
 

 

  
TREŚĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁY RAD GMIN  

1897 – nr IV/16/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. Rady Gminy Suchy Las  w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoċci 
Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 29 10996 

1898 – nr VI/27/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Rady Miasta Gniezna w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Wolnoċci, Wrzesiĉskiej i Hoďej w 
Gniečnie. 11002 

1899 – nr V/26/11 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Suchy Las  w sprawie: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowoċci Biedrusko na terenie działek o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 i czćċci 
działki o nr ewid. 34. 11019 

 

 
1897 

18 9 7 

UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY GMINY SUCHY LAS 

 z dnia 20 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie 
działki o nr ewid. 29 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i 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 zmianami) Rada Gminy Suchy Las 
uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego w miejscowoċci Biedrusko na 
terenie działki o nr ewid. 29, zwany dalej planem, 
stwierdzając zgodnoċć planu z ustaleniami studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Suchy Las uchwalonego uchwałą 
Rady Gminy Suchy Las nr LXV/349/98 z dnia 18 
czerwca 1998 r. ze zmianami. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) czćċć graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnićcie Rady Gminy Suchy Las 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie Rady Gminy Suchy Las 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych - za-
łącznik nr 3. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċlono 
na rysunku planu. 
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) rodzinnym ogrodzie działkowym – naleďy 
przez to rozumieć wydzielony obszar gruntu, 
zdefiniowany w przepisach odrćbnych; 

2) altanie - naleďy przez to rozumieć budynek 
zlokalizowany na działce w rodzinnym ogro-
dzie działkowym, słuďący do przechowywania 
narzćdzi i sprzćtu ogrodniczego oraz słuďący 
zaspokajaniu potrzeb uďytkownika i jego ro-
dziny w zakresie wypoczynku i rekreacji, 
z wyłączeniem potrzeb mieszkaniowych 
i wykonywania działalnoċci gospodarczej; 
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3) ciągu komunikacyjnym – naleďy przez to ro-
zumieć teren przeznaczony do prowadzenia 
ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu po-
jazdów; 

4) działce – naleďy przez to rozumieć podstawo-
wą jednostkć przestrzenną ogrodu działko-
wego; 

5) dachu płaskim – naleďy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci dachowych 
poniďej 15°; 

6) dachu stromym - naleďy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci dachowych 
wzglćdem kalenicy powyďej 15°; 

7) ogrodzeniu aďurowym - naleďy przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czćċć aďurowa 
stanowi co najmniej 80% powierzchni całko-
witej ogrodzenia; 

8) powierzchni zabudowy - naleďy przez to ro-
zumieć powierzchnić wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce, mierzoną po ob-
rysie ċcian zewnćtrznych, bez schodów oraz 
tarasów; 

9) tablicy informacyjnej – naleďy przez to rozu-
mieć element systemu informacji gminnej, 
turystycznej, przyrodniczej, edukacji ekolo-
gicznej lub rodzinnego ogrodu działkowego; 

10) urządzeniu reklamowym – naleďy przez to ro-
zumieć noċnik reklamowy trwale związany 
z gruntem lub zamontowany na elewacji bu-
dynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi; 

11) zieleni izolacyjno-krajobrazowej – naleďy 
przez to rozumieć wielogatunkowe nasadze-
nia zieleni wysokiej oraz krzewów z wykorzy-
staniem gatunków zimozielonych. 

 
§ 3. Ustala sić przeznaczenie terenu – teren ogrodu 
działkowego, oznaczony symbolem ZD. 
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych i ogro-
dzeĉ z prefabrykatów betonowych; 

2) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych; 
3) nakaz obsadzenia rodzinnego ogrodu dział-

kowego, wzdłuď jego granic, zielenią izolacyj-
no-krajobrazową o szerokoċci do 2,0m, z wy-
łączeniem wejċć i wjazdów; 

4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych 
o maksymalnej łącznej powierzchni 4m². 

 
§ 5. W zakresie ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego ustala sić zakaz przekraczania 
dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi. 
 
§ 6. Nie ustala sić terenów, dla których niezbćdne 
jest okreċlenie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 

§ 7. Nie wyznacza sić terenów, dla których naleďy 
ustalać wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 
 
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem ZD ustala sić: 

1) zachowanie istniejących działek rodzinnego 
ogrodu działkowego; 

2) zachowanie istniejących ciągów komunika-
cyjnych; 

3) dopuszczenie realizacji jednej altany wolno 
stojącej na działce; 

4) wysokoċć altan do 4,0m z dachami płaskimi 
lub do 5,0m z dachami stromymi; 

5) powierzchnia zabudowy jednej altany do 
35m², z moďliwoċcią budowy tarasu zadaszo-
nego otwartego o powierzchni do 12m²; 

6) zakaz lokalizacji altan w odległoċci mniejszej 
niď 3,0m od kaďdej granicy działki; 

7) szczegółowe zasady zagospodarowania dzia-
łek według przepisów odrćbnych; 

