymogi dla dróg lokalnych, dróg 
dojazdowych wewnętrznych oraz drogi pieszej:

Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 – 9 – Poz. 3197 
 

--  dopuszczenie facjat i okien 
dachowych  przykrytych dachami 
o podobnym nachyleniu jak nachylenie 
głównych połaci dachowych; 

--  pokrycie dachów: dachówka  materiały 
imitujące dachówkę lub inne 
tradycyjne materiały pokryciowe 
w gamie kolorów: brunatny  ceglasty 
do ciemnoczerwonego z wykluczeniem 
jaskrawych odcieni tych barw. 

8)  parametry i zasady sytuowania 
projektowanych budynków 
gospodarczych lub garaży na terenach 
1MN  MN: 

a)  lokalizowanie budynków gospodarczych 
lub garaży jako wolnostojących lub 
jako dobudowanych do budynku 
mieszkalnego  przy zachowaniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy 
i z dopuszczeniem lokalizowania przy 
granicy działki oraz w odległości 
1 5 m od granicy działki; 

b)  dopuszczenie zlokalizowania 
dodatkowego garażu w obrębie 
kubatury budynku mieszkalnego; 

c)  maksymalna powierzchnia budynków 
gospodarczych lub garaży – 60 m2; 

d)  maksymalna wysokość budynku 
gospodarczego lub garażu – 3,0 m od 
poziomu terenu do okapu dachu; 

e)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe; 
f)  nakaz zastosowania materiału 

pokryciowego dachu w tym samym 
kolorze jak zastosowany w budynku 
mieszkalnym. 

9)  parametry i zasady sytuowania 
projektowanych budynków usługowych 
na terenach 1MN-U – 6MN-U: 

a)  usytuowanie: jako wolnostojące lub 
przy granicy bocznej działki, nie 
będącej granicą z drogą publiczną; 

b)  dopuszczenie powiązania budynków 
między sobą lub z budynkiem 
mieszkalnym poprzez łączniki; 

oraz drogi pieszej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Nazwa Szerokość w liniach 
rozgraniczających 

Szerokość 
jezdni 

Minimalna szerokość i sposób 
zlokalizowania chodnika 

Inne wymogi 

1 2 3 4 5 6 
1KD-L, 
2KD-L 

Drogi lokalne 1,5 m - 2 m - Tereny poszerzenia istniejącej drogi 
będą stanowić fragment chodnika 

Tereny poszerzenia 
istniejącej drogi – zgodnie 
z rysunkiem planu. 
Dopuszczenie wydzielenia 
ścieżki rowerowej, 
dopuszczenie wydzielenia 
pasa zieleni. Tereny 
poszerzenia powinny 
stanowić całość 
przestrzenną z drogą 
istniejącą poza obszarem 
objętym planem 

3KD-L Droga lokalna 15 m 5,5 m Szerokość 1,5 m, obustronny Istniejąca droga poszerzona 
zgodnie z rysunkiem planu. 
Dopuszczenie wydzielenia 
ścieżki rowerowej, 
dopuszczenie wydzielenia 
pasa zieleni 

4 KD-L Droga lokalna 12 m i 15 m - zgodnie 
z rysunkiem planu 

5,5 m Szerokość 1,5 m, obustronny Istniejąca droga poszerzona 
zgodnie z rysunkiem planu. 
Dopuszczenie wydzielenia 
ścieżki rowerowej, 
dopuszczenie wydzielenia 
pasa zieleni 
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1 KDW Droga 
dojazdowa 
wewnętrzna 

12 m 5,5 m Szerokość 1,5 m, dopuszczenie 
jednostronnego chodnika – od 
strony terenów 1aP i 1bP 

We fragmencie stanowi 
poszerzenie istniejącej drogi. 
Dopuszczenie wydzielenia 
ścieżki rowerowej, 
dopuszczenie wydzielenia 
pasa zieleni 

2KDW Droga 
dojazdowa 
wewnętrzna 

12 m 5,5 m Szerokość 1,5 m, obustronny Dopuszczenie wydzielenia 
ścieżki rowerowej, 
dopuszczenie wydzielenia 
pasa zieleni 

3KDW Droga 
dojazdowa 
wewnętrzna 

12 m 5,5 m Szerokość 1,5 m, dopuszczenie 
jednostronnego chodnika – od 
strony terenów 3MN-U i 2P 

