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UCHWA£A Nr XVII/34/2008 RADY GMINY GIZA£KI

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czê�ci dotycz¹cej
wsi Orlina Du¿a

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr
214, poz. 1806); zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492;
zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 954, Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087; zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;
zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880), a tak¿e w zwi¹zku z
uchwa³¹ Nr XXIV/3/2005 Rady Gminy Giza³ki z dnia 17 stycznia
2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Giza³ki w
czê�ci dotycz¹cej wsi Orlina Du¿a oraz po stwierdzeniu zgod-
no�ci ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Giza³ki Rada Gminy Giza³ki uchwa-
la, co nastêpuje:

DZIA£ I

PRZEDMIOT I CELE PLANU

ROZDZIA£ 1

Zakres obowi¹zywania planu

§1. 1. Zmiana planu obejmuje czê�æ wsi Orlina Du¿a w
granicach oznaczonych na rysunku planu.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu � za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy i o zasadach ich finansowania
� za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

3. Przedmiot i zakres ustaleñ planu:

1) przeznaczenie terenów pod obs³ugê produkcji w gospo-
darstwie hodowlanym, tereny wód powierzchniowych �ró-
dl¹dowych, tereny dróg publicznych lokalnych,

2) ustalenia wynikaj¹ce z ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

§2. 1. Na rysunku zmiany planu nastêpuj¹ce oznaczenia
s¹ ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:

1) granica obszaru objêtego planem, na którym obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszej uchwa³y, szczegó³owy przebieg tej
granicy okre�laj¹ linie rozgraniczaj¹ce, (o których mowa w
pkt 2),

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
zasadach zagospodarowania � wyznaczaj¹ce granice jed-
nostek przestrzennych zwanych tak¿e jednostkami tereno-
wymi, funkcjonalnymi lub terenami,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole terenów cyfrowe i literowe s³u¿¹ce lokalizacji
ustaleñ niniejszej uchwa³y na rysunku planu i zdefiniowa-
ne w Rozdziale I, §4, ust. 1, pkt 1) � 3).

2. Pozosta³e nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku
zmiany planu maja znaczenie informacyjne.

§3. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:

1) planie � nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej
uchwa³y,

2) rysunku planu � nale¿y przez to rozumieæ graficzny zapis
planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej
w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny wymienio-
ny w §1, ust. 2, pkt 1) niniejszej uchwa³y,

3) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi oznaczony sym-
bolem funkcji i numerem,

4) przepisach odrêbnych � nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych de-
cyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postêpowania
Administracyjnego),

5) przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

6) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym (dopuszczalnym) � nale¿y
przez to rozumieæ inne ni¿ podstawowe rodzaje przezna-
czenia, które uzupe³niaj¹ przeznaczenie podstawowe,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
mo¿liwo�æ usytuowania budynku w linii zabudowy okre�lo-



— 2279 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 28 Poz. 441

nej na rysunku planu lub w odleg³o�ci wiêkszej od okre�lo-
nej, któr¹ mog¹ przekroczyæ tylko gzymsy, balkony tarasy,
schody, podjazdy, ganki, wykusze, rynny, pilastry, okapy,
zadaszenia wej�æ do budynku itp., ale nie wiêcej ni¿ 1,50 m,

8) obiektach lub elementach ma³ej architektury � nale¿y przez
to rozumieæ niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:

a) kultu religijnego jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,

b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu po-
rz¹dku jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki, �mietniki,

9) produkcji uci¹¿liwej � nale¿y przez to rozumieæ przedsiê-
wziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wy-
magaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodo-
wisko oraz dla których sporz¹dzenie raportu mo¿e byæ
wymagane,

10) odpadach niebezpiecznych � nale¿y przez to rozumieæ te
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci
stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo
�rodowiska,

