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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Miejska w Zremie uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru poEoronego w 
rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Zrem i wsi 
Kawcze, po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych roz-
wiązaG z ustaleniami Studium UwarunkowaG i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Zrem (uchwaEa Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Zre-
mie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwaEą 
Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Zremie z dnia 26 
czerwca 2008 r.).

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, za-

tytuEowany Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru poEoronego w rejonie 
ul. Szkolnej na terenie miasta Zrem i wsi Kawcze, 
opracowany w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik 
nr l do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stano-
wiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obowiązuje w granicach okre[lonych na rysun-
ku.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧbudynkach szeregowychｦ ｠ nalery przez to 

rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne w za-
budowie szeregowej;

2) ｧdachu pEaskimｦ ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o spadku do 10º;

3) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ ｠ nalery 
przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną 
odlegEo[ć od linii rozgraniczającej terenu, w jakiej 
mogą być lokalizowane budynki;

4) ｧobowiązującej linii zabudowyｦ ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, wzdEur której, musi się znajdować 
przynajmniej 70 % dEugo[ci [ciany frontowej karde-
go z budynków mieszkalnych; dla budynków gospo-
darczych, gospodarczo-gararowych i garary, obo-
wiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną 

linię zabudowy;
5) ｧpowierzchni zabudowyｦ ｠ nalery przez to ro-

zumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
poziomy na powierzchnię terenu obrysu zewnętrz-
nych [cian wszystkich budynków w stanie wykoG-
czonym;

6) ｧreklamieｦ ｠ nalery przez to rozumieć no[niki 
informacji wizualnej na temat towarów i usEug, w 
jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

7) ｧmaszcie antenowymｦ ｠ nalery przez to rozu-
mieć konstrukcję wsporczą dla anten, bądp obiek-
tów radiokomunikacyjnych, skEadających się z urzą-
dzeG elektro ｠ przesyEowych i zestawów anten;

8) ｧnieuciąrliwych usEugachｦ ｠ nalery przez to 
rozumieć dziaEalno[ć usEugową, której wszelkie od-
dziaEywania nie powodują przekroczenia standar-
dów jako[ci [rodowiska, okre[lonych przepisami 
odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor po-
siada tytuE prawny.

§3. W planie ustala się następujące przeznaczenie 
terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN i 10MN;

2) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone sym-
bolami: 1U, 2U i 3U;

3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbola-
mi: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP;

4) teren lasów, oznaczony symbolem ZL;
5) tereny drogi publicznej ｠ klasy lokalnej, ozna-

czony symbolem KD-L;
6) tereny dróg publicznych ｠ klasy dojazdowej, 

oznaczone symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-
D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D i 10KD-D.

§4. 1. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego:

1) lokalizację budynków o okre[lonych w planie 
funkcjach i parametrach, zgodnie z obowiązującymi 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

2) obszary, na których morna lokalizować budyn-
ki, wyznaczone obowiązującymi i nieprzekraczalny-
mi liniami zabudowy; na dziaEkach budowlanych bez 
linii zabudowy budynki nalery lokalizować zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego;

3) kolory pokryć dachowych w odcieniach: czer-
wieni, brązu i szaro[ci;

4) kolory elewacji w odcieniach pastelowych;
5) dopuszczenie lokalizacji:
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a) urządzeG budowlanych, związanych z budynka-
mi, sytuowanymi na terenie,

b) obiektów infrastruktury technicznej,
c) doj[ć, dojazdów i parkingów, obiektów maEej 

architektury oraz elementów systemu informacji 
miejskiej,

d) budynków lub budowli na dziaEce budowlanej, 
skEadającej się z kilku dziaEek gruntu, bez uwzględ-
nienia ich granic,

e) więcej nir jednego budynku na dziaEce budow-
lanej na terenach U,

f) wyEącznie jednego budynku mieszkalnego i 
jednego wolnostojącego budynku gospodarczego, 
gospodarczo-gararowego lub gararu na dziaEce bu-
dowlanej, na terenach MN,

g) reklam na terenie 3U,
h) masztów antenowych, wyEącznie w konstrukcji 

sEupowej, na terenie 3U;
6) dopuszczenie:
a) wydzielania dziaEek budowlanych, związanych 

z obiektami infrastruktury technicznej, o powierzch-
ni niezbędnej do realizacji inwestycji oraz przezna-
czonych na poszerzenie nieruchomo[ci sąsiednich,

b) wydzielania dróg wewnętrznych na terenach: 
2U, 3U, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN, o szeroko-
[ci w liniach rozgraniczających nie mniejszej nir 10 
m i zakoGczonych placami do nawrotu o wymiarach 
nie mniejszych nir 15x15 m;