Dopuszczenie wydzielenia 
ścieżki rowerowej, 
dopuszczenie wydzielenia 
pasa zieleni 

4KDW Droga 
dojazdowa 
wewnętrzna 

14 m 5,5 m Szerokość 1,5 m, dopuszczenie 
jednostronnego chodnika – od 
strony terenów UC, 3P-6P, 2P/U, 
3P/U, 5ZE-W 

Istniejąca droga poszerzona 
o skorygowanym przebiegu 
– zgodnie z rysunkiem planu. 
Dopuszczenie wydzielenia 
ścieżki rowerowej, 
dopuszczenie wydzielenia 
pasa zieleni 

5KDW Droga 
dojazdowa 
wewnętrzna 

12 m 5,5 m Szerokość 1,5 m, obustronny Istniejąca droga poszerzona– 
zgodnie z rysunkiem planu. 
Dopuszczenie wydzielenia 
ścieżki rowerowej, 
dopuszczenie wydzielenia 
pasa zieleni 

6KDW-
9KDW 

Drogi 
dojazdowe 
wewnętrzne 

12 m 5,5 m Szerokość 1,5 m, obustronny Droga 9 KDW stanowi 
poszerzenie istniejącej drogi 
– zgodnie z rysunkiem planu. 
Dopuszczenie wydzielenia 
ścieżki rowerowej, 
dopuszczenie wydzielenia 
pasa zieleni 

KX Droga piesza 4 m Bez 
wydzielania 

Bez wydzielania Jako adaptowanie istniejącej 
drogi gruntowej 

§10. Na obszarze objętym planem nie 
występuj  tereny lub obiekty podlegające 
ochronie  ustalone na podstawie odrębnych 
przepisów w tym tereny górnicze  a także 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 
§11. W zakresie zasad podziału 
nieruchomości ustala się: 

1)  minimalną powierzchnię działki 
budowlanej na terenach 1MN  MN - 
800 m ; 

)  minimalną powierzchnię działki 
budowlanej na terenach 1MN-U – 6MN-U 
– 1200 m2; 

3)  minimalną powierzchnię działki 
budowlanej na terenach 1P/U, 2P/U - 
2000 m2; 

4)  minimalną powierzchnię działki 
budowlanej na terenach 1aP, 1bP, 2P 
- 10P - 3500 m2; 

5)  minimalną powierzchnię działki 
budowlanej na terenie UC- 3500 m2; 

6)  nie przewiduje się podziału terenu 
3P/U; 

7)  dopuszczenie mniejszych działek niż 
podano w pkt. 1 – 5 dla: 

a)  urządzeń infrastruktury technicznej; 
b)  działek wynikających z istniejących 

podziałów geodezyjnych; 
c)  działek wynikających z dopuszczenia 

zapisanego w pkt 9; 
8)  nakaz zapewnienia dostępu wszystkich 

działek do drogi publicznej; 
9)  dopuszczenie podziału na działki 

terenów 1ZE-W – 9ZE-W i włączenia 

ich do sąsiadujących działek pod 
warunkiem zachowania zapisanego 
w planie przeznaczenia terenów oraz 
zakazu zawartego w §8 pkt 6; 

10)  nie przewiduje się scalania 
i podziału nieruchomości, 
wymagających wszczęcia procedury 
w rozumieniu przepisów odrębnych. 

§12. W zakresie szczególnych warunków 
zagospodarowania terenu oraz ograniczeń 
w ich użytkowaniu ustala się: 

1)  w odniesieniu do linii 
elektroenergetycznych: 

a)  nakaz zachowania odległości zabudowy 
od linii elektroenergetycznych 
wynikających z poziomów pól 
elektromagnetycznych związanych 
z liniami – p. §6 pkt. 6; 

b)  zakaz sadzenia roślinności wysokiej 
w odległościach po 7,5 m od osi 
istniejącej linii 
elektroenergetycznej 15 kV w każdą 
stronę; 

c)  nakaz zapewnienia całodobowego 
dojazdu służb eksploatacyjnych do 
istniejących linii i urządzeń 
elektroenergetycznych; 

2)  w odniesieniu do gazociągu wysokiego 
ciśnienia o średnicy 150 mm: 

a)  wolnostojące budynki niemieszkalne 
na terenie 4MN-U – zakaz zabudowy 
w odległości 15 m od osi gazociągu; 

b)  budynki mieszkalne w zabudowie 
jednorodzinnej z usługami 4MN-U, 
budynki obsługi socjalno-bytowej 

§10. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone 
na podstawie odrębnych przepisów w tym tereny 
górnicze, a takre nararone na niebezpieczeGstwo 
powodzi oraz zagrorone osuwaniem się mas ziem-
nych.