11) dominancie przestrzennej � nale¿y przez to rozumieæ bu-
dowlê lub czê�æ obiektu budowlanego wyró¿niaj¹c¹ siê
wysoko�ci¹ i form¹ architektoniczn¹ w stosunku do oto-
czenia,

12) powierzchni terenu biologicznie czynnej � nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy oraz wodê powierzchniow¹ na
terenie dzia³ki budowlanej, a tak¿e 50% sumy powierzchni
tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10
m2 urz¹dzonych jako trawniki lub kwietniki na pod³o¿u
zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê,

13) wysoko�ci zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ warto�æ
wyra¿on¹ w metrach od poziomu gruntu w najni¿ej usy-
tuowanym naro¿niku budynku do najwy¿szego punktu
konstrukcji dachu wraz z jego przekryciem (zgodnie z
Prawem budowlanym),

14) istniej¹cych elementach lub stanie zagospodarowania
przestrzennego � nale¿y przez to rozumieæ np. funkcje
terenu, obiekty budowlane, cechy fizjograficzne wg ich
stanu w dniu wej�cia w ¿ycie planu,

15) linii rozgraniczaj¹cej � nale¿y przez to rozumieæ linie
oddzielaj¹ce poszczególne tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
o którym mowa w Rozdziale 2, §4, ust. 1, pkt 1) � 3).

ROZDZIA£ 2

Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia i warunków
zagospodarowania terenów

§4. 1. Ustala siê przeznaczenie podstawowe terenów wy-
dzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg nastêpuj¹cych ka-
tegorii:

1) RU - tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach le�nych
i rybackich,

2) WS - tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych (rzeki,
jeziora, stawy, strumienie, kana³y, rowy melioracyjne),

3) KDL - tereny dróg publicznych lokalnych (gminnych).

ROZDZIA£ II

USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§5. 1. Now¹ zabudowê nale¿y lokalizowaæ na obszarze
wyznaczonym nieprzekraczalnymi b¹d� obowi¹zuj¹cymi linia-
mi zabudowy.

2. Forma obiektów produkcyjnych i socjalno-administra-
cyjnych powinna powiadaæ wysokie walory architektoniczne,
a teren zwi¹zany z ich obs³ug¹ nale¿y starannie zagospoda-
rowaæ oraz wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej w granicach
terenu objêtego planem.

3. Zachowaæ okre�lone przepisami odrêbnymi (rozporz¹-
dzenie o warunkach technicznych) odleg³o�ci zabudowy od
granic terenu objêtego planem.

4. Lokalizacja i forma reklamy nie powinna wprowadzaæ
dysharmonii wizualnej w krajobrazie.

5. Na terenie objêtym zmian¹ planu zakazuje siê lokali-
zacji obiektów budowlanych o wysoko�ci równej lub przekra-
czaj¹cej 50,0 m.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony i kszta³towania �rodowiska, przyrody
i krajobrazu

§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towa-
nia �rodowiska przyrodniczego:

1) w zakresie ochrony krajobrazu:

a) realizacja Programu ochrony �rodowiska dla Powiatu
Pleszewskiego na lata 2004-2007,

b) zabrania siê lokalizowania zabudowy i nasadzania drzew
wysokich w odleg³o�ciach okre�lonych w obowi¹zuj¹-
cych normach i przepisach odrêbnych od linii energe-
tycznych,

2) w zakresie ochrony przyrody:

a) zachowanie istniej¹cej zieleni oraz jej uzupe³nienie o
nowe nasadzenia,

b) wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej
wzd³u¿ granic terenu objêtego planem,

3) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziem-
nych:

a) w przypadku uszkodzenia urz¹dzeñ melioracyjnych
nale¿y je doprowadziæ do stanu pierwotnego na koszt
inwestora w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ tych urz¹dzeñ,