7) zakaz lokalizacji:
a) obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiek-

tów niezbędnych przy budowie budynków i budow-
li, wznoszonych na czas budowy,

b) ogrodzeG o przęsEach z typowych, prefabryko-
wanych elementów betonowych.

§5. Ustala się zasady ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) gromadzenie segregowanych odpadów w miej-
scach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i z 
przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych, na terenie nieruchomo[ci, z zastrzereniem 
pkt 3 i 4;

3) odprowadzanie [cieków, w postaci wód opado-
wych i roztopowych, z powierzchni utwardzonych 
do kanalizacji deszczowej;

4) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, 
oczyszczanie [cieków w postaci wód opadowych i 
roztopowych, przed wprowadzeniem ich do ziemi 
lub do wód, do jako[ci wymaganej w przepisach 
odrębnych, w szczególno[ci z zanieczyszczonej po-
wierzchni szczelnej parkingów o powierzchni powy-
rej 0,1 ha;

5) odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-
nych do kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do 
czasu jej realizacji, stosowania szczelnych zbiorni-
ków bezodpEywowych, systematycznie oprórnia-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

z terenu dróg publicznych do kanalizacji deszczo-
wej, z dopuszczeniem, do czasu jej realizacji, stoso-
wania urządzeG do powierzchniowego odwodnienia 
pasa drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

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

8) zapewnienie przez inwestora, okre[lonych 
przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku:

a) na terenach MN jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenach: 1U i 2U jak dla terenów zabudowy 
związanej ze staEym lub czasowym pobytem dzieci 
i mEodziery, jereli funkcja obiektów będzie tego wy-
magaEa,

c) na terenach: 1U i 2U jak dla terenów mieszka-
niowo ｠ usEugowych, jereli funkcja obiektów będzie 
tego wymagaEa;

9) dopuszczenie lokalizacji ekranów akustycznych, 
bądp innych rozwiązaG technologicznych zmniejsza-
jących poziom haEasu na terenach przeznaczonych 
pod zabudowę, w przypadku przekroczenia aku-
stycznych standardów jako[ci [rodowiska;

10) zagospodarowanie mas ziemnych, powsta-
Eych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na 
terenie inwestora, bądp ich wywóz zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

11) zaopatrzenie w ciepEo z zastosowaniem tech-
nologii niskoemisyjnych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej, dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia ba-
daG archeologicznych podczas realizacji inwestycji 
związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem 
terenu, a wymagających prac ziemnych. Inwestor 
winien uzyskać pozwolenie na badania archeolo-
giczne, przed rozpoczęciem inwestycji, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

§8. 1. Na terenach, oznaczonych symbolami MN 
dopuszcza się lokalizację:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wol-
nostojących;

2) budynków szeregowych wzdEur terenu 5KD-D, 
w miejscach oznaczonych symbolem na rysunku;

3) budynków gospodarczych, gospodarczo-gara-
rowych i garary;

4) garary, jako budynków: wolnostojących, przy-
budowanych do budynków mieszkalnych lub gospo-
darczych albo wbudowanych w budynki mieszkalne 
lub gospodarcze.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania dziaEek budowlanych:

1) wysoko[ć budynków mieszkalnych ｠ do 10,5 
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m, z zastrzereniem pkt 2;
2) wysoko[ć budynków szeregowych ｠ od 9,5 m 

do 10,5 m;
3) poziom posadzki parteru na wysoko[ci do 0,8 

m nad poziomem terenu przy gEównym wej[ciu do 
budynku;

4) wysoko[ć budynków gospodarczych, gospo-
darczo-gararowych i garary ｠ do 5,0 m;

5) zakaz zabudowy dziaEek budowlanych, z za-
strzereniem §4 ust. 1 pkt 6 lit. a, mniejszych nir:

a) 360 m² dla dziaEek z budynkami szeregowymi, 
na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN,

b) 600 m² na terenach: 4MN, 5MN i 6MN,
c) 800 m² na terenie 2MN,
d) 1000 m² na pozostaEych terenach;
6) szeroko[ć frontów budynków szeregowych ｠ 

od 7,5 m do 9,0 m;
7) powierzchnię zabudowy nie większą nir:
a) 30 % powierzchni dziaEki budowlanej na tere-

nach: 4MN, 5MN i 6MN,
b) 30 % powierzchni dziaEki budowlanej z budyn-

kami szeregowymi, na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 
8MN, 9MN i 10MN,

c) 25 % powierzchni dziaEki budowlanej na pozo-
staEych terenach;

8) powierzchnię zabudowy budynku gospodarcze-
go, gospodarczo-gararowego lub gararu nie więk-
szą nir 40 m²;

9) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir:
a) 50 % powierzchni dziaEki budowlanej na tere-

nach: 4MN, 5MN i 6MN,
b) 50 % powierzchni dziaEki budowlanej z budyn-

kami szeregowymi, na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 
8MN, 9MN i 10MN,

c) 60 % powierzchni dziaEki budowlanej na pozo-
staEych terenach;

10) dla budynków szeregowych dachy: dwuspa-
dowe o jednakowym kącie nachylenia poEaci dacho-
wych 40º; z zastrzereniem pkt 11 i 12;

11) dla pozostaEych budynków dachy: dwu lub 
wielospadowe ze [cianami szczytowymi, o jednako-
wym kącie nachylenia poEaci dachowych 40º- 45º; 
z zastrzereniem pkt 10 i 12;

12) dopuszczenie stosowania dachów pEaskich, 
nad:

a) takimi czę[ciami budynków mieszkalnych, jak: 
wykusze, lukarny,

b) parterowymi czę[ciami budynków mieszkal-
nych o wysoko[ci do 4,0 m,

c) budynkami gospodarczymi, gospodarczo ｠ ga-
rarowymi i gararami o wysoko[ci do 3,0 m;

13) powierzchnia dachów pEaskich, w tym tara-
sów urytkowych na dachu, nie more być większa 
nir 30 % powierzchni rzutu poziomego dachu kar-
dego budynku mieszkalnego;

14) dopuszczenie stosowania lukarn w formie wo-
lego oka;

15) gEówne kalenice budynków mieszkalnych pro-
stopadEe do dróg, przy których budynki te są usy-
tuowane:

a) na terenach: 4MN i 5MN, do drogi KD-L,
b) na terenie 1MN, do drogi 3KD-D,
c) na terenie 2MN, odpowiednio do dróg: 2KD-D 

i 3KD-D,
d) na terenie 3MN, odpowiednio do dróg 2KD-D i 

7KD-D,
e) na terenie 7MN, do drogi 6KD-D,
f) na terenie 8MN, odpowiednio do dróg: 7KD-D 

i 8KD-D,
g) na terenie 9MN, odpowiednio do dróg: 8KD-D 

i 9KD-D,
h) na terenie 10MN, odpowiednio do dróg: 9KD-D 

i 10KD-D;
16) gEówne kalenice budynków mieszkalnych 

równolegEe do dróg, przy których budynki te są usy-
tuowane:

a) na terenie 1MN, odpowiednio do dróg 4KD-D i 
5KD-D,

b) na terenie 2MN do drogi 5KD-D,
c) na terenie 3MN, odpowiednio do dróg: 1KD-D 

i 5KD-D,
d) na terenie 4MN, do drogi 1KD-D,
e) na terenie 7MN, do drogi 1KD-D,
f) na terenach: 8MN, 9MN i 10MN odpowiednio 

do dróg: 5KD-D i do ulicy Szkolnej, znajdującej się 
poza granicami planu;

17) dostęp dziaEek budowlanych do przylegEych 
dróg publicznych wyEącznie poprzez jeden zjazd.