§11. W zakresie zasad podziaEu nieruchomo[ci 
ustala się:

1)  minimalną powierzchnię dziaEki budowlanej na 
terenach 1MN, 2MN - 800 m2;

2)  minimalną powierzchnię dziaEki budowlanej na 
terenach 1MN-U ｠ 6MN-U ｠ 1200 m2;

3)  minimalną powierzchnię dziaEki budowlanej na 
terenach 1P/U, 2P/U - 2000 m2;

4)  minimalną powierzchnię dziaEki budowlanej na 
terenach 1aP, 1bP, 2P - 10P - 3500 m2;

5)  minimalną powierzchnię dziaEki budowlanej na 
terenie UC- 3500 m2;

6)  nie przewiduje się podziaEu terenu 3P/U;
7)  dopuszczenie mniejszych dziaEek nir podano w 

pkt. 1 ｠ 5 dla:
a)  urządzeG infrastruktury technicznej;
b)  dziaEek wynikających z istniejących podziaEów 

geodezyjnych;
c)  dziaEek wynikających z dopuszczenia zapisane-

go w pkt 9;
8)  nakaz zapewnienia dostępu wszystkich dziaEek 

do drogi publicznej;
9)  dopuszczenie podziaEu na dziaEki terenów 1ZE-

W ｠ 9ZE-W i wEączenia ich do sąsiadujących dziaEek 
pod warunkiem zachowania zapisanego w planie 

przeznaczenia terenów oraz zakazu zawartego w 
§8 pkt 6;

10)  nie przewiduje się scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci, wymagających wszczęcia procedury w 
rozumieniu przepisów odrębnych.

§12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się:

1)  w odniesieniu do linii elektroenergetycznych:
a)  nakaz zachowania odlegEo[ci zabudowy od linii 

elektroenergetycznych wynikających z poziomów 
pól elektromagnetycznych związanych z liniami ｠ p. 
§6 pkt. 6;

b)  zakaz sadzenia ro[linno[ci wysokiej w odlegEo-
[ciach po 7,5 m od osi istniejącej linii elektroenerge-
tycznej 15 kV w kardą stronę;

c)  nakaz zapewnienia caEodobowego dojazdu 
sEurb eksploatacyjnych do istniejących linii i urzą-
dzeG elektroenergetycznych;

2)  w odniesieniu do gazociągu wysokiego ci[nie-
nia o [rednicy 150 mm:

a)  wolnostojące budynki niemieszkalne na terenie 
4MN-U ｠ zakaz zabudowy w odlegEo[ci 15 m od osi 
gazociągu;

b)  budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzin-
nej z usEugami 4MN-U, budynki obsEugi socjalno-by-
towej i administracyjnej na terenach 4P, 5P, 6P, 7P 
oraz UC ｠ zakaz zabudowy w odlegEo[ci 20 m od 
osi gazociągu;

c)  budynki przemysEowe, magazynowe, skEado-
we, budowle na terenach 4P, 5P, 6P, 7P, budynki 
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usEugowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda-
ry powyrej 2000 m2, budowle na terenie UC ｠ za-
kaz zabudowy w odlegEo[ci 25 m od osi gazociągu;

d)  nakaz zapewnienia caEodobowego dojazdu 
sEurb eksploatacyjnych do istniejącego gazociągu;

e)  dopuszczenie zmiany przebiegu i parametrów 
gazociągu przy uwzględnieniu ograniczeG wynikają-
cych z przepisów odrębnych;

3)  nakaz przeprowadzenia rozpoznania w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
budynków na terenach budzących obawy, co do 
występowania gruntów z wysokim poziomem wody 
gruntowej - w zalerno[ci od potrzeb, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi;

