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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 , 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)2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaG-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 
130, poz. 871) Rada Gminy uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne 

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdEur 
drogi krajowej nr 5 PoznaG-WrocEaw, Szreniawa - 
Rosnówko obejmującą dziaEkę nr 12, zwany dalej 
ｧplanemｦ, po stwierdzeniu jego zgodno[ci ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Komorniki, uchwalonego 
UchwaEą Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 25 papdziernika 2010 r. 

2. Plan obejmuje obszar dziaEki nr 12 poEoronej w 
miejscowo[ci Szreniawa, przy drodze krajowej nr 5 
PoznaG-WrocEaw. 

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone są 
na rysunku planu 

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) zaEącznik Nr 1 ｠ rysunek planu, opracowany 

w skali 1:500 i zatytuEowany ｧZmiana miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
wzdEur drogi krajowej nr 5 PoznaG-WrocEaw, Szrenia-
wa - Rosnówkoｦ, stanowiący czę[ć graficzną planu, 
zwany dalej ｧrysunkiemｦ; 

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu; 

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Komorniki o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania. 

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar, na 
którym more być realizowane zamierzenie inwesty-
cyjne i do którego mają zastosowanie uregulowania 
zawarte w uchwale; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczającej 
terenu; 

3) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peEnej 
wynosi nie mniej nir 30%; 

4) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zada-
szeG, wiatroEapów; 

5) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
sumę powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych 
ro[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewio-
nych lub urządzonych jako oczka wodne; 

6) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowania-
mi, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub zna-
kiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnaEach 
drogowych; 

7) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci; 

8) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
element systemu informacji gminnej, informacji tury-
stycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 

9) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzchnię 
o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgrani-
czającymi jednostkę ustaleG planu, oznaczoną nume-
rem i symbolem literowym; 

10) zieleni krajobrazowej ｠ nalery przez to rozu-
mieć szpalery drzew i krzewów wraz z zajmowanym 
terenem i pozostaEymi skEadnikami jego szaty ro[lin-
nej. 

RozdziaE II
Ustalenia ogólne 

5462

UCHWADA NR LII/350/2010 RADY GMINY KOMORNIKI 

 z dnia 25 papdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdEur dro-
gi krajowej nr 5 PoznaG - WrocEaw, Szreniawa-Rosnówko

1 Zmiany wymienionej ustawy ogEoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.55,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214poz. 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 Nr 106, poz. 675. 
2 Zmiany wymienionej ustawy 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; 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, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 130, poz. 871, nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043.
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§3. Na obszarze planu ustala się przeznaczenie te-
renu pod zabudowę usEugową, oznaczone na rysun-
ku symbolem U. 

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

1) sytuowanie budynków, charakter architekto-
niczny nowej zabudowy, nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, powierzchnie zabudowy, maksymalne wyso-
ko[ci budynków, formy dachów ｠ zgodnie z zapisami 
w planie; 

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

3) zakaz o[wietlania zrealizowanych na obszarze 
planu obiektów w sposób ujemnie wpEywający na 
drogi poEorone w sąsiedztwie. 

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

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla któ-
rych wymagane jest przeprowadzenie oceny oddzia-
Eywania przedsięwzięcia na [rodowisko, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, z wyjątkiem inwestycji celu 
publicznego; 

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach 
ich powstawania oraz ich zagospodarowanie zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi; 

4) nakaz wprowadzenia zieleni krajobrazowej w 
formie rzędu drzew i krzewów, zgodnie z rysunkiem; 

5) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia; 

6) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów 
gatunków zimozielonych akceptujących warunki [ro-
dowiska zurbanizowanego, w ilo[ci co najmniej 50% 
nasadzeG na dziaEce; 

7) sytuowanie ekranu akustycznego o parametrach 
okre[lonych w §8 ust. 1, pkt 9 i zgodnie z rysunkiem. 

8) w przypadku lokalizacji usEug o[wiaty dopusz-
czalne poziomy haEasu jak dla terenów przeznaczo-
nych pod budynki związane ze staEym lub czasowym 
pobytem dzieci i mEodziery, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się nadzór archeologiczny podczas wykony-
wania robót ziemnych, jereli wymagają tego przepisy 
odrębne w zakresie ustalonym z wEa[ciwym organem 
ochrony zabytków. 

§7. Nie okre[la się wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych. 

§8. 1. Na terenie zabudowy usEugowej, oznaczo-

nym na rysunku symbolem U, ustala się następujące 
parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) usEugi ogólnospoEeczne i konsumpcyjne m.in. 
w zakresie o[wiaty, handlu, gastronomii, zabudowy 
biurowo-administracyjnej a takre urządzeG i obiek-
tów sportowych; 

2) lokalizacja nowej zabudowy w odlegEo[ci nie 
mniejszej nir 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi krajowej; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% po-
wierzchni dziaEki; 

5) minimalna powierzchnia zieleni - 30% po-
wierzchni dziaEki; 

6) maksymalna wysoko[ć budynku ｠ 12m; 
7) stosowanie dachów stromych albo pEaskich; 
8) lokalizacja zieleni izolacyjno-krajobrazowej zgod-

nie z rysunkiem; 
9) lokalizacja ekranu akustycznego w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów haEasu w 
formie peEnego - przezroczystego ogrodzenia, o wy-
soko[ci nie mniejszej nir 5m zgodnie z przepisami 
odrębnymi, realizowanego przez inwestora zabudo-
wy usEugowej; 

10) dopuszczenie lokalizacji ogrodzenia arurowego 
jako kontynuację ekranu akustycznego o wysoko[ci 
nie przekraczającej 2m; 

11) dopuszczenie lokalizacji reklam o powierzchni 
nie przekraczającej 3m2 w strefie pomiędzy ekranem 
akustycznym a wschodnią linią rozgraniczającą; 

12) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic infor-
macyjnych o powierzchni nie przekraczającej 1m2, 
lokalizowanych wyEącznie na elewacji budynków w 
strefie kondygnacji parteru oraz na ogrodzeniu od 
strony wjazdu na teren; 

13) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych w 
ilo[ci co najmniej 3 miejsc na 10 zatrudnionych; 

14) obsEuga komunikacyjna terenu poprzez dziaEki o 
nr 46/3 i 46/2, poEorone przy zachodniej i poEudnio-
wej granicy terenu z wEączeniem do drogi krajowej nr 
5 na istniejącym skrzyrowaniu z drogą powiatową; 

15) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir 2600 m2; 

2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 15 nie dotyczą wydzielenia 
dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej na te-
renie oraz wydzielenia dziaEek pod drogi wewnętrzne 
i w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieru-
chomo[ciami. 

§9. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie wy-
stępowanie na obszarze objętym planem. 
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§10. W planie: 
1) nie wyznacza się terenów wymagających wsz-

częcia postępowania w sprawie scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych; 

2) nie okre[la się szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu prze-
pisów odrębnych. 

§11. Nie okre[la się szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy. 

§12. Nie okre[la się zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji 

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

1) zachowanie istniejącej sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej z dopuszczeniem jej rozbudo-
wy, przebudowy i remontu; 

2) dopuszczenie usunięcia kolizji projektowanych 
obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami infra-
struktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębny-
mi; 

3) dopuszczenie lokalizowania nowych sieci in-
frastruktury technicznej, w szczególno[ci sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej 
i cieplnej, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami 
odrębnymi; 

4) dopuszczenie lokalizowania przyEączy do sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami od-
rębnymi; 

5) zaopatrzenie w wodę pitną wyEącznie z sieci wo-
dociągowej; 

6) odprowadzenie [cieków komunalnych wyEącznie 
do sieci kanalizacji sanitarne 

7) retencjonowanie wód opadowych i roztopowych 
w granicach dziaEki, z morliwo[cią ich wtórnego wy-
korzystania do celów bytowo-gospodarczych; 

8) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej 
paliw pEynnych, gazowych i staEych charakteryzują-
cych się niskimi wskapnikami emisji oraz alternatyw-
ne pródEa energii; 

9) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 
10) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej; 
11) lokalizację nowych linii telekomunikacyjnych 

wyEącznie jako kablowych; 
12) dopuszczenie lokalizacji węzEów telekomunika-

cyjnych i szafek kablowych. 

§14. Nie okre[la się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i urytkowa-
nia terenów. 

§15. Dla terenu objętego planem ustala się 1% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

RozdziaE III
Przepisy koGcowe 

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Komorniki. 

§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa 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 z 
pópniejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki roz-
strzyga, co następuje:

Do projektu czę[ciowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdEur 

drogi krajowej nr 5 PoznaG-WrocEaw, Szreniawa - 
Rosnówko nie wniesiono radnych uwag, których 
sposób i terminy wnoszenia okre[lone zostaEy w art. 
17, pkt 10, 11, 12, 13, 14 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

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

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

1. 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 zagospodaro-
wania przestrzennego oraz na podstawie przepisów 
odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpada-
mi realizowane będą zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych. 

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

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGczenia 
realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug kryte-
riów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Strategii 
Rozwoju Gminy Komorniki. 

4. 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. Finan-
sowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 

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

przez budret 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 LII/350/2010

Rady Gminy Komorniki
z dnia 25 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOMORNIKI W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU 

WZDDUq DROGI KRAJOWEJ NR 5 POZNAF-WROCDAW, SZRENIAWA ｠ ROSNÓWKO

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LII/350/2010

Rady Gminy Komorniki
z dnia 25 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU WZDDUq DROGI KRAJOWEJ 
NR 5 POZNAF-WROCDAW, SZRENIAWA - ROSNÓWKO, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