§9. 1. Na terenach, oznaczonych symbolami 1U i 
2U dopuszcza się budynki mieszczące:

1) usEugi o[wiaty, nauki i wychowania oraz sportu 
i rekreacji;

2) gastronomię i handel o powierzchni caEkowitej 
do 400 m²;

3) inne nieuciąrliwe usEugi;
4) funkcję mieszkaniową jednorodzinną w formie 

lokalu mieszkalnego w budynku usEugowym, zloka-
lizowaną bez kolizji z funkcją usEugową;

5) lokalizację placów zabaw, urządzeG sporto-
wych i rekreacyjnych.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania dziaEek budowlanych:

1) wysoko[ć obiektów budowlanych ｠ do 11,0 
m;

2) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 1000 m², z zastrzereniem §4 ust. 1 pkt 6 lit. a;

3) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 40 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

5) dachy: dwu lub wielospadowe, ze [cianami 
szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia po-
Eaci dachowych 40º- 45º; z zastrzereniem pkt 6, 7 
i 8;

6) dopuszczenie stosowania dachów pEaskich nad 
takimi czę[ciami budynków, jak: wykusze, lukarny i 
nad parterowymi czę[ciami budynków o wysoko[ci 
do 6,0 m;

7) powierzchnia dachów pEaskich, w tym tarasów 
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urytkowych na dachu, nie more być większa nir 
60 % powierzchni rzutu poziomego dachu kardego 
budynku;

8) dopuszczenie stosowania lukarn w formie wo-
lego oka;

9) dostęp dziaEek budowlanych do przylegEych 
dróg publicznych poprzez nie więcej nir dwa zjazdy.

§10. 1. Na terenie, oznaczonym symbolem 3U do-
puszcza się lokalizację:

1) budynków usEugowych, mieszczących nie-
uciąrliwe usEugi oraz obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary do 1000 m²;

2) obiektów sportowych i rekreacyjnych;
3) urządzeG i obiektów budowlanych na potrzeby 

sportu i rekreacji z wyEączeniem sportów motoro-
wych;

4) przepompowni [cieków poza liniami zabudowy.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania dziaEek budowlanych:
1) wysoko[ć zabudowy:
a) do 8,0 m dla obiektów handlowych,
b) do 12,0 m dla pozostaEych budynków usEugo-

wych oraz obiektów i urządzeG sportowych i rekre-
acyjnych; przy czym ustalenie to nie dotyczy masz-
tów antenowych;

2) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 2000 m², z zastrzereniem §4 ust. 1 pkt 6 lit. a;

3) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 40 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

5) dachy: dwu lub wielospadowe ze [cianami 
szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia poEa-
ci dachowych 40º- 45º lub dachy pEaskie;

6) dostęp dziaEek budowlanych do przylegEych 
dróg publicznych, poprzez nie więcej nir dwa zjazdy 
lub poprzez drogi wewnętrzne;

7) zakaz lokalizacji bezpo[rednich zjazdów z drogi 
wojewódzkiej nr 434 oraz z ulicy Szkolnej w obsza-
rze skrzyrowania z drogą 434.

§11. 1. Na terenie, oznaczonym symbolem 1ZP 
dopuszcza się:

1) zieleG urządzoną w postaci: rabat, kwietników, 
trawnika, rywopEotu;

2) budowę i przebudowę zbiorników wodnych 
maEej retencji poza obszarem, na którym obowiązuje 
zakaz wykonywania obiektów budowlanych;

3) lokalizację przepompowni [cieków poza ob-
szarem, na którym obowiązuje zakaz wykonywania 
obiektów budowlanych.

2. Ustala się teren biologicznie czynny ｠ 90 % 
powierzchni terenu.

§12. 1. Na terenach, oznaczonych symbolami: 
2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP dopuszcza się lokalizację:

1) zieleni urządzonej w postaci: rabat, kwietni-
ków, trawnika, rywopEotu;

2) zadrzewieG;

3) urządzeG sportowych i rekreacyjnych o wyso-
ko[ci do 5,0 m;

4) [cierek pieszych i rowerowych.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-

nia terenu:
1) zakaz kanalizowania istniejących cieków wod-

nych;
2) zachowanie zbiorników wodnych, z dopuszcze-

niem budowy i przebudowy zbiorników wodnych 
maEej retencji;

3) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 70 % 
powierzchni terenu.

§13. 1. Na terenie, oznaczonym symbolem ZL 
ustala się urytkowanie terenu lasów zgodnie z prze-
pisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się doj[cia i dojazdy, sEurące wy-
Eącznie celom: gospodarczym, eksploatacyjnym i 
porządkowym.

§14. 1. W zakresie granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów, ustala się uwzględnienie ograniczeG wynika-
jących z lokalizacji w obszarze najwyrszej ochrony 
wód podziemnych ｠ ONO.

2. Dla zapewnienia szczelno[ci i stabilno[ci wa-
Eów przeciwpowodziowych, w obszarze, na którym 
zakazuje się wykonywania obiektów budowlanych, 
oznaczonym na rysunku symbolem i stanowiącym 
pas terenu o szeroko[ci 50 m od stopy waEu po 
stronie odpowietrznej, ustala się zakaz:

1) wykonywania obiektów budowlanych;
2) kopania studni, sadzawek, doEów oraz rowów.

§15. W zakresie szczególnych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

§16. 1. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się:

1) uwzględnienie ograniczeG wynikających z lo-
kalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem 
odstępstw uzgodnionych z zarządcą sieci w obsza-
rach oznaczonych symbolem na rysunku;

2) obowiązek zgEaszania, do wEa[ciwych organów 
wojskowych, wszelkich obiektów budowlanych o 
wysoko[ci równej lub większej nir 50 m n.p.t.

2. Wyznacza się obszar, na którym zakazuje się 
wykonywania obiektów budowlanych, zgodnie z ry-
sunkiem.

§17. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji ustala się:

1) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem:

a) terenu KD-L i 5KD-D ｠ 12,0 m,
b) terenów: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 6KD-D, 7KD-
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D, 8KD-D, 9KD-D i 10KD-D ｠ 10,0 m,
c) terenu 4KD-D od 10 m do 18,0 m;
2) zasady zagospodarowania pasów drogowych:
a) na terenach KD-D dopuszczenie lokalizacji 

miejsc postojowych,
b) dopuszczenie lokalizacji zjazdów zgodnie z 

przepisami odrębnymi,
c) dopuszczenie lokalizacji [cierek rowerowych 

lub zamiany jednego z chodników na [cierkę pie-
szo-rowerową,

d) zagospodarowanie zielenią urządzoną wszyst-
kich nieutwardzonych fragmentów pasów drogo-
wych.

2. Na terenach zabudowy, w granicach dziaEek 
budowlanych, ustala się lokalizowanie miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych w ilo[ci nie-
zbędnej dla zapewnienia potrzeb, przy czym liczba 
miejsc postojowych nie more być mniejsza nir:

1) 4 stanowiska na karde 10 miejsc w obiektach 
[wiadczących usEugi gastronomii,

2) 4 miejsca na karde 100 m² powierzchni uryt-
kowej pozostaEych obiektów usEugowych i obiektów 
handlowych,

3) 1 miejsce na karde mieszkanie w zabudowie 
mieszkaniowej.

3. Dopuszcza się lokalizowanie:
1) obiektów budowlanych i urządzeG technicz-

nych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsEugą ruchu, a takre urządzeG związanych z po-
trzebami zarządzania drogą;

2) elementów systemu informacji miejskiej w pa-
sie drogi, pod warunkiem, re nie ograniczają one 
widoczno[ci w miejscach zjazdów na tereny.