4)  zakaz zabudowy na terenach 1R ｠ 5R za wy-
jątkiem urządzeG infrastruktury technicznej dopusz-
czonych w §5 pkt 6.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1.  Zasady ogólne:
1)  wEączenie terenu objętego planem w istniejący 

ukEad komunikacyjny miejscowo[ci Wopniki;
2)  zachowanie ciągEo[ci istniejącej sieci infra-

struktury technicznej i w miarę morliwo[ci adapto-
wanie związanych z nią urządzeG;

3)  dopuszczenie usunięcia kolizji projektowanych 
obiektów budowlanych z sieciami infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)  lokalizowanie nowych sieci infrastruktury 
technicznej na terenach dróg z dopuszczeniem od-
stępstw - zgodnie z pkt 5 oraz zapisanych w zasa-
dach szczegóEowych;

5)  dopuszczenie na obszarze objętym planem 
morliwo[ci prowadzenia sieci i lokalizowania urzą-
dzeG infrastruktury technicznej, pod warunkiem 
uzyskania sEurebno[ci gruntowej, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi;

6)  dopuszczenie na obszarze objętym planem re-
alizacji innych niewymienionych elementów uzbro-
jenia ustala się na warunkach okre[lonych w przepi-
sach szczególnych oraz zgodnie z pkt 5.

2.  Zasady szczegóEowe:
1)  komunikacja
a)  obsEugę komunikacyjną obszarów objętych pla-

nem stanowią:
- drogi krajowe: gEówna ruchu przyspieszonego 

KD5-GP oraz ekspresowa KD-S5 , na przecięciu 
których zlokalizowany jest węzeE drogowy ｧWop-
nikiｦ ｠ w obrębie terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD-S5. ObsEuga komunikacyjna 
obszarów objętych planem morliwa będzie wyEącz-
nie poprzez ukEad dróg lokalnych i dojazdowych z 
wEączeniem do drogi krajowej KD5-GP na skrzyro-
waniach zlokalizowanych poza obszarem objętym 
planem: w Skiereszewie na terenie gminy Gniezno 
i po zachodniej stronie węzEa drogowego ｧWopnikiｦ 
na terenie gminy Dubowo. Funkcję obsEugi komuni-
kacyjnej obszarów objętych planem będą speEniać 

między innymi drogi dojazdowe i lokalne, znajdują-
ce się w obrębie terenów dróg krajowych: gEównej 
ruchu przyspieszonego KD5-GP i ekspresowej KD-
S5 wraz z węzEem drogowym ｧWopnikiｦ . Realiza-
cja ww. dróg krajowych z ukEadem dróg lokalnych 
i dojazdowych a takre z wszystkimi niezbędnymi 
elementami odbywać się będzie na podstawie prze-
pisów odrębnych. Sieci i urządzenia nie związane 
z funkcjonowaniem dróg krajowych: gEównej ruchu 
przyspieszonego KD5-GP i ekspresowej KD-S5 wraz 
z węzEem drogowym ｧWopnikiｦ nalery lokalizować 
poza ich pasami drogowymi;

- drogi lokalne 1KD-L ｠ 4KD-L, drogi dojazdowe 
wewnętrzne 1KDW ｠ 9KDW oraz droga piesza KX, 
dla których parametry i obowiązujące wymogi zapi-
sano w §9 pkt 13 ｠ w formie tabelarycznej;

b)  nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, na terenach wEasnych 
dziaEek. W przypadku terenów wielofunkcyjnych 
wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk, poda-
na dla budynków w ilo[ci co najmniej:

- 2 stanowiska na kardy budynek mieszkalny jed-
norodzinny;

- 3 stanowiska na karde 100 m2 powierzchni 
urytkowej budynków socjalno-bytowych i admini-
stracyjnych;

- 1 stanowisko na karde 70 m2 powierzchni uryt-
kowej budynków usEugowych, produkcyjnych, ma-
gazynowo-skEadowych lub 1 stanowisko na 3 za-
trudnionych;

c)  nakaz urządzenia wjazdu i wyjazdu na parkin-
gach o liczbie stanowisk większej nir 100, zgodnie 
z przepisami szczególnymi;

d)  nakaz zorganizowania miejsc przeEadunku na 
terenach wEasnych dziaEek, przy obiektach których 
funkcja wymaga obsEugi samochodami cięrarowy-
mi;

2)  w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a)  zaopatrzenie obszarów objętych planem po-

przez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Wop-
nikach;

b)  rozprowadzenie uzupeEniającej sieci wodocią-
gowej w liniach rozgraniczających dróg - realizacja 
sukcesywna;

c)  zapewnienie wody dla celów przeciwpora-
rowych w ilo[ci zapewniającej jej wymagane za-
potrzebowanie dla celów przeciwporarowych z 
wodociągu komunalnego z dopuszczeniem innego 
równorzędnego rozwiązania, w przypadku braku 
warunków technicznych. Lokalizowanie hydrantów 
przeciwporarowych, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi w liniach rozgraniczających dróg;

3)  w zakresie odprowadzenia [cieków ustala się:
a)  docelowe odprowadzenie [cieków bytowych, 

komunalnych i przemysEowych do oczyszczalni 
gminnej w Strychowie, przewidzianej do rozbudo-
wy;

b)  sukcesywną realizację kanaEów i sieci rozdziel-
czej kanalizacji sanitarnej;

c)  nakaz oczyszczenia [cieków komunalnych 
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oraz [cieków przemysEowych do parametrów okre-
[lonych przez wEa[ciciela kanalizacji sanitarnej oraz 
uzyskania przez inwestora pozwolenia wodno-praw-
nego, zgodnie z przepisami szczególnymi;

d)  dopuszczenie gromadzenia [cieków w atesto-
wanych, szczelnych zbiornikach bezodpEywowych i 
systematyczny wywóz do oczyszczalni przez kon-
cesjonowanego przewopnika - do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej;

e)  dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepom-
powni [cieków;

4)  w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych ustala się:

a)  dopuszczenie na terenach 1MN, 2MN indywi-
dualnego odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych ｠ na tereny zielone wokóE zabudowaG, do 
doEów chEonnych lub do zbiorników retencyjnych;

b)  nakaz speEnienia warunków okre[lonych w 
obowiązujących przepisach ochrony [rodowiska w 
zakresie czysto[ci wód opadowych i roztopowych 
odprowadzanych do wód powierzchniowych, po-
chodzących z pozostaEych terenów, i wstępnego 
podczyszczenia w separatorach wód o ponadnor-
matywnych zanieczyszczeniach;

c)  dopuszczenie alternatywnego odprowadze-
nia wód opadowych: na tereny zielone wokóE za-
budowaG, do doEów chEonnych lub do zbiorników 
retencyjnych oraz indywidualnych rozwiązaG w 
zakresie gospodarki wodami opadowymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ochrony [rodowiska - w 
przypadku sprzyjających warunków gruntowo-wod-
nych;

d)  sukcesywną realizację sieci kanalizacji desz-
czowej i docelowe odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;

e)  dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepom-
powni wód opadowych i roztopowych;

5)  w zakresie magazynowania i usuwania odcho-
dów pochodzenia zwierzęcego ｠ nakaz zrealizowa-
nia urządzeG i zbiorników dostosowanych do sys-
temów technologicznych utrzymywania zwierząt 
｠ zgodnie z przepisami szczególnymi.

6)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
a)  adaptowanie na obszarze objętym planem ist-

niejącego gazociągu wysokiego ci[nienia o [rednicy 
150 mm z dopuszczeniem przeEorenia go;

b)  podEączenie obszarów objętych planem do pro-
jektowanej sieci gazowej;

c)  budowę przewodów sieci gazowej w liniach 
rozgraniczających dróg;

7)  w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:

a)  adaptowanie istniejących linii elektroenerge-
tycznych 15 kV z dopuszczeniem likwidacji linii 
kolidujących z planowanym przeznaczeniem tere-
nu ｠ na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci. 
Ograniczenia w urytkowaniu dla terenów poEoro-
nych wzdEur istniejących linii zapisano w §12 pkt 1;

b)  budowę sieci elektroenergetycznej w liniach 
rozgraniczających dróg i powiązanie jej z istniejącą 

siecią SN liniami kablowymi SN-15 kV;
c)  dopuszczenie lokalizacji konsumenckich stacji 

transformatorowych na terenach: 1MN-U ｠ 6MN-
U, 1P/U ｠ 3P/U, 1aP, 1bP, 2P - 10P oraz UC, jako 
obiektów wolnostojących lub wkomponowanych w 
inne budynki, z zapewnieniem dostępu do dróg pu-
blicznych;

d)  zakaz budowy napowietrznych linii elektro-
energetycznych;

e)  nakaz realizacji i finansowania inwestycji elek-
troenergetycznych oraz usuwania kolizji projekto-
wanych obiektów z istniejącymi sieciami elektro-
energetycznymi, będącymi wEasno[cią ENEA S.A. 
na obszarze objętym planem, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, odpowiednio na podstawie: warunków 
przyEączenia albo usunięcia kolizji, które okre[li 
ENEA S.A. na wniosek zainteresowanych podmio-
tów;

8)  w zakresie telekomunikacji ustala się:
a)  budowę telekomunikacyjnej sieci kablowej w 

liniach rozgraniczających dróg;
b)  budowę węzEów telekomunikacyjnych i szafek 

kablowych w liniach rozgraniczających dróg oraz 
wewnątrz terenów ze swobodnym dostępem do 
dróg publicznych;

c)  zakaz budowy napowietrznych linii telekomu-
nikacyjnych;

9)  w zakresie pozyskiwania energii dla potrzeb 
technologicznych oraz dla celów grzewczych ustala 
się:

a)  nakaz pozyskiwania energii dla potrzeb tech-
nologicznych oraz dla celów grzewczych na bazie 
paliw, charakteryzujących się niskimi wskapnikami 
emisyjno[ci, takich jak energia elektryczna, gaz, olej 
opaEowy, energia odnawialna itp.;

b)  zakaz stosowania węgla w projektowanych 
budynkach;

c)  dopuszczenie morliwo[ci budowy scentralizo-
wanych pródeE ciepEa;

d)  dopuszczenie rozbudowy sieci cieplnej - komór 
cieplnych, ciepEociągów podziemnych, w liniach 
rozgraniczających ulic lub po terenach inwestorów 
pod warunkiem uzyskania odpowiedniej sEurebno[ci 
gruntowej;

§14. Nie okre[la się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§15. Ustala się stawkę, sEurącą naliczaniu jedno-
razowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy w wysoko[ci:

1)  dla terenów 1MN, 2MN - 15 %;
2)  dla terenów 1MN-U ｠ 6MN-U - 15 %;
3)  dla terenów 1P/U ｠ 3P/U - 10 %;
4)  dla terenów 1aP, 1bP, 2P - 10P oraz UC - 10 

%;
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5)  dla terenów teren dróg krajowych: KD5-GP i 
KD-S5, terenów dróg lokalnych 1KD-L ｠ 4KD-L, te-
renów dróg dojazdowych wewnętrznych 1KDW ｠ 
9KDW, terenu drogi pieszej KX, terenów zieleni eko-
logicznej, związanej z wodami powierzchniowymi 
1ZE-W ｠ 9ZE-W, terenów rolniczych 1R ｠ 5R ｠ 0%

§16. Traci moc uchwaEa nr XVIII/130/2000 Rady 
Gminy w Dubowie z dnia 14. 06. 2000 r. w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów dziaEalno[ci gospodarczej w 
Wopnikach ｠ czę[ć dziaEki nr ewid. 33, ogEoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego nr 49 poz. 584 z dnia 12. 07. 2000 r.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dubowo.

§18. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z zaEącznikiem graficznym Nr1 - rysunek planu, 
stanowiącym integralną czę[ć uchwaEy, podlegają 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

§19. UchwaEa w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEoszenia jej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jan Grabowski
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy Dubowo rozstrzyga co następuje:

       
Na podstawie rozstrzygnięcia Wójta Gminy Dubo-

wo z dnia  24.05.25010r. w sprawie braku uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyEoronego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko w 
dniach od 16.04.2010r. do 20.05.2010r nie roz-
strzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 
ze zmianami), Rada Gminy  Dubowo w oparciu o 
obowiązujące przepisy w tym: ustawę z dnia 13 
listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzą-
dy terytorialnego (t.j z 2008r., Dz. U. Nr 88 poz. 
539);ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z 
pópniejszymi zmianami); ustawę z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu [cieków (t.j. z 2006r. Dz. 
U. Nr 123, poz. 858); ustawę z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 
89, poz. 625 z pópniejszymi zmianami); prognozę 
skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego 
planu miejscowego; oraz ustalenia planu , rozstrzy-
ga co następuje:

§1 Sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cje z zakresu infrastruktury technicznej 

