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II. DOCHODY BUD¯ETU PAÑSTWA ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO W 2009 R
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�. zm.),
art. 14 ust. 8, 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 pó�. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ nr XII/59/
07 Rady Gminy Strza³kowo z dnia 27 wrze�nia 2007 r. w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Strza³kowo
uchwala co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Strza³kowo uchwalonego uchwa³¹ nr IX/43/07 z dnia
14 czerwca 2007 r. Rady Gminy Strza³kowo, uchwala siê
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
pod aktywizacjê gospodarcz¹ i us³ugi, obszar dzia³ki oznaczo-
nej nr geodezyjnym 95 w obrêbie geodezyjnym Wólka, Gmina
Strza³kowo, zwany dalej planem.

2. Granicê obszaru objêtego opracowaniem oznaczono
na rysunku planu w skali 1:1 000, który jest integraln¹ czê�ci¹
niniejszej uchwa³y, stanowi¹c do niej za³¹cznik nr 1.

3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej ustalonych w planie stanowi za³¹cznik nr 2.

4. Rozstrzygniêcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zg³o-
szonych do projektu planu stanowi za³¹cznik nr 3.
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UCHWA£A Nr XXVII/157/08 RADY GMINY STRZA£KOWO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizacjê gospodarcz¹ i us³ugi, obszar
dzia³ki oznaczonej nr geodezyjnym 95 w obrêbie geodezyjnym Wólka, gmina Strza³kowo

§2. 1. Na rysunku planu przedstawione s¹ oznaczenia
graficzne, ustalaj¹ce:

1) granice planu,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,

4) przeznaczenie terenu.

2. Ustala siê przeznaczenie terenu objêtego planem jako:

1) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
oznaczone symbolem przeznaczenia terenu � P,.

2) tereny us³ug i zabudowy mieszkaniowej, oznaczone sym-
bolem przeznaczenia terenu � U, MN.

§3. Okre�lenia stosowane w uchwale oznaczaj¹:

1) plan � miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy � linia wyznaczona na
rysunku planu, poza któr¹ nie wolno wyprowadzaæ zabu-
dowy, dopuszcza siê mo¿liwo�æ przekroczenia tej linii
przez okapy, gzymsy, jednak nie wiêcej ni¿ o 1,0 m;

3) teren � obszar okre�lony na rysunku planu liniami rozgra-
niczaj¹cymi i oznaczony symbolem literowym;

4) powierzchnia biologicznie czynna � powierzchnia terenu
biologicznie czynna w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
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5) przeznaczenie podstawowe � dominuj¹cy (g³ówny) spo-
sób zagospodarowania terenu;

6) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � sposób zagospodarowania
terenu stanowi¹cy uzupe³nienie przeznaczenia podstawo-
wego, wymagaj¹cy spe³nienia warunków okre�lonych w
planie;

7) powierzchnia zabudowy � powierzchnia mierzona po
obrysie zewnêtrznym budynków tworz¹cych zabudowê
dzia³ki lub terenu;

8) urz¹dzenia infrastruktury technicznej � sieci i urz¹dzenia
zapewniaj¹ce zasilanie i obs³ugê obiektów;

9) wysoko�æ budynku � maksymalna odleg³o�æ w rzucie
prostopad³ym pomiêdzy najwy¿szym punktem dachu bu-
dynku, a najni¿szym punktem gruntu rodzimego;

10) liczba kondygnacji � minimaln¹ lub maksymaln¹ liczbê
kondygnacji budynku, z wyj¹tkiem piwnic, suteren, antre-
soli oraz poddaszy nieu¿ytkowych;

§4. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

1. Utrzymanie dro¿no�ci sta³ych i czasowych cieków wod-
nych oraz kana³ów melioracyjnych przez odpowiednie
zagospodarowanie dzia³ki lub zastosowanie przepustów.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi musi byæ prowadzo-
na zgodnie z przepisami o odpadach i gminnym syste-
mem gospodarki odpadami komunalnymi, natomiast go-
spodarka odpadami nie bêd¹cymi odpadami komunalny-
mi musi byæ prowadzona zgodnie przepisami ustawy o
odpadach.

3. W przypadku realizacji na terenie U,MN budynku hotelo-
wego, motelowego lub innego obiektu zaliczanego zgod-
nie z przepisami odrêbnymi do budynków zamieszkania
zbiorowego, nale¿y zastosowaæ przepisy okre�laj¹ce para-
metry klimatu akustycznego jak dla zabudowy wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego.

4. Wszelkie urz¹dzenia lokalizowane na obszarze opracowa-
nia planu, nie mog¹ powodowaæ emisji przekraczaj¹cych
warto�ci dopuszczalne, okre�lone w przepisach reguluj¹-
cych dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz
marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów sub-
stancji w powietrzu.