§18. W zakresie zasad rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej ustala się:

1) utrzymanie istniejących sieci infrastruktury 
technicznej, z dopuszczeniem przebudowy lub re-
montu;

2) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej, 
w tym w szczególno[ci: sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepEow-
niczej, telekomunikacyjnej, o[wietlenia;

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną 
｠ z sieci infrastruktury technicznej;

4) powiązanie z ukEadem zewnętrznym, gEównie 
poprzez rozbudowę istniejących sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz zapewnienie dostępu do sieci, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§19. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§20. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Zremu.

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady 
(-) Katarzyna Sarnowska
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1. Uwaga wniesiona przez osobę fizyczną.
Tre[ć uwagi: Wprowadzenie drogi publicznej o 

szeroko[ci w liniach rozgraniczających 10 m na te-
renie 3MN (dziaEka o nr ewid. 1729/37) wedEug pro-
pozycji przedstawionej na mapach.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Postulat zostaE w czę[ci uwzględ-

niony. Dopuszczono morliwo[ć wydzielania dróg 
wewnętrznych (zamiast publicznych) o szeroko[ci 
w liniach rozgraniczających nie mniejszej nir 10 m, 
zakoGczonych placami do nawrotu o wymiarach nie 
mniejszych nir 15x15 m, bez wskazania ich kon-
kretnej lokalizacji.

2. Uwaga wniesiona przez osoby fizyczne.
Tre[ć uwagi: Pro[ba o sprzedar czę[ci nierucho-

mo[ci (czę[ć dziaEki o nr ewid. 1725/11) poEoro-
nej w Zremie przylegającej do naszej dziaEki wzdEur 
granicy, gdzie planowana jest droga (KD-L), aby od 
naszego budynku do drogi byE pas co najmniej 6 m.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 
U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) w miejsco-
wych planach przeznacza się pod przyszEą budo-
wę dróg pas terenu o szeroko[ci uwzględniającej 
ochronę urytkowników dróg i terenu przylegEego 
przed wzajemnym niekorzystnym oddziaEywaniem. 
Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 cytowanej 
ustawy obiekty budowlane przy drogach powinny 
być usytuowane w odlegEo[ci od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni (czę[ć drogi przeznaczona do ruchu 
pojazdów) co najmniej 6 m. W projekcie miejsco-
wego planu przyjęto pas terenu o szeroko[ci 12 m, 
przy czym dla drogi klasy L nalery zapewnić 5-6 
m szeroko[ci jezdnię. Biorąc powyrsze pod uwagę, 
okre[lone przepisami prawnymi wymogi zostaną za-
chowane.

3. Uwaga wniesiona przez osoby fizyczne.
Tre[ć uwagi: Pro[ba o wykre[lenie zapisu umor-

liwiającego wybudowanie na terenie: 1MN, 2MN, 
4MN, 9MN, 10MN i 11MN budynków mieszkalnych 
o wysoko[ci do 10,5 m oraz budynków szerego-
wych od 9,5 do 10,5 m (§8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 
2). Propozycja zmiany zapisu na budynki mieszkalne 
jednorodzinne wolnostojące i dwukondygnacyjne.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Proponowane w miejscowym planie 

rozwiązanie dotyczące lokalizacji budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
wzdEur projektowanej drogi 5KD-D jest efektem 
przemy[lanej koncepcji, która stworzyć ma jednoli-

tą, zwartą pierzeję wzdEur reprezentacyjnego ciągu 
komunikacyjnego. Lokalizacja budynków szerego-
wych zostaEa ograniczona jedynie do pasa wzdEur 
projektowanego ciągu (jeden rząd budynków). Ze 
względu na zachowanie odpowiednich proporcji, w 
szczególno[ci w nawiązaniu do wysoko[ci istnie-
jących waEów przeciwpowodziowych, otoczenia i 
projektowanej zabudowy, utrzymanie maksymalnej 
wysoko[ci budynków mieszkalnych na poziomie 
10,5m jest zasadne.

