
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 237 ｠ 25323 ｠ Poz. 4435, 4436

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 
ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 
poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 
poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 
poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. 
z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 
220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r Nr 75 poz.474, Nr 
106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 149 poz.996, 
Nr 155 poz.1043), Rada Miejska w Chodziery 
stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chodziery w re-
jonie ul. Buszczaka z ustaleniami ujednoliconego 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chodziery (uchwaEa Nr 
XLIII/400/06 Rady Miejskiej w Chodziery z dnia 24 
papdziernika 2006r.). 

Uzasadnienie ,
W miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta Chodziery w rejonie ul. Busz-
czaka uwzględniono wyznaczony w studium za-
sięg obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz 
zasady dysponowania wyodrębnionymi terenami. 
Uchwalenie dotychczasowego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Cho-
dziery poprzedzaEo stwierdzenie zgodno[ci planu z 
ustaleniami studium (zaEącznik nr 3 do uchwaEy Nr 
XVII/178/2004 Rady Miejskiej w Chodziery z dnia 
26 maja 2004r.). Plan dla rejonu ul. Buszczaka obej-
muje obszar przeznaczony pod zabudowę w dotych-
czasowym planie, stąd jego ustalenia są równier 
zgodne ze studium. 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LII/455/10

Rady Miejskiej w Chodziery
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

 
STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z 

USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA CHODZIEqY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. 
U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 
1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 
974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 
52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. 
Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675)), 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: Dz. U. z 2004 
r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 
r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2007 
r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. 

z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 
poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), 
Rada Miejska w Chodziery uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chodziery w rejonie 
ul. Ofiar Gór Morzewskich, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu w skali 1: 1 000. 

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwa-

ny dalej rysunkiem stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy; 

2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego ze studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego m. Chodziery, stanowiące zaEącznik nr 
2 do uchwaEy; 

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) obiekty i tereny podlegające ochronie wymaga-
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jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia ustalanych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, 

2) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, 

3) tereny, które mogą być objęte scaleniem i po-
nownym podziaEem nieruchomo[ci, o których mowa 
w przepisach o gospodarce nieruchomo[ciami. 

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się spo-
sobów i terminów tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów. 

§3. Obowiązują następujące oznaczenia graficz-
ne, okre[lone na rysunku : 

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania; 

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
3) pas podziemnej infrastruktury technicznej bez 

prawa zabudowy ｠ szeroko[ć 5.0 m, 
4) granica strefy przyrodniczej rz. Bolimki. 

§4. Na obszarze objętym planem ustala się prze-
znaczenie terenu ｠ teren zabudowy usEugowej; 
oznaczenie na rysunku ｠ U. 

§5. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym - tereny, dla których przeznaczono, w 
niniejszej uchwale, inne nir dotychczasowe uryt-
kowanie, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem. 

§6. 1. Dla wyznaczonego terenu zabudowy usEu-
gowej (U), o którym mowa w §4, ustala się: 

1) funkcję podstawową ｠ usEugi handlu o po-
wierzchni sprzedary do 2000 m², z wyEączeniem 
handlu paliwami oraz pojazdami mechanicznymi i 
usEug wytwórczych; 

2) funkcje uzupeEniające ｠ administrację, usEugi 
bytowe oraz morliwo[ć wprowadzenia mieszkania 
wEa[ciciela; 

3) funkcję komunikacyjną ｠ drogi wewnętrzne i 
parkingi; obowiązek zapewnienia sEurebno[ci drogo-
wej dla dziaEki ewid. nr 1144/2, obejmującej gEówny 
kolektor sanitarny kanalizacji miejskiej; 

4) strefę przyrodniczą rz. Bolimki ｠ pas terenu o 
szeroko[ci 50.0m; zgodnie z oznaczeniem na rysun-
ku; 

5) prawo realizacji nowych obiektów w wyzna-
czonych maksymalnych nieprzekraczalnych liniach 
zabudowy; wysoko[ć budynków ｠ od I ｠ II kon-
dygnacji naziemnych nieprzekraczająca 10.0 m od 
poziomu terenu; dach pEaski; 

6) morliwo[ć adaptacji istniejącego parterowego 
budynku mieszkalnego (oznaczenie na rysunku ｧmｦ) 
na funkcje podstawowe i uzupeEniające z prawem 

jego nadbudowy, przebudowy i rozbudowy z za-
strzereniem pkt 5); 

7) powierzchnia zabudowy i terenów utwardzo-
nych w stosunku do powierzchni dziaEki ewid. nr 
1144/1 nie more przekraczać 80%, wskapnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy nir 15%. 

2. Dla funkcji komunikacyjnej, o której mowa w 
ust.1 pkt 3 ustala się wskapnik sEurący wyznacze-
niu ilo[ci miejsc postojowych do parkowania samo-
chodów osobowych 10÷20 miejsc postojowych / 
1000 m² powierzchni urytkowej obiektów. 

3. Dla strefy przyrodniczej rz. Bolimki, o której 
mowa w ust.1 pkt 4 ustala się : 

1) zakaz utwardzania terenu oraz wszelkiej zabu-
dowy z wyEączeniem sieci i urządzeG sEurących od-
prowadzeniu wód opadowych i roztopowych; 

2) obowiązek nasadzenia zieleni o doborze ga-
tunkowym dostosowanym do warunków siedlisko-
wych, skEadającej się przynajmniej w 50% z drzew 
i krzewów zimozielonych. 

§7. Dla terenu objętego planem zapewnione jest 
powiązanie zewnętrzne z istniejącą ulicą zbiorczą 
(ul. Ofiar Gór Morzewskich) ｠ droga powiatowa nr 
1177P. 

§8. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę ｠ z istniejącej sieci wodo-
ciągowej, podEączonej do systemu wodociągowego 
miasta; 

2) zasilanie w energię elektryczną ｠z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego; 

3) zaopatrzenie w gaz ｠ z istniejącej sieci gazo-
ciągowej; 

4) zaopatrzenie w ciepEo｠ ze pródeE ciepEa, z zasto-
sowaniem paliw : gazowych, pEynnych lub staEych 
charakteryzujących się niskimi wskapnikami emisji 
oraz wykorzystaniem alternatywnych pródeE energii; 

5) odprowadzenie [cieków bytowych ｠ do istnie-
jącej sieci kanaEów sanitarnych; 

6) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych, w tym zanieczyszczonych ｠ do istniejącej 
sieci kanaEów deszczowych; 

7) zagospodarowanie mas ziemnych i odpadów 
w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach, 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 
oraz stosownie do przepisów odrębnych w tym za-
kresie; 

8) obsEuga telekomunikacyjna ｠ poprzez istnieją-
cy, rozbudowywany system Eączno[ci telefonicznej. 

2. W związku z ustaleniami ust. 1 nie rozstrzyga 
się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

§9. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez: 
1) techniczne uzbrojenie terenu: zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę, odprowadzenie wód opadowych i 
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roztopowych oraz odbiór [cieków bytowych, z za-
chowaniem przepisów o [rodowisku; 

2) komunalny system odbioru odpadów; 
3) zachowanie zieleni naturalnej. 

§10. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarze objętym planem, istnieje 
konieczno[ć prowadzenia przy realizacji inwestycji 
badaG archeologicznych, zakres których okre[li po-
zwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na badania archeologiczne przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

§11. W celu ustalenia opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci, o której mowa w art.36 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę 
｠ 30%. 

§12. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Chodziery. 

§13. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, na obszarze objętym niniejszą 
uchwaEą, tracą moc ustalenia uchwaEy Nr VII / 73 
/ 2003 Rady Miejskiej w Chodziery z dnia 27 maja 

2003r., w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chodziery, 
na obszarze dziaEek oznaczonych numerami geo-
dezyjnymi 1144/1, 1144/2 i 1144/3, poEoronych 
w Chodziery, przy ul. Ofiar Gór Morzewskich (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 131 z dnia 01 sierpnia 
2003r.). 

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

(-) Maciej Szumski
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Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze 
zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 
poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 
poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 
poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. 
z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 
220 poz.1413, Dz.U. z 2010r. Nr 75 poz.474, Nr 
106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 149 poz.996, Nr 
155 poz.1043), Rada Miejska w Chodziery stwier-
dza zgodno[ć miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chodziery w rejonie ul. 
Ofiar Gór Morzewskich z ustaleniami ujednolicone-
go studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Chodziery (uchwaEa 
Nr XLIII/400/06 Rady Miejskiej w Chodziery z dnia 
24 papdziernika 2006r.).

Uzasadnienie
W miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta Chodziery w rejonie ulicy Ofiar 
Gór Morzewskich uwzględniono wyznaczony w stu-
dium zasięg obszarów przeznaczonych pod zabudo-
wę oraz zachowano strefę przyrodniczą rzeki Bolim-
ki., wyEączoną z zabudowy. Ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne 
z ustaleniami studium w zakresie kierunków zmian 
w strukturze przestrzennej oraz polityki przestrzen-
nej miasta. 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LII/456/10

Rady Miejskiej w Chodziery
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

 
STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z 

USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA CHODZIEqY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 
180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009r. 
Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010r. 
Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz.675), art. 20 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. 
Nr 80 poz.717 ze zmianami : Dz.U. z 2004r. Nr 6 
poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 
poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 
poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 
poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 
poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r Nr 75 
poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 149 
poz.996, Nr 155 poz.1043), Rada Miejska w Cho-
dziery uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Ustalenia ogólne 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Chodziery przy ul. 
Wojska Polskiego, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu w skali 1:500. 

3. Przedmiotem planu jest zabudowa mieszkalno-
usEugowa. 

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) rysunek planu w skali 1:500, stanowiący za-

Eącznik graficzny nr 1; 
2) stwierdzenie zgodno[ci niniejszego planu ze 

studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chodziery, stanowią-
ce zaEącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do planu, stanowiące zaEącznik nr 3. 

§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 

1) umorliwienie realizacji zamierzeG inwestycyj-
nych wEa[cicieli terenu; 
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