5. Ustala siê ochronê wód powierzchniowych i podziemnych z
zachowaniem wymogów wynikaj¹cych z przepisów prawa.

6. Wszelkie oddzia³ywania zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alno-
�ci¹ produkcyjn¹, sk³adow¹, magazynow¹ i us³ugow¹
poza terenem do którego inwestor posiada tytu³ prawny,
nie mog¹ powodowaæ przekroczenia standardów jako�ci
�rodowiska okre�lonych przepisami odrêbnymi.

7. Zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwe-
stycji nale¿y przetransportowaæ w miejsce wskazane przez
w³a�ciwy organ lub wykorzystaæ do nowego ukszta³towa-
nia terenu w granicach dzia³ki w³asnej lub s¹siednich.

Rozdzia³ II

Ustalenia szczegó³owe

§5. 1. Na terenie oznaczonym symbolem P � tereny obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów i magazynów, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � teren obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � us³ugi, takie jak: stacja
paliw, obs³uga i naprawa pojazdów, myjnia;

3) parametry zabudowy:

a) maksymalna ilo�æ kondygnacji zabudowy - 2 kondy-
gnacje,

b) maksymalna wysoko�æ zabudowy � 12 metrów,

c) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci do
450, kryty dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym
lub dach p³aski kryty pap¹;

4) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% po-
wierzchni terenu,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% po-
wierzchni terenu,

c) odleg³o�æ od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajo-
wej nr 92 wynosi dla obiektów:

- budowlanych, jednokondygnacyjnych przeznaczo-
nych na pobyt ludzi � 50 m,

- budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi �
25 m.

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj¹-
cej z terenem kolejowym wynosi 10,0 m;

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj¹-
cej z dzia³k¹ nr 74/1 wynosi 6,0 m;

f) wykonywanie robót ziemnych w odleg³o�ci od 4 do 20
m od granicy obszaru linii kolejowej AGC powinno byæ
ka¿dorazowo uzgadniane z zarz¹dc¹ infrastruktury ko-
lejowej,

g) nale¿y wprowadziæ nasadzenie pasa ro�linno�ci zimo-
zielonej o szeroko�ci oko³o 3 m od linii rozgraniczaj¹cej
z terenami kolejowymi oraz wzd³u¿ wschodniej granicy
terenu.

5) w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ co najmniej
3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni produkcyjnej
lub us³ugowej;

6) wjazd/wyjazd na teren oznaczony symbolem P odbywaæ
siê bêdzie poprzez istniej¹cy zjazd i drogê wewnêtrzn¹;

7) dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ pe³nych, w tym z
elementów betonowych, przy granicy z terenami U,MN;

8) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

a) minimalna szeroko�æ dzia³ki budowanej � 20 m.
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b) minimalna powierzchnia dzia³ki � 2000 m2.

c) wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabudowy musi
zapewniaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu, w szcze-
gólno�ci dotyczy to dostêpu do drogi publicznej, doj�æ
i dojazdów do budynków.

2. Na terenie oznaczonym symbolem U,MN � tereny
us³ug i zabudowy mieszkaniowej, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � tereny us³ug, takich jak:
handel, gastronomia, hotelarstwo, stacja paliw, myjnia;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � 1 budynek mieszkalny jed-
norodzinny dla w³a�ciciela;

3) parametry zabudowy:

a) maksymalna ilo�æ kondygnacji zabudowy - 2 kondy-
gnacje,

b) maksymalna wysoko�æ zabudowy � 12 metrów,

c) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci do
45°, kryty dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym
lub dach p³aski kryty pap¹,

d) nakaz stosowania stolarki okiennej i drzwiowej d�wiê-
koch³onnej;

4) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% po-
wierzchni terenu,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% po-
wierzchni terenu,

c) odleg³o�æ od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajo-
wej nr 92 wynosi dla obiektów:

- budowlanych, jednokondygnacyjnych przeznaczo-
nych na pobyt ludzi � 50 m,

- budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi �
25 m,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj¹-
cej z terenem kolejowym wynosi 10,0 m,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj¹-
cej z dzia³k¹ nr 74/1 wynosi 6,0 m,

f) wykonywanie robót ziemnych w odleg³o�ci od 4 do 20
m od granicy obszaru linii kolejowej AGC powinno byæ
ka¿dorazowo uzgadniane z zarz¹dc¹ infrastruktury ko-
lejowej,

g) nale¿y wprowadziæ nasadzenie pasa ro�linno�ci zimo-
zielonej o szeroko�ci oko³o 3 m od linii rozgraniczaj¹cej
z terenami kolejowymi,

5) w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ co najmniej
3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni us³ugowej,

6) wjazd/wyjazd na teren oznaczony symbolem U,MN odby-
waæ siê bêdzie poprzez istniej¹cy zjazd,

7) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

a) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki zgodnie z lini¹ roz-
graniczaj¹c¹ terenu.

§6. Ustalenia dotycz¹ce zasad przebudowy, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1) wszystkie budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do
sieci elektroenergetycznej i posiadaæ przy³¹cze elektro-
energetyczne umo¿liwiaj¹ce pobór energii elektrycznej w
stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu
zagospodarowania i zabudowy dzia³ki;

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
istniej¹cych sieci SN 15kV poprzez stacje transformatoro-
we i niskiego napiêcia;

3) sieæ elektroenergetyczna �redniego i niskiego napiêcia
powinna byæ realizowana jako podziemna. Odleg³o�ci
budynków od napowietrznych linii elektroenergetycznych
powy¿ej 1 kV, musz¹ byæ obliczone ka¿dorazowo przy
projektowaniu zagospodarowania dzia³ki lub terenu;

4) zaopatrzenie w wodê realizowaæ z istniej¹cej sieci wodoci¹-
gowej. Ustala siê zachowanie istniej¹cej sieci wodoci¹go-
wej i mo¿liwo�æ jej wymiany, przebudowy oraz rozbudowy;

5) �cieki bytowe - do czasu budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej dopuszcza siê budowê szczelnych zbiorników bezod-
p³ywowych na nieczysto�ci ciek³e lub indywidualnych
oczyszczalni biologicznych. �cieki ze szczelnych zbiorni-
ków bezodp³ywowych nale¿y w systemie zorganizowa-
nym przez wyspecjalizowane jednostki wywoziæ do oczysz-
czalni �cieków;.

6) wody opadowe z powierzchni dachów mog¹ byæ odpro-
wadzone bezpo�rednio do gruntu poprzez powierzchnie
nieutwardzone.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, w
tym z parkingów, przy wprowadzeniu do wód lub ziemi,
w przypadkach okre�lonych przepisami odrêbnymi nale¿y
oczy�ciæ do jako�ci wymaganej tymi przepisami;

7) �cieki produkcyjne � nale¿y gromadziæ i zagospodarowaæ
zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z przepisów prawa;

8) nale¿y zapewniæ wyposa¿enie nieruchomo�ci w pojemniki
na odpady komunalne zmieszane oraz do selektywnej
zbiórki odpadów, zgodnie z zasadami przyjêtymi na obsza-
rze gminy;

9) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywidu-
alne �ród³a ciep³a wykorzystuj¹ce np: gaz, energiê elek-
tryczn¹, olej opa³owy lub inne odnawialne �ród³a ciep³a
nie powoduj¹ce przekroczeñ dopuszczalnych norm emisji;

10) na wszystkich terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
komunalnej infrastruktury technicznej, s³upów i masztów
oraz wysiêgników reklamowych;

11) dla urz¹dzeñ infrastruktury nie wymaga siê zachowania
ustalonych planem linii zabudowy.

Rozdzia³ III

Ustalenia koñcowe

§7. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z usta-
leniami niniejszej uchwa³y, dopuszcza siê zachowanie dotych-
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czasowego u¿ytkowania i zagospodarowania terenu objêtego
planem.

§8. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Uchwala siê dla terenów objêtych ustaleniami planu staw-
kê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu

warto�ci nieruchomo�ci w nastêpuj¹cej wysoko�ci: 30%
dla terenów oznaczonych symbolem P, 25% dla terenów
oznaczonych symbolem U,MN.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strza³kowo.

§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) W³odzimierz Musielak
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Za³¹cznik nr 2
Uchwa³y Nr XXVII/157/08
Rady Gminy Strza³kowo

z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów pod aktywizacjê gospodarcz¹ i us³ugi, obszar dzia³ki
oznaczonej nr geodezyjnym 95 w obrêbie geodezyjnym Wólka,

gmina Strza³kowo

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ USTALONYCH W PLANIE

1. Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jest w stanie istniej¹cym terenem niezabudo-
wanym, czê�ciowo wyposa¿onym w sieci infrastruktury tech-
nicznej.

2. Przewiduje siê przebudowê i remonty oraz budowê w
miarê potrzeb nowych sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹go-

wego, zgodnie z obowi¹zuj¹cym gminnym planem rozwoju i
modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych, ze �rodków bud¿eto-
wych gminy.

3. Zak³ada siê realizacjê przy³¹czy do sieci komunalnych
na koszt inwestorów.

Za³¹cznik nr 3
Uchwa³y Nr XXVII/157/08
Rady Gminy Strza³kowo

z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów pod aktywizacjê gospodarcz¹ i us³ugi, obszar dzia³ki
oznaczonej nr geodezyjnym 95 w obrêbie geodezyjnym Wólka,

gmina Strza³kowo

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY STRZA£KOWO O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Nie wniesiono uwag.
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UCHWA£A Nr XXVII/158/08 RADY GMINY STRZA£KOWO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrêbu geodezyjnego Strza³kowo dla terenu
dzia³ki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 po³o¿onej w miejscowo�ci Strza³kowo z przeznaczeniem pod us³ugi publiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz..U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�. zm.),
art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹
nr XII/60/07 Rady Gminy Strza³kowo z dnia 27 wrze�nia 2007
r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Strza³-
kowo uchwala co nastêpuje:
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