4. Uwaga wniesiona przez osobę fizyczną.
Tre[ć uwagi: Przyjęcie propozycji zagospodaro-

wania przedstawionych w zaEączniku (czę[ć tere-
nu 1ZP przeznaczyć pod teren 1MN, zmienić prze-
bieg drogi 5KD-D). W projekcie miejscowego planu 
znaczna czę[ć dziaEki o nr ewid. 1732 przeznaczona 
jest pod teren zieleni urządzonej, co przekEada się na 
stratę finansową, poniewar pozostanie niezagospo-
darowana. Propozycja wEączenia terenu 1ZP w te-
ren zabudowy mieszkaniowej 1MN bez morliwo[ci 
zabudowy, a w przyszEo[ci, po dokonaniu wtórnych 
podziaEów, teren ten przynaleraEby do wydzielo-
nych dziaEek budowlanych stanowiąc zaplecze zie-
leni. Propozycja morliwo[ci zabudowy terenu 1MN 
i 2MN budynkami szeregowymi na caEym terenie, 
bez narzucania lokalizacji tylko wzdEur drogi 5KD-D, 
zachowując dotychczasowe zaEorenia co do mini-
malnej powierzchni nowo powstaEych dziaEek.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Przeznaczenie czę[ci dziaEki o nr 

ewid. 1732 pod teren zieleni urządzonej ZP wynika 
z istnienia zakazu wykonywania obiektów budow-
lanych, kopania sadzawek czy doEów w odlegEo[ci 
mniejszej nir 50 m od stopy waEu po stronie odpo-
wietrznej (art. 85 ust. 1 pkt 4 i inne ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne ｠ Dz. U. z 2005 r., 
Nr 239, poz. 2019 ze zm.). Wprowadzenie terenu 
ZP ma na celu zapewnienie szczelno[ci i stabilno-
[ci waEów przeciwpowodziowych. PodziaE terenu 
wzdEur waEu, przekazanie wEasno[ci w ręce wielu 
wEa[cicieli oraz wEączenie go do projektowanych 
dziaEek budowlanych stwarza realne i powarne nie-
bezpieczeGstwo naruszenia waEów (np. grodzenie 
dziaEek). Zlikwidowano odcinek drogi 4KD-D. Przy-
jęte w projekcie miejscowego planu rozwiązanie ｠ 
sytuowania budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych w zabudowie szeregowej wyEącznie wzdEur 
projektowanej drogi 5KD-D ma na celu stworzenie 
spójnej, jednolitej pierzei.

Wprowadzenie zabudowy szeregowej tylko w jed-
nym kwartale, w[ród okolicznej (istniejącej i projek-

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr 462/LI/10
Rady Miejskiej w Zremie

z dnia 30 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
PLANU 
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towanej) zabudowy wolnostojącej, zaburzy ksztaE-
towany Ead przestrzenny.

5. Uwaga wniesiona przez osoby fizyczne.
Tre[ć uwagi: Przeznaczenie terenu 7MN (czę[ć 

dziaEki o nr ewid. 1725/11) pod teren zieleni, aby 
zwiększyć powierzchnię terenów zielonych oraz, w 
przyszEo[ci, powiększyć posiadane nieruchomo[ci 
mieszkalne o czę[ci zielone poprzez dokupienie zie-
mi przeznaczonej pod zieleG i rekreację.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Zgodnie z ustaleniami projektu miej-

scowego planu w granicach opracowania wyzna-
czono tereny zieleni urządzonej oznaczone symbo-
lem ZP. Dodatkowo, w ramach dziaEki budowlanej 
od 50 do 60 % powierzchni nalery przeznaczyć pod 
teren biologicznie czynny. Powyrsze ustalenia w 
odpowiednim zakresie zapewnią ilo[ć terenów zielo-
nych. Ponadto, przedmiot transakcji kupno ｠ sprze-
dar mogą stanowić nie tylko tereny zieleni, ale tak-
re tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

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

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzone będą przez wEa[ciwe przedsiębiorstwa, 
w gestii których lery rozwój poszczególnych sieci;

2) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, 
w tym związanych z nimi wykupami terenów, pro-
wadzone będą przez gminę.

2. Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG, o któ-
rych mowa w planie, a które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy, stanowić będą ustalenia Wieloletnie-
go Programu Inwestycyjnego.

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

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej odbywać się będzie przez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

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

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr 462/LI/10
Rady Miejskiej w Zremie

z dnia 30 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZ-

NYCH