8) dopuszczenie lokalizacji budynków, budowli 
i infrastruktury słuďącej do wspólnego uďyt-
kowania przez uďytkowników działek, w tym: 

a) urządzeĉ przeznaczonych do magazynowania 
segregowanych odpadów komunalnych oraz 
odpadów ulegających biodegradacji, w miej-
scu oznaczonym graficznie na rysunku planu, 

b) sanitariatów, w miejscu oznaczonym graficz-
nie na rysunku planu o wysokoċci do 4,0m 
z dachami płaskimi lub do 5,0m z dachami 
stromymi i powierzchni zabudowy do 35m²; 

9) ogrodzenie działek aďurowe, o wysokoċci do 
1,0m, z dopuszczeniem wzbogacenia zielenią; 

10) ogrodzenie zewnćtrzne rodzinnego ogrodu 
działkowego oraz ogrodzenie terenu wyzna-
czonego pod miejsca parkingowe, aďurowe, 
o wysokoċci do 1,8m. 

 
§ 9. Nie ustala sić granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, na podstawie przepisów odrćbnych, w tym tere-
nów górniczych, a takďe naraďonych na niebezpie-
czeĉstwo powodzi oraz zagroďonych osuwaniem sić 
mas ziemnych. 
 
§ 10. Nie okreċla sić terenów, które wymagają 
wszczćcia procedury scalania i podziału nieruchomo-
ċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 
 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy, ustala sić: 

1) zakaz podejmowania działaĉ mogących w 
istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przy-
rodniczych oraz siedlisk gatunków roċlin i 
zwierząt, a takďe w istotny sposób wpłynąć 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony 
został wyznaczony obszar Natura 2000 Bie-
drusko – PLH300001, znajdujący sić poza ob-
szarem objćtym planem; 
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2) nakaz lokalizacji altan z zachowaniem odle-
głoċci, od kablowej linii elektroenergetycznej, 
zgodnych z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 12. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 

1) obsługć komunikacyjną terenu ogrodu dział-
kowego z ulicy Zjednoczenia oraz z ulicy Błć-
kitnej, zlokalizowanych poza obszarem opra-
cowania planu; 

2) lokalizacjć miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych uďytkowników działek na te-
renie wskazanym graficznie na rysunku planu; 

3) nakaz zapewnienia przeciwpoďarowego za-
opatrzenia w wodć do zewnćtrznego gaszenia 
poďarów, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) zaopatrzenie w wodć z istniejącej sieci wodo-
ciągowej; 

5) odprowadzanie ċcieków bytowych z ogólno-
dostćpnego sanitariatu, docelowo, do sieci 
kanalizacji sanitarnej, a tymczasowo dopusz-
czenie lokalizacji bezodpływowego zbiornika 
na ċcieki bytowe, z którego ċcieki bytowe od-
bierane bćdą systematycznie przez koncesjo-
nowanego przewočnika i odwoďone do 
oczyszczalni ċcieków; 

6) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni 
ċcieków; 

7) zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych z powierzchni dachów i nieutwardzo-
nych ciągów komunikacyjnych do gruntu, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

8) zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych z terenu lokalizacji miejsc postojo-
wych po podczyszczeniu do gruntu lub do 
sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

9) zasilanie w energić elektryczną z istniejącej 
sieci elektroenergetycznej; 

10) zakaz lokalizacji napowietrznych linii elektro-
energetycznych; 

11) nakaz stosowania do celów grzewczych paliw 
charakteryzujących sić najniďszymi wskačni-
kami emisyjnymi z dopuszczeniem stosowa-
nia odnawialnych čródeł energii; 

12) nakaz magazynowania segregowanych odpa-
dów komunalnych oraz odpadów ulegających 
biodegradacji w, przystosowanych do tego 
celu, pojemnikach, usytuowanych w wyzna-
czonym miejscu na terenie rodzinnego ogro-
du działkowego, i zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki od-
padami i przepisami odrćbnymi; 

13) nakaz zagospodarowania mas ziemnych po-
chodzących z wykopów na terenie ogrodów 
działkowych lub wywóz na miejsce wskazane 
przez odpowiednie słuďby gminne. 

 

§ 13. Nie wyznacza sić terenów, dla których naleďy 
okreċlić sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania terenów. 
 

§ 14. Ustala sić stawkć słuďącą naliczeniu jednorazo-
wych opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
wysokoċci 10%. 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Suchy Las. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Suchy Las  
(-) Jarosław Ankiewicz 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IV/16/11 
Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr IV/16/11 
Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las nie rozstrzy-
ga  
 

 
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowoċci Biedrusko na terenie działki o nr 
ewid. 29 - ze wzglćdu na brak uwag do projektu 
w/w planu.
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/16/11 
Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEǅĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FI-

NANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Suchy Las nie rozstrzyga o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleĪą do zadaĉ własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych - ze wzglćdu na brak zapisu 
w sprawie tego rodzaju inwestycji w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowoċci Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 
29.

  


