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UCHWA£A Nr XXX/135/09 RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 30 czerwca 2009 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminê Szczytniki

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó�n.
zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§1. 1. W Uchwale Nr VII/34/2007 Rady Gminy w Szczytni-
kach z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci
gimnazjów prowadzonych przez Gminê Szczytniki wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

�Z dniem 1 wrze�nia 2007r. ustala siê plan sieci gimnazjów
prowadzonych przez Gminê Szczytniki z siedzibami i struk-
turami organizacyjnymi, jak nastêpuje:

1) Gimnazjum im. Ksiêdza Kardyna³a Karola Wojty³y w
Iwanowicach, z siedzib¹: ul. Ks. Augustyna Kordeckie-
go 11, 62-862 Iwanowice � o strukturze oddzia³ów I-III,

2) Gimnazjum w Marchwaczu, z siedzib¹: Marchwacz 27,
62-865 Szczytniki � o strukturze oddzia³ów I-III,

3) Gimnazjum w Radliczycach, z siedzib¹: Radliczyce 72,
62-865 Szczytniki � o strukturze oddzia³ów I-III,

4) Gimnazjum w Stawie, z siedzib¹: Staw, ul. Karola
�wierczewskiego 3, 62-865 Szczytniki � o strukturze
oddzia³ów I-III,

5) Gimnazjum w Szczytnikach, z siedzib¹: Popów 54, 62-
865 Szczytniki � o strukturze oddzia³ów I-III.�

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Andrzej Kupaj
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UCHWA£A Nr XXXIV/209/09 RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 2 lipca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, dla obszaru po³o¿onego
w rejonie �Osiedla Nowego� oraz osady Borek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 i 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr
141,poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 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, Nr 220, poz. 1413) po stwierdzeniu
zgodno�ci ustaleñ projektu zmiany planu z ustaleniami �Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Trzcinica� wprowadzonego Uchwa³¹ Nr
XI/88/99 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15.12.1999 r., Rada
Gminy Trzcinica uchwala, co nastêpuje:
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ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Laski uchwalonego Uchwa³¹
Nr XXXIV/201/06 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 marca
2006 r., opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Nr 84 z dnia 31.05.2006 r., poz. 2122, dla
obszaru po³o¿onego w rejonie �Osiedla Nowego� oraz osady
Borek, zwan¹ MPZP LASKI BOREK.

2. Obowi¹zuj¹ce ustalenia o przeznaczeniu, warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenów objêtych zmian¹ pla-
nu wyra¿one s¹ w postaci:

1) rysunku zmiany planu w skali 1:1.000 stanowi¹cego za³¹cz-
nik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwa³y, obowi¹zuj¹cego
w zakresie: granicy obszaru objêtego zmian¹ planu, prze-
znaczenia terenów, linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿-
nych funkcjach, w tym linii rozgraniczaj¹cych tereny komu-
nikacji, obowi¹zuj¹cych linii zabudowy, nieprzekraczal-
nych linii zabudowy, granicy strefy obserwacji archeolo-
gicznej, granicy strefy ochrony po�redniej ujêcia wody,
strefy bezpieczeñstwa od linii elektroenergetycznej �red-
niego napiêcia oraz projektowanych linii podzia³u terenów
na dzia³ki budowlane:

2) zasad zagospodarowania terenów okre�lonych w rozdziale
II niniejszej uchwa³y;

3) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej okre-
�lonych w rozdziale III niniejszej uchwa³y;

4) zasad ochrony �rodowiska okre�lonych w rozdziale IV
niniejszej uchwa³y;

5) przepisów koñcowych okre�lonych w rozdziale V niniejszej
uchwa³y.

3. Ze wzglêdu na brak wystêpowania na obszarze zmiany
planu problematyki, terenów lub obiektów okre�lonych w pkt
od 1 do 9, w zmianie planu nie okre�la siê:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿o-
nych osuwaniem siê mas ziemnych;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

3) granic obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i
podzia³ów nieruchomo�ci;

4) szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nie-
ruchomo�ci objêtych zmian¹ planu;

5) granic obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infra-
struktury technicznej;

6) granic obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekulty-
wacji;

7) granic terenów przeznaczonych pod budowê obiektów
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz tere-
nów s³u¿¹cych organizacji imprez masowych;

9) granic pomników zag³ady oraz ich stref ochronnych, a
tak¿e ograniczeñ dotycz¹cych prowadzenia na ich terenie
dzia³alno�ci gospodarczej, okre�lonych w ustawie z dnia 7
maja 1999 r. o ochronie terenów by³ych hitlerowskich
obozów zag³ady.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
mowa o:

1) zmianie planu � nale¿y przez to rozumieæ zmianê miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, o której
mowa w §1 uchwa³y;

2) rysunku zmiany planu � nale¿y przez to rozumieæ rysunek
zmiany planu w skali 1:1.000 z oznaczeniami graficznymi
okre�lonymi w legendzie, stanowi¹cy integraln¹ czê�æ
niniejszej uchwa³y;

3) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku zmiany planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczo-
ny symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi
okre�lonymi w legendzie;

4) linii rozgraniczaj¹cej � nale¿y przez to rozumieæ liniê
dziel¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasa-
dach zagospodarowania;

5) funkcji wiod¹cej terenu � nale¿y przez to rozumieæ podsta-
wowe przeznaczenie terenu;

6) infrastrukturze towarzysz¹cej � nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia budowlane i inne budowle towarzysz¹ce, bu-
dynki pomocnicze oraz obiekty ma³ej architektury;

7) budynkach pomocniczych � nale¿y przez to rozumieæ
budynki gara¿owe oraz budynki gospodarcze;

8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
wyznaczon¹ na rysunku zmiany planu liniê, do której
winno przylegaæ co najmniej 60% szeroko�ci �ciany elewa-
cji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego, a
pozosta³a czê�æ �ciany frontowej budynku nie mo¿e jej
przekraczaæ;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ wyznaczon¹ na rysunku zmiany planu liniê, której nie
mog¹ przekraczaæ zewnêtrzne �ciany projektowanych bu-
dynków;

10)powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê pod budynkami, po zewnêtrznym ich
obrysie;

11) modernizacji � nale¿y przez to rozumieæ remonty oraz
przebudowê obiektów budowlanych;

12) przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
mog¹ce zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz
przedsiêwziêcia mog¹ce potencjalnie znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o
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�rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
�rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

ROZDZIA£ II

Zasady zagospodarowania terenów

§3. Zasady ogólne

1. Obszar objêty zmian¹ planu podzielono na tereny o ró¿-
nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz
oznaczono na rysunku zmiany planu symbolami identyfi-
kacyjnymi sk³adaj¹cymi siê z oznaczeñ literowych i cyfro-
wych.

2. Oznaczenia literowe odnosz¹ siê do kolejnych rodzajów
funkcji terenów o ró¿nym przeznaczeniu wyznaczonych na
rysunku zmiany planu liniami rozgraniczaj¹cymi.

3. Oznaczenia cyfrowe nadane za oznaczeniem literowym
odnosz¹ siê do terenów wyznaczonych na rysunku zmiany
planu liniami rozgraniczaj¹cymi w obrêbie danej funkcji o
takim samym przeznaczeniu, ale o ró¿nych ustaleniach.

4. Oznaczenia cyfrowe nadane przed oznaczeniem literowym
odnosz¹ siê do kolejnych terenów wyznaczonych na ry-
sunku zmiany planu liniami rozgraniczaj¹cymi w obrêbie
danej funkcji o takim samym przeznaczeniu i takich sa-
mych ustaleniach.

5. Wprowadza siê nastêpuj¹ce funkcje terenów:

1) MN1, MN2 � tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

2) MN/U � tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej;

3) U � tereny zabudowy us³ugowej;

4) E � tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹za-
nych z zaopatrzeniem w energiê elektryczn¹;

5) K � tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹za-
nych z odprowadzaniem i oczyszczaniem �cieków;

6) ZP � tereny zieleni parkowej;

7) KDD1, KDD2, KDD3, � tereny publicznej komunikacji
drogowej � drogi klasy �D� - dojazdowe;

8) KDW � tereny wewnêtrznej komunikacji drogowej.

§4. Ustalenia ogólne

W granicach obszaru objêtego zmian¹ planu obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dotycz¹ce zasad zagospodaro-
wania terenów:

1) na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu obowi¹zuje
zakaz lokalizacji inwestycji zaliczonych do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, za wyj¹t-
kiem dróg oraz sieci infrastruktury technicznej;

2) na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu obowi¹zuje
zakaz lokalizacji us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ i naprawami:
mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkani-
zacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i

sk³adowania surowców wtórnych, zak³adów stolarskich i
kamieniarskich oraz hurtowni i magazynów;

3) okre�lone na rysunku zmiany planu obowi¹zuj¹ce linie
zabudowy dotycz¹ wy³¹cznie budynków mieszkalnych, a w
przypadku realizacji budynków pomocniczych nale¿y je
traktowaæ jako nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) okre�lone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie
zabudowy dotycz¹ nowych budynków oraz rozbudowywa-
nych czê�ci budynków istniej¹cych;

5) dla usytuowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w
tym stacji transformatorowych, nie jest wymagane zacho-
wanie linii zabudowy;

6) brak obowi¹zuj¹cej i nieprzekraczalnej linii zabudowy ozna-
cza, ¿e lokalizacja budynków jest dowolna z zachowaniem
wymogów przepisów odrêbnych;

7) dopuszcza siê rozbudowê, nadbudowê, odbudowê i prze-
budowê istniej¹cych budynków usytuowanych w odleg³o-
�ci 1,5 m od granicy s¹siedniej dzia³ki budowlanej lub
bezpo�rednio na granicy dzia³ki, przy zachowaniu okre�lo-
nych na rysunku zmiany planu linii zabudowy;

8) dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków pomocniczych
w odleg³o�ci 1,5 m od granicy s¹siedniej dzia³ki budowlanej
lub bezpo�rednio na granicy dzia³ki, przy zachowaniu okre-
�lonych na rysunku zmiany planu linii zabudowy;

9) na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê zakaz
realizacji ogrodzeñ wykonanych z prefabrykatów betono-
wych i ¿elbetowych, z wy³¹czeniem s³upków oraz podmu-
rówki o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 60 cm;

10) za zgodne ze zmian¹ planu uznaje siê lokalizacjê w grani-
cach terenów objêtych zmian¹ planu urz¹dzeñ i sieci
technicznych oraz uzbrojenia terenu, a tak¿e wydzielanie
terenów dla potrzeb ich realizacji.

§5. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kszta³towa-
nia ³adu przestrzennego, parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenów

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolami: 1.MN1, 2.MN1, 3.MN1, dla których obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:

1) funkcja wiod¹ca terenu: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ terenu uznaje siê:

a) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) lokalizacjê infrastruktury towarzysz¹cej;

3) za zgodne ze zmian¹ planu uznaje siê ponadto:

a) lokalizacjê w budynkach mieszkalnych us³ug wbu-
dowanych,

b) lokalizacjê towarzysz¹cych budynków us³ugowych;

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

a) nowe budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane
wy³¹cznie w uk³adzie wolnostoj¹cym,
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b) budynki us³ugowe mog¹ byæ realizowane jako wol-
nostoj¹ce lub dobudowane do budynków mieszkal-
nych b¹d� pomocniczych,

c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40%
powierzchni dzia³ki,

d) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmo-
waæ co najmniej 25% powierzchni dzia³ki,

e) ustala siê okre�lone na rysunku zmiany planu nie-
przekraczalne linie zabudowy;

5) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:

a) dachy w nowych budynkach mieszkalnych i us³ugo-
wych nale¿y projektowaæ jako dwu - lub wielospa-
dowe, przy czym nachylenie po³aci dachowych
winno siê mie�ciæ w granicach 25o-45o, a wysoko�æ
budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy
nie powinna przekroczyæ 10,0 m � w przypadku
budynku mieszkalnego oraz 8,0 m � w przypadku
budynku us³ugowego,

b) dachy w nowych budynkach pomocniczych nale¿y
projektowaæ jako spadziste, przy czym wysoko�æ
budynku nie powinna przekroczyæ 7,0 m w przypad-
ku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 5,0 m w
przypadku dachu jednospadowego,

c) nachylenie po³aci dachowych w nowych budyn-
kach pomocniczych winno siê mie�ciæ w granicach
20o - 45o w przypadku dachu dwu- lub wielospado-
wego oraz w granicach 10o - 20o w przypadku dachu
jednospadowego,

d) pokrycie dachów w nowych budynkach � obowi¹-
zuje dachówka, blachodachówka, inny materia³
imituj¹cy dachówkê lub blacha trapezowa, a w
przypadku oran¿erii, ogrodów zimowych i basenów
- tak¿e szk³o lub tworzywo imituj¹ce szk³o.

2. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolami: 1.MN2, 2.MN2, 3.MN2, 4.MN2, 5.MN2, 6.MN2,
7.MN2, dla których obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia
szczegó³owe:

1) funkcja wiod¹ca terenu: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ terenu uznaje siê:

a) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) lokalizacjê infrastruktury towarzysz¹cej;

3) za zgodne ze zmian¹ planu uznaje siê ponadto: loka-
lizacjê w budynkach mieszkalnych us³ug wbudowa-
nych o powierzchni ca³kowitej lokalu u¿ytkowego nie-
przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku;

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

a) budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane wy³¹cz-
nie w uk³adzie wolnostoj¹cym,

b) ustala siê okre�lone na rysunku zmiany planu obo-
wi¹zuj¹ce linie zabudowy oraz nieprzekraczalne li-
nie zabudowy,

c) ustala siê podzia³ terenów na dzia³ki budowlane
zgodny z rysunkiem zmiany planu;

5) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 30%
powierzchni dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmo-
waæ co najmniej 35% powierzchni dzia³ki,

c) dachy w budynkach mieszkalnych nale¿y projekto-
waæ jako dwu - lub wielospadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych, przy
czym wysoko�æ budynku liczona od powierzchni
terenu do kalenicy dachu powinna mie�ciæ siê w
granicach od 7,0 m do 10,0 m, a nachylenie po³aci
dachowych winno siê mie�ciæ w granicach 35o-45o,

d) dachy w budynkach pomocniczych nale¿y projekto-
waæ jako spadziste, przy czym wysoko�æ budynku
nie powinna przekroczyæ 7,0 m w przypadku dachu
dwu- lub wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku
dachu jednospadowego,

e) nachylenie po³aci dachowych w budynkach pomoc-
niczych winno siê mie�ciæ w granicach 35o-45o w
przypadku dachu dwuspadowego, 20o - 45o w przy-
padku dachu wielospadowego oraz w granicach
10o-20o w przypadku dachu jednospadowego,

f) pokrycie dachów w budynkach � obowi¹zuje da-
chówka, blachodachówka, inny materia³ imituj¹cy
dachówkê lub blacha trapezowa, a w przypadku
oran¿erii, ogrodów zimowych i basenów - tak¿e
szk³o lub tworzywo imituj¹ce szk³o.

3. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolami: 1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U, dla których obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:

1) funkcja wiod¹ca terenu: zabudowa mieszkaniowo-us³u-
gowa;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ terenu uznaje siê:

a) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) lokalizacjê zabudowy us³ugowej,

c) lokalizacjê infrastruktury towarzysz¹cej;

3) za zgodne ze zmian¹ planu uznaje siê ponadto:

a) lokalizacjê us³ug wbudowanych w budynkach miesz-
kalnych,

b) lokalizacjê funkcji mieszkalnej w budynku us³ugo-
wym;

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

a) nowe budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane
wy³¹cznie w uk³adzie wolnostoj¹cym,

b) budynki us³ugowe mog¹ byæ realizowane jako wolno-
stoj¹ce lub dobudowane do budynków mieszkalnych,

c) zabudowa powinna nawi¹zywaæ form¹ i gabaryta-
mi do krajobrazu wsi,
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d) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40%
powierzchni dzia³ki,

e) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmo-
waæ co najmniej 25% powierzchni dzia³ki,

f) ustala siê okre�lone na rysunku zmiany planu nie-
przekraczalne linie zabudowy,

g) od strony terenów zabudowy mieszkaniowej wska-
zane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej
i �redniej;

5) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:

a) dachy w budynkach mieszkalnych i us³ugowych
nale¿y projektowaæ jako dwu - lub wielospadowe,
o jednakowym k¹cie nachylenia g³ównych po³aci
dachowych, przy czym wysoko�æ budynku liczona
od powierzchni terenu do kalenicy nie powinna
przekroczyæ 10,0 m, a nachylenie po³aci dachowych
winno siê mie�ciæ w granicach 25o-45o,

b) dachy w budynkach pomocniczych nale¿y projekto-
waæ jako spadziste, przy czym wysoko�æ budynku
nie powinna przekroczyæ 7,0 m w przypadku dachu
dwu- lub wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku
dachu jednospadowego,

c) nachylenie po³aci dachowych w budynkach pomoc-
niczych winno siê mie�ciæ w granicach 20o-45o w
przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz w
granicach 10o-20o w przypadku dachu jednospado-
wego,

d) pokrycie dachów � obowi¹zuje dachówka, blacho-
dachówka, inny materia³ imituj¹cy dachówkê lub
blacha trapezowa, a w przypadku oran¿erii, ogro-
dów zimowych i basenów - tak¿e szk³o lub tworzy-
wo imituj¹ce szk³o.

4. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem 1.U, dla którego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia szczegó³owe:

1) funkcja wiod¹ca terenu: zabudowa us³ugowa;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ terenu uznaje siê:

a) lokalizacjê zabudowy us³ugowej o charakterze ko-
mercyjnym w zakresie handlu i gastronomii,

b) lokalizacjê infrastruktury towarzysz¹cej;

3) za zgodne ze zmian¹ planu uznaje siê ponadto:

a) lokalizacjê w budynku us³ugowym towarzysz¹cej
funkcji mieszkaniowej,

b) lokalizacjê budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go,

c) lokalizacjê w budynku us³ugowym innych us³ug
komercyjnych w zakresie obs³ugi ludno�ci;

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ
50% powierzchni dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmo-
waæ co najmniej 15% powierzchni dzia³ki,

c) od strony terenów 1.MN1 i 2.MN1 wskazane jest
wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej i �red-
niej;

5) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:

a) dach w nowym budynku us³ugowym nale¿y pro-
jektowaæ jako spadzisty, przy czym wysoko�æ bu-
dynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy
nie powinna przekroczyæ 10,0 m, a nachylenie
po³aci dachowych winno siê mie�ciæ w granicach
20o-45o,

b) dach w nowym budynku mieszkalnym nale¿y pro-
jektowaæ jako dwu - lub wielospadowy, o jednako-
wym k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych,
przy czym wysoko�æ budynku nie powinna przekro-
czyæ 10,0 m, a nachylenie po³aci dachowych winno
siê mie�ciæ w granicach 25o-45o,

c) dach w nowym budynku pomocniczym nale¿y pro-
jektowaæ jako spadzisty, przy czym wysoko�æ bu-
dynku nie powinna przekroczyæ 7,0 m, a nachylenie
po³aci dachowych winno siê mie�ciæ w granicach
20o-45o,

d) w nowych budynkach obowi¹zuje pokrycie dachów
dachówk¹, blachodachówk¹, innym materia³em
imituj¹cym dachówkê lub blach¹ trapezow¹, a w
przypadku oran¿erii, ogrodów zimowych i basenów
dopuszcza siê tak¿e szk³o lub tworzywo imituj¹ce
szk³o.

5. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolami: 1.E, 2.E, dla których obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia szczegó³owe:

1) funkcja wiod¹ca terenu: urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej zwi¹zane z zaopatrzeniem w energiê elektryczn¹;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ uznaje siê: lokalizacjê
obiektów infrastruktury technicznej zwi¹zanych z za-
opatrzeniem w energiê elektryczn¹ � trafostacji.

6. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem 1.K, dla którego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia szczegó³owe:

1) funkcja wiod¹ca terenu: urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem
�cieków;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ uznaje siê: lokalizacjê
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹za-
nych z odprowadzaniem �cieków � przepompowni
�cieków.

7. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem: 1.ZP, dla którego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia szczegó³owe:

1) funkcja wiod¹ca terenu: zieleñ parkowa;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ uznaje siê: lokalizacjê
parku;
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3) za zgodne ze zmian¹ planu uznaje siê ponadto:

a) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury,

b) lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacyjnych,

c) lokalizacjê obiektów sportowych z wy³¹czeniem
obiektów kubaturowych,

d) lokalizacjê budynku zaplecza sanitarnego,

4) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego: z
uwagi na zakwalifikowanie terenu do obszaru prze-
strzeni publicznej obowi¹zuj¹ ustalenia okre�lone w §8
niniejszej uchwa³y.

§6. Przeznaczenie oraz zasady urz¹dzania, modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem: 1.KDD1, dla którego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) funkcja wiod¹ca terenu: publiczna komunikacja dro-
gowa;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ terenu uznaje siê: lokali-
zacjê drogi kl. �D� � dojazdowej;

3) zasady i standardy urz¹dzania terenu: szeroko�æ drogi
w liniach rozgraniczaj¹cych: od 11,0 m do 21,0 m �
zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

2. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem: 1.KDD2, dla którego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) funkcja wiod¹ca terenu: publiczna komunikacja dro-
gowa;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ terenu uznaje siê: lokali-
zacjê drogi kl. �D� � dojazdowej;

3) zasady i standardy urz¹dzania terenu:

a) szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m,

b) w obrêbie skrzy¿owania obowi¹zuj¹ naro¿ne �ciê-
cia linii rozgraniczaj¹cych (trójk¹ty widoczno�ci) �
zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

3. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolami: od 1.KDD3 do 6.KDD3, dla których obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia:

1) funkcja wiod¹ca terenu: publiczna komunikacja drogowa;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ terenu uznaje siê: lokali-
zacjê drogi kl. �D� � dojazdowej;

3) zasady i standardy urz¹dzania terenu:

a) szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m,

b) w obrêbie skrzy¿owañ obowi¹zuj¹ naro¿ne �ciêcia
linii rozgraniczaj¹cych (trójk¹ty widoczno�ci) o
wymiarach min. 5,0 m x 5,0 m � zgodnie z rysun-
kiem zmiany planu,

c) w terenie 1.KDD3 wskazane wprowadzenie szpaleru
drzew.

4. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem: 1.KDW, dla którego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) funkcja wiod¹ca terenu: wewnêtrzna komunikacja dro-
gowa;

2) za zgodne z funkcj¹ wiod¹c¹ terenu uznaje siê: lokali-
zacjê drogi wewnêtrznej;

3) zasady i standardy urz¹dzania terenu: szeroko�æ drogi
w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m.

5. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg dopuszcza siê lokalizacjê
towarzysz¹cych obiektów in¿ynierskich, chodników i �cie-
¿ek rowerowych lub �cie¿ek pieszo-rowerowych oraz nie-
zbêdnych urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu.

6. Za zgod¹ zarz¹dcy drogi, w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, no-
�ników reklamowych i zieleni.

7. Dla projektowanej zabudowy lokalizowanej w terenach
przeznaczonych pod zainwestowanie, inwestor winien za-
pewniæ niezbêdn¹ ilo�æ miejsc postojowych dla pojazdów
samochodowych, przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych wska�-
ników:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych obowi¹-
zuj¹ co najmniej 1 miejsce postojowe na jeden budy-
nek mieszkalny,

b) dla funkcji us³ugowej realizowanej w budynkach miesz-
kalnych obowi¹zuje dodatkowo co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿de 50 m2 powierzchni ca³ko-
witej us³ug,

c) dla budynków us³ugowych realizowanych w terenach
zabudowy mieszkaniowej obowi¹zuje co najmniej jed-
no miejsce postojowe na ka¿de 30 m2 powierzchni
ca³kowitej us³ug,

d) dla budynków us³ugowych realizowanych w terenie
zabudowy us³ugowej obowi¹zuje co najmniej jedno
miejsce postojowe na ka¿de 50 m2 powierzchni ca³ko-
witej us³ug.

§7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu

Do czasu ewentualnego skablowania napowietrznych linii
elektroenergetycznych, w granicach obszaru objêtego zmian¹
planu obowi¹zuj¹ strefy bezpieczeñstwa wolne od zabudowy
oraz nasadzeñ drzew o szeroko�ci:

1) 10,0 m (5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
linii) � dla linii energetycznej �redniego napiêcia;

2) 6,0 m (3,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii)
� dla linii energetycznej niskiego napiêcia.

§8. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych.

Zagospodarowanie terenu 1.ZP winno byæ realizowane na
podstawie projektu zagospodarowania dla ca³ego obszaru
parku lub dla czê�ci parku.
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ROZDZIA£ III

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej

§9. Zasady uzbrojenia terenów oraz modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego powinny byæ
prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych terenów komuni-
kacji drogowej.

2. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych warunka-
mi technicznymi lub ekonomicznymi, dopuszcza siê inne
trasy przebiegu sieci.

3. Urz¹dzenia techniczne, dla których nie przewidziano wy-
dzielonych terenów, i które nie bêd¹ mog³y byæ realizowa-
ne w liniach rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji, mog¹
byæ realizowane w granicach pozosta³ych terenów za
zgod¹ ich w³a�cicieli lub w³adaj¹cych.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê oraz
warunki modernizacji i rozwoju sieci wodoci¹gowej:

1) zabudowania na terenach objêtych zmian¹ planu po-
winny byæ zaopatrywane w wodê z gminnego systemu
wodoci¹gowego zasilanego z istniej¹cego ujêcia wody
w Laskach;

2) za niezbêdne uznaje siê rozbudowê sieci wodoci¹go-
wej dla potrzeb zwi¹zanych z uzbrojeniem nowych
terenów inwestycyjnych;

3) stosownie do postanowieñ przepisów ust. 1 i 2, nowe
odcinki sieci wodoci¹gowej przewidziane dla uzbroje-
nia terenów inwestycyjnych powinny przebiegaæ w
liniach rozgraniczaj¹cych przylegaj¹cych dróg lub w
terenach bezpo�rednio do nich przyleg³ych;

4) rozbudowa sieci wodoci¹gowej winna zapewniaæ mo¿-
liwo�æ korzystania z wody do celów przeciwpo¿aro-
wych.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania �cieków
oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnej:

1) zabudowania na terenach objêtych zmian¹ planu po-
winny byæ docelowo pod³¹czone do gminnego syste-
mu kanalizacji sanitarnej zakoñczonej oczyszczalni¹
�cieków w Laskach;

2) za niezbêdne uznaje siê rozbudowê sieci kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb zwi¹zanych z uzbrojeniem no-
wych terenów inwestycyjnych;

3) stosownie do postanowieñ przepisów ust. 1 i 2, nowe
odcinki sieci kanalizacyjnej przewidziane dla uzbrojenia
terenów inwestycyjnych powinny przebiegaæ w liniach
rozgraniczaj¹cych przylegaj¹cych dróg lub w terenach
bezpo�rednio do nich przyleg³ych;

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, w terenach:
3.MN1, 2.MN2, 3.MN2, 4.MN2, 5.MN2, 6.MN2, 7.MN2
dopuszcza siê pod³¹czenie budynków do szczelnych

zbiorników bezodp³ywowych, z obowi¹zkiem wywozu
nieczysto�ci do oczyszczalni �cieków;

5) w terenach: 1.MN1, 2.MN1, 1.MN2, 1.U, 1.MN/U, 2.MN/
U, 3.MN/U ustala siê obowi¹zek pod³¹czenia budynków
do sieci kanalizacyjnej.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia w systemy
energetyczne oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci
energetycznej:

1) utrzymuje siê istniej¹cy system dostarczania energii
elektrycznej z mo¿liwo�ci¹ jego modernizacji i rozbu-
dowy stosownie do potrzeb;

2) zaopatrzenie obiektów w energiê elektryczn¹ - na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê sieci energe-
tycznej;

3) szczegó³owy sposób i zakres rozbudowy sieci okre�li
zarz¹dca sieci na etapie realizacji poszczególnych przed-
siêwziêæ inwestycyjnych;

4) W przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniej¹c¹
infrastruktur¹ elektroenergetyczn¹ oraz braku mo¿li-
wo�ci zachowania wymaganych stosownymi przepisa-
mi odleg³o�ci od sieci, dopuszcza siê jej przebudowê
na warunkach i w sposób okre�lonych przez zarz¹dcê
sieci;

5) docelowo zaleca siê skablowanie istniej¹cych napo-
wietrznych linii energetycznych �redniego napiêcia
biegn¹cych przez obszary przeznaczone do zainwesto-
wania.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia w system
telekomunikacyjny oraz warunki modernizacji i rozwoju
systemu:

1) utrzymuje siê dotychczasowe zasady wyposa¿enia w
system telekomunikacji;

2) rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do po-
trzeb, obejmuje mo¿liwo�æ modernizacji i budowy sieci
abonenckich z dopuszczeniem ró¿nych operatorów;

3) preferuje siê stosowanie sieci kablowych.

8. Wody opadowe winny byæ odprowadzane do kanalizacji
deszczowej, a w przypadku jej braku do studni ch³onnych
lub do gruntu, w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ stosun-
ków wodnych na gruntach przyleg³ych.

9. Zagospodarowanie odpadów � poprzez gromadzenie od-
padów w przystosowanych pojemnikach poprzedzone se-
gregacj¹ oraz dalsze ich zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrêbnymi i gminnym planem gospodarki
odpadami.

10. Do ogrzewania budynków nale¿y stosowaæ energiê elek-
tryczn¹, paliwa o niskiej zawarto�ci substancji zanieczysz-
czaj¹cych powietrze (np. gaz, olej opa³owy, biomasa,
drewno), odnawialne �ród³a energii lub wêgiel przy zasto-
sowaniu technologii o wysokiej sprawno�ci grzewczej i
niskiej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery.
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ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony �rodowiska

§10. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1. Wszelkie oddzia³ywanie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alno-
�ci¹ us³ugow¹ w terenach: 1.U, 1.MN/U, 2.MN/U i 3.MN/
U oraz dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ w budynkach
mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ standardów jako�ci
�rodowiska okre�lonych w przepisach odrêbnych poza
terenem, do którego inwestor posiada tytu³ prawny.

2. Wyklucza siê us³ugi, w wyniku których wytwarzane by³yby
�cieki wymagaj¹ce specyficznych technologii oczyszcza-
nia, b¹d� emisja technologicznych zanieczyszczeñ powie-
trza.

3. Obowi¹zuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych �cie-
ków bytowych do wód powierzchniowych oraz gleby.

4. Wyklucza siê zanieczyszczanie wód podziemnych i gleby
substancjami powstaj¹cymi w wyniku prowadzonej dzia-
³alno�ci gospodarczej.

5. Tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi winny byæ utwardzone i ska-
nalizowane, a wody opadowe zanieczyszczone tymi sub-
stancjami zneutralizowane i oczyszczone przed wprowa-
dzeniem do odbiornika.

6. Obowi¹zuje zakaz wprowadzania do wód powierzchnio-
wych �cieków opadowych z terenów komunikacji, bez ich
wcze�niejszego podczyszczenia z substancji ropopochod-
nych.

7. W granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia wody w
Trzcinicy, ustala siê obowi¹zek przestrzegania zasad okre-
�lonych w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

8. W terenach zlokalizowanych w zasiêgu strefy ochrony
po�redniej ujêcia wody w Trzcinicy ustala siê zakaz loka-
lizacji nowych inwestycji zaliczanych do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, za wyj¹t-
kiem projektowanych dróg oraz sieci infrastruktury tech-
nicznej.

9. Do ogrzewania budynków nale¿y stosowaæ paliwa o ni-
skiej zawarto�ci substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze.

10. Przy realizacji inwestycji nale¿y d¹¿yæ do ochrony istnie-
j¹cego drzewostanu poprzez zmianê usytuowania projek-
towanego obiektu.

11. Zagospodarowanie terenów winno uwzglêdniaæ ustalenia
zawarte w programach ochrony �rodowiska oraz planach
gospodarki odpadami.

12. Sposób postêpowania z masami ziemnymi powstaj¹cymi
w trakcie realizacji inwestycji nale¿y uregulowaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

13. W obszarze objêtym zmian¹ planu wskazuje siê nastêpu-
j¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania, które nale¿¹ do poszczególnych rodza-

jów terenów, o których mowa w przepisach dotycz¹cych
ochrony �rodowiska zwi¹zanych z dopuszczalnym pozio-
mem ha³asu w �rodowisku:

1) tereny MN - zalicza siê do terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej,

2) tereny MN/U i U - zalicza siê do terenów mieszkaniowo-
us³ugowych,

3) teren ZP - zalicza siê do terenów rekreacyjno-wypo-
czynkowych.

14. Ustala siê, ¿e dla terenów, na których zostanie stwierdzone
przekroczenie dopuszczalnych poziomów ha³asu, wyma-
gana jest realizacja zabezpieczeñ technicznych (szpalery
drzew, kurtyny i ekrany akustyczne) w celu obni¿enia
emitowanego poziomu ha³asu do dopuszczalnego.

15. W granicach obszaru objêtego zmian¹ planu zakazuje siê
lokalizacji masztów radiowych oraz telefonii bezprzewodo-
wej.

16. W celu zachowania mo¿liwo�ci funkcjonowania systemu
drenarskiego wystêpuj¹cego na czê�ci obszaru objêtego
zmian¹ planu, nale¿y dokonaæ przebudowy urz¹dzeñ dre-
narskich, dostosowuj¹c je do projektowanego usytuowa-
nia budynków i budowli na dzia³ce.

§11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury

1. Z uwagi na mo¿liwo�æ wystêpowania w rejonie obszaru
objêtego zmian¹ planu stanowisk archeologicznych oraz
ewentualnego dokonania w czasie robót ziemnych odkry-
cia obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków ar-
cheologicznych, ustala siê okre�lon¹ na rysunku zmiany
planu strefê obserwacji archeologicznej, w granicach któ-
rej obowi¹zuj¹ poni¿sze ustalenia:

1) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów arche-
ologicznych nale¿y podj¹æ ratownicze badania wyko-
paliskowe;

2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
zabytkowe, obiekty nieruchome oraz nawarstwienia
kulturowe podlegaj¹ ochronie prawnej w my�l obowi¹-
zuj¹cych przepisów prawnych;

3) prace ziemne realizowane w obrêbie strefy ochrony
archeologicznej zwi¹zane z prowadzeniem wykopów
wymagaj¹ powiadomienia w³a�ciwego urzêdu konser-
watorskiego na 7 dni przed rozpoczêciem robót;

2. W granicach pozosta³ego obszaru objêtego zmian¹ planu,
w przypadku dokonania w trakcie robót budowlanych
znalezisk archeologicznych prace budowlane winny byæ
przerwane, a teren udostêpniony do ratowniczych badañ
archeologicznych. Wyniki tych badañ decyduj¹ o mo¿liwo-
�ci kontynuowania prac budowlanych lub ewentualnie o
ich zaniechaniu.

3. W granicach obszaru objêtego zmian¹ planu nie wystê-
puj¹ zabytki architektury ujête w formie wpisu obiektu do
rejestru zabytków, a tak¿e obiekty zabytkowe figuruj¹ce w
spisie zabytków � ewidencji konserwatorskiej.

Poz. 2640
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ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

§12. Stawkê procentow¹ zwi¹zan¹ z naliczeniem op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala siê w wysoko�ci:

1) 1% wzrostu warto�ci dla terenów przeznaczonych na cele
zieleni parkowej, publicznej komunikacji drogowej oraz
urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej;

2) 30% wzrostu warto�ci dla pozosta³ych terenów.

§13. Ustalenia niniejszego planu s¹ zgodne z zasadami
okre�lonymi w �Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Trzcinica�, wprowadzonym
Uchwa³¹ Nr XI/88/99 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15.12.1999 r.

§14. Niniejsz¹ uchwa³¹ dokonuje siê zmiany przeznacze-
nia gruntów rolnych na cele nierolnicze okre�lone w uchwale,
o ³¹cznej powierzchni 6,91 ha w tym:

1) 0,24 ha gruntów rolnych klasy R IVb;

2) 5,50 ha gruntów rolnych klasy R V;

3) 1,17 ha gruntów rolnych klasy R VI;

Poz. 2640

§15. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:

1) rysunek zmiany planu stanowi¹cy za³¹cznik graficzny Nr 1
w skali 1:1.000;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
zmiany planu � za³¹cznik Nr 2;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie
planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasad ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych �
za³¹cznik Nr 3.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.

§17. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Zdzis³aw Miko³ajczyk
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Za³¹cznik Nr 2
Do Uchwa³y Nr XXXIV/209/09

Rady Gminy Trzcinica
z dnia 2 lipca 2009 r.

W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Laski,

dla obszaru po³o¿onego w rejonie �Osiedla Nowego�
oraz osady Borek

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

Poz. 2640

Rada Gminy Trzcinica stwierdza, ¿e do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Laski, dla obszaru po³o¿onego w rejonie �Osiedla Nowego�
oraz osady Borek, nie wp³ynê³y ¿adne uwagi wynikaj¹ce z
wy³o¿enia projektu zmiany planu do wgl¹du publicznego.

Tym samym stwierdza siê brak podstaw do podjêcia czynno-
�ci zwi¹zanych z rozpatrzeniem uwag, o których mowa w 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 ze zm.).

Za³¹cznik Nr 3
Do Uchwa³y Nr XXXIV/209/09

Rady Gminy Trzcinica
z dnia 2 lipca 2009 r.

W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Laski,

dla obszaru po³o¿onego w rejonie �Osiedla Nowego�
oraz osady Borek

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Gminy
Trzcinica rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Wskazuje siê zapisane w zmianie planu nastêpuj¹ce inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy:

1) budowa dróg publicznych klasy dojazdowej: 1.KDD3,
2.KDD3, 3.KDD3, 4.KDD3, 5.KDD3, 6.KDD3,

2) modernizacja dróg publicznych klasy dojazdowej:
1.KDD1, 1.KDD2,

3) rozbudowa sieci wodoci¹gowej,

4) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budow¹
przepompowni �cieków.

2. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób realizacji zapisanych w
zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1) realizacja zadañ w³asnych gminy odbywaæ siê bêdzie
poprzez tryb zamówieñ publicznych,

2) zadania powinny zostaæ uwzglêdnione w wieloletnim
planie inwestycyjnym.

3. Ustala siê, ¿e �ród³em finansowania zapisanych w zmianie
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy bêd¹:

1) �rodki w³asne pochodz¹ce z bud¿etu gminy,

2) dotacje i fundusze celowe,

3) po¿yczki i kredyty bankowe,

4) �rodki pomocowe Unii Europejskiej,

5) inne �rodki zewnêtrzne.