1. Zadania w zakresie realizacji  komunikacji do-
tyczą:

1) Poszerzenia istniejących dróg gminnych ozna-
czonych w planie symbolami:

- 1KDL (nr ewid. 172), 2KDL (nr ewid. 164) na 
dEugo[ci ok. 170m o pas terenu o zmiennej szeroko-
[ci od 1,5m do 2,0m, powierzchni ok.300 m2

- 3KDL (nr ewid. 56 i 45/1) na dEugo[ci ok. 340 m  
o pas terenu o szeroko[ci 2m,  powierzchni 680 m2

- 4KDL (nr ewid. 28/1) na dEugo[ci ok. 130m o 
pas terenu o zmiennej szeroko[ci od 4m do 7m , 
powierzchni 715 m2

Drogi dojazdowe wewnętrzne oznaczone symbo-
lami KDW będą realizowane przez inwestorów.

2. Zadania w zakresie infrastruktury  technicznej 
dotyczą:

1) budowy magistrali wodociągowej od ujęcia 
wody w miejscowo[ci Wopniki do terenów objętych 
sporządzeniem planu tj. ok. 1600 mb. Sieć wodo-
ciągowa będzie realizowana przez inwestorów.

2) budowy kolektora sanitarnego od koGcówki 
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sieci w miejscowo[ci Wopniki do terenów objętych 
sporządzeniem planu tj. ok. 1600 mb.

W przypadku przekroczenia ilo[ci [cieków w wy-
miarze 25 m3/dobę wymagana będzie rozbudowa 
istniejącej oczyszczalni [cieków w Strychowie. Sieć 
rozdzielcza kanalizacji sanitarnej będzie realizowana 
przez inwestorów.

3) do czasu budowy  kolektora sanitarnego odpro-
wadzanie [cieków bytowych do szczelnych zbior-
ników na dziaEce realizowanych przez wEa[cicieli 
nieruchomo[ci.

4) do czasu budowy kanalizacji deszczowej wody 
opadowe i roztopowe będą odprowadzane indy-
widualnie po speEnieniu warunków okre[lonych w 
obowiązujących przepisach ochrony [rodowiska w 
zakresie czysto[ci wód opadowych i roztopowych 
odprowadzanych do wód powierzchniowych.  W 
przypadku sprzyjających warunków gruntowo-wod-
nych, dopuszcza się odprowadzanie wód opado-
wych na tereny zielone wokóE zabudowaG. 

5) zadania w zakresie gospodarki odpadami będą 
realizowane zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz na podstawie przepisów odrębnych.

6) sieci: gazowa, energetyczna, cieplna będzie 
realizowana przez wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w 
których kompetencji lery ich rozwój. Realizacja w 
oparciu o przepisy odrębne.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji: zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Gminy Dubowo.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalane będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Du-
bowo.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przyznanych na in-
westycje.

§2 Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) wydatki z budretu gminy
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi po-

przez budret gminy ｠ w ramach m. in.
- dotacji: unijnych, dotacji samorządu, powiatu, 

województwa, dotacji i poryczek z funduszy celo-
wych 

- kredytów i poryczek bankowych
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z pópn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 
pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 
2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Miejska w 
Gostyniu uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej 
w Gostyniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skEad mieszkaniowego zasobu gminy GostyG 
wprowadza się następujące zmiany:

§9 a 1. otrzymuje brzmienie:
ｧUmowa najmu lokalu mieszkalnego more być 

równier zawarta z osobą: pozostająca w lokalu so-
cjalnym, po upEywie terminu okre[lonego w umowie 
najmu lokalu socjalnego, jereli osiągane dochody 
nie uprawniają do jej przedEurenia, a uprawniają do 

zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, pod 
warunkiem opEacania czynszu w wysoko[ci maksy-
malnej stawki czynszu bez względu na wyposarenie 
lokalu ustalanej zarządzeniem Burmistrza Gostynia-
.W przypadku takim nie uwzględnia się czynników 
obnirających stawkę czynszu o których mowa w 
Uchwale Nr XX/198/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z 
dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wielo-
letniego programu gospodarowania zasobem miesz-
kaniowym gminy GostyG na lata 2008 ｠ 2012.ｦ

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Gostynia.

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

 
Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Skorupski
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UCHWADA NR XXXVIII/504/10 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

 z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany w czę[ci UchwaEy Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skEad mieszkaniowego zasobu 
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