— 2280 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 28

b) ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszcze-
niem poprzez skanalizowanie zaznaczonego na rysun-
ku planu odcinka istniej¹cego rowu szczegó³owego lub
jego likwidacja w uzgodnieniu z jego zarz¹dc¹ i prawi-
d³owe rozwi¹zanie gospodarki wodno-�ciekowej,

c) odprowadzenie �cieków opadowych z placów, parkin-
gów i p³yt gnojowych itp., odpowiednio podczyszczo-
nych (separatory, osadniki) do rowów (do ziemi) pod
warunkiem spe³nienia obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
norm i przepisów odrêbnych,

d) obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy od przylegaj¹-
cych terenów le�nych w odleg³o�ci min. 10,0 m,

4) w zakresie terenów otwartych:

a) zabezpieczenie gleb przed zanieczyszczeniem poprzez
wykonanie nieprzepuszczalnego pod³o¿a na stanowi-
skach produkcyjnych (pod klatkami hodowlanymi).

2. Uci¹¿liwo�æ dla �rodowiska projektowanych obiek-
tów hodowlanych nie mo¿e powodowaæ obni¿enia standar-
dów wymaganych przepisami odrêbnymi dla s¹siaduj¹cych
terenów.

3. Wielko�æ hodowli nie mo¿e przekraczaæ 50 DJP jedno-
stek doros³ych (�matek�) i 150 DJP jednostek m³odych (�dzieci�).

4. Ograniczenie wydzielania substancji zapachowych po-
przez zapewnienie wentylacji w obiektach oraz stosowania
zw³aszcza w okresie letnim odpowiednich preparatów reduku-
j¹cych zapachy.

ROZDZIA£ V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§7. 1. Je¿eli w trakcie prowadzenia robót budowlanych
lub ziemnych odkryte zostan¹ przedmioty, co, do których
istnieje przypuszczenie, ¿e s¹ one zabytkiem nale¿y:

1)  wstrzymaæ wszelkie roboty mog¹ce uszkodziæ lub znisz-
czyæ odkryty przedmiot,

2) zabezpieczyæ przy pomocy dostêpnych �rodków te przed-
mioty i miejsca ich odkrycia,

3) powiadomiæ konserwatora zabytków lub miejscowe w³adze.

ROZDZIA£ VI

Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych

§8. 1. Na obszarze zmiany planu przewiduje siê nastêpu-
j¹ce tereny przestrzeni publicznych:

1) droga publiczna lokalna - gminna (3 KDL),

2) sieci i urz¹dzenia s³u¿¹ce do przesy³ania energii elektrycz-
nej i telekomunikacyjnej,

3) sieci i urz¹dzenia s³u¿¹ce zaopatrzeniu w wodê (wodoci¹gi
gminne, studzienki, hydrofornie),

4) urz¹dzenia melioracji wodnych,

5) inne tereny okre�lone w odrêbnych ustawach.

2. Na terenie drogi publicznej obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w ustaleniach szczegó³owych (Dzia³ III, Rozdzia³ 14, §18
i Dzia³ II, Rozdzia³ 11, §13).

ROZDZIA£ VII

Ustalenia dotycz¹ce parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów

§9. 1. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla no-
wych obiektów nie bêd¹cych czasowymi obiektami w odleg³o-
�ci od drogi:

1) gminnej lokalnej KDL  - 8,0 m od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni,

2) od linii rozgraniczaj¹cej tereny lasów - min. 10,0 m.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹
urz¹dzeñ elektroenergetycznych, w tym stacji transformatoro-
wych.

3. Przy sytuowaniu budynków na dzia³ce nale¿y zacho-
waæ warunki okre�lone w przepisach odrêbnych (w tym w
rozporz¹dzeniu o warunkach technicznych).

4. Obowi¹zuj¹ gabaryty i wska�niki intensywno�ci zabu-
dowy okre�lone w ustaleniach szczegó³owych.

5. Przy realizacji nowego zainwestowania nale¿y stoso-
waæ rozwi¹zania przyjazne dla osób niepe³nosprawnych.

ROZDZIