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2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

a) wydatki z budretu gminy;
b) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

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

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 
sprawach planowanych wydatków na inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1) 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)2), Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§1. 1. Uchwala się czę[ciową zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów dziaEalno[ci gospodarczej w Komornikach 
w rejonie ul. Gottlieba Daimlera, zwany dalej ｧpla-
nemｦ, stwierdzając zgodno[ć z ustaleniami Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Komorniki, uchwalonego Uchwa-
Eą Nr XXXI/209/97 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 
listopada 1997 r., ze zmianami3). 

2. Integralną czę[cią uchwaEy są: 
1) zaEącznik nr 1 - czę[ć graficzna planu, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ; 
2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Ko-

morniki o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu; 

3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Ko-
morniki o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

3. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek w skali 1:1000.

§2. W planie ustala się następujące przeznaczenie 

terenów: 
1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów oznaczone na rysunku i w tek[cie planu 
symbolem od 1P do 2P; 

2) teren drogi publicznej ｠ lokalnej oznaczony na 
rysunku i tek[cie planu symbolem KDL.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ｧdziaEka budowlanaｦ - nalery przez to rozumieć 

nieruchomo[ć gruntową lub dziaEkę gruntu, której 
wielko[ć, cechy geometryczne, dostęp do drogi pu-
blicznej oraz wyposarenie w urządzenia infrastruktu-
ry technicznej speEniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i 
aktów prawa miejscowego; 

2) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ ｠ nalery 
przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
odlegEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budynku 
od linii rozgraniczającej terenu; 

3) ｧprzepisach odrębnychｦ ｠ nalery przez to rozu-
mieć inne pródEa prawa; 

4) ｧprzeznaczeniu podstawowymｦ - nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym linia-
mi rozgraniczającymi; 

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

6) ｧterenieｦ ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią roz-
graniczającą, o okre[lonym przeznaczeniu, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem; 
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z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia czę[ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
dziaEalno[ci gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Gottlieba Daimlera

1 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. 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; z 2010 r. Nr 24, poz. 124; 
Nr 75, poz. 474.
3 Zmiany studium zostaEy zatwierdzone uchwaEami Rady Gminy Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego 2001 r., Nr XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze[nia 2001 r., Nr 
XLV/305/2002 z dnia 10 wrze[nia 2002 r., Nr XXXIX/235/2005 z dnia 20 wrze[nia 2005 r., Nr XI/60/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
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7) ｧprzedsięwzięciach szczególnie szkodliwych 
dla [rodowiskaｦ ｠ nalery przez to rozumieć przed-
sięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi 
lub inne odpowiadające im w rozumieniu przepi-
sów odrębnych obowiązujących w momencie zEo-
renia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej 
w celu realizacji planowanego przedsięwzięcia, za 
wyjątkiem instalacji radiotelekomunikacyjnych, linii 
elektroenergetycznych, inwestycji komunalnych i 
drogowych sEurących zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb inwestorów.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego. Ustala się: 

1) zakaz stosowania ogrodzeG o przęsEach peEnych 
oraz prefabrykowanych betonowych i relbetowych; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, których usy-
tuowanie okre[la rysunek planu; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam w liniach rozgra-
niczających dróg; 

4) nalery dąryć do maksymalnego zadrzewienia 
terenów, a w szczególno[ci wzdEur ciągów komu-
nikacyjnych.

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

1) dopuszczenie lokalizowania sieci i urządzeG in-
frastruktury technicznej; 

2) segregację odpadów zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi; 

3) nakaz odprowadzania [cieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych z terenów P z powierzch-
ni o trwaEej nawierzchni oraz drogi KDL docelowo 
do kanalizacji deszczowej, na warunkach okre[lo-
nych przez wEa[ciciela sieci oraz w oparciu o prze-
pisy szczególne; do czasu wybudowania kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się zagospodarowywanie 
wód opadowych i roztopowych z powierzchni da-
chów i terenów utwardzonych w granicach nieru-
chomo[ci zgodnie z ustaleniami przepisów odręb-
nych; 

4) zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych w obrębie dziaEki wEa-
snej, bez naruszania interesów osób trzecich; 

5) nakaz odprowadzenia [cieków komunalnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

6) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 
7) stosowanie indywidualnych systemów grzew-

czych z zastosowaniem kotEów posiadających atest 
bezpieczeGstwa ekologicznego zasilanych energią 
elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opa-
Eowy lekki oraz paliwa staEe charakteryzujące się ni-
skimi wskapnikami emisji albo alternatywne pródEa 
energii; 

8) zachowanie okre[lonych przepisami odrębnymi 
dopuszczalnych poziomów haEasu; 

9) zagospodarowanie mas ziemnych powstaEych 
wskutek prowadzenia robót budowlanych na tere-
nie dziaEki lub poza nią w sposób niepogarszający 

stanu [rodowiska; 
10) wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

szczególnie szkodliwych dla [rodowiska.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, inwestycji 
związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem 
przedmiotowego terenu a wymagających prac ziem-
nych, celem ustalenia obowiązującego inwestora 
zakresu badaG archeologicznych.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznej ustala się: 

1) dopuszczenie realizacji urządzeG technicznych, 
ciągów pieszych i [cierek rowerowych oraz zieleni, 
zgodnie ustaleniami planu oraz przepisami odrębny-
mi; 

2) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych 
w miejscach i w sposób utrudniający czytelno[ć in-
formacji drogowskazowej.

§8. Dla terenów obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów od 1P do 2P ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｠ dziaEalno[ć go-
spodarcza związana z produkcją, skEadowaniem i 
magazynowaniem; 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｠ usEugi i handel; 
3) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 

dziaEek 5000 m2; nie dotyczy dziaEek pod urządze-
nia infrastruktury technicznej oraz regulacji granic 
pomiędzy nieruchomo[ciami; 

4) budynki: 
a) maksymalna wysoko[ć 15 m, 
b) dopuszcza się dowolną geometrię dachów; 
5) lokalizację budynków zgodnie z naniesionymi 

na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
wy oraz przepisami odrębnymi; 

6) Eączną powierzchnię zabudowy nie przekracza-
jącą 60% powierzchni dziaEki budowlanej; 

7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną 20% powierzchni dziaEki budowlanej; 

8) potrzeby parkingowe i gararowe dla przyszEej 
zabudowy nalery realizować wyEącznie na terenie 
wEasnej posesji w ilo[ci niezbędnej dla obsEugi funk-
cji terenu i obiektów oraz sposobu zagospodarowa-
nia dziaEki: 

a) dla funkcji usEugowej, obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów ｠ minimum 3 stanowiska na 
samochody osobowe na kardych 10 zatrudnionych 
z zastrzereniem lit. b, 

b) dla usEug handlowych nalery zapewnić minimal-
nie 4 miejsca parkingowe na samochody osobowe 
na 100 m2 powierzchni urytkowej, 

c) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wy-
magana jest sumaryczna liczba stanowisk; 

9) zakaz budowy bezpo[redniego zjazdu z ulicy 
PoznaGskiej; 

10) zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 195 ｠ 21299 ｠ Poz. 3599

obiektów handlowych.

§9. Dla terenów drogi publicznej ｠ lokalnej KDL 
ustala się: 

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 30,0 
m; 

2) nakaz realizacji chodnika; 
3) dopuszczenie realizacji [cierki rowerowej; 
4) dopuszczenie asymetrycznej zabudowy pasa 

drogowego; 
5) nakaz lokalizacji zieleni przydrornej.

§10. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, nie podejmuje się usta-
leG.

§11. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych pla-
nem miejscowym nie podejmuje się ustaleG.

§12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uryt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się dopusz-
czenie lokalizacji instalacji radiokomunikacyjnej na 
terenach P z zastrzereniem, re lokalizacja budowli 
równych i wyrszych nir 50 m musi być uzgodniona 
z Dowództwem SiE Powietrznych.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną 

z sieci infrastruktury technicznej; 
2) obsEugę komunikacyjną terenów z istniejących 

dróg publicznych poEoronych poza granicami planu 
oraz z projektowanej drogi publicznej; 

3) dopuszczenie budowy urządzeG infrastruktury 
technicznej, w tym stacji transformatorowych na 
terenach 1P i 2P z bezpo[rednim dostępem do drogi 
publicznej; 

4) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających drogi pu-
blicznej.

§14. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§15. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 30%.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Komorniki.

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

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
(-) mgr Marian Adamski
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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 i 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada 
Gminy Komorniki rozstrzyga, co następuje:

Do projektu czę[ciowej zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia-

Ealno[ci gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. 
Gottlieba Daimlera nie wniesiono radnych uwag, 
których sposób i terminy wnoszenia okre[lone zo-
staEy w art. 17, pkt 10, 11, 12, 13, 14 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Komorniki rozstrzyga, co 
następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji, których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Strategii Rozwoju 
Gminy Komorniki.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Strategii Rozwoju Gminy Komorniki.

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

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie. Fi-
nansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 

1) 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. 

2) Wydatki z budretu miasta i gminy, 
3) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta i gminy ｠ w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i poryczek bankowych, 
e) innych [rodków zewnętrznych.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XLIX/321/2010

Rady Gminy Komorniki
z dnia 28 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOMORNIKI W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU CZĘZCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENÓW DZIADALNOZCI GOSPODARCZEJ W KOMORNIKACH W REJONIE UL. GOTTLIEBA DAIMLERA

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XLIX/321/2010

Rady Gminy Komorniki
z dnia 28 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W CZĘZCIOWEJ 
ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW DZIADALNOZCI 
GOSPODARCZEJ W KOMORNIKACH W REJONIE UL. GOTTLIEBA DAIMLERA, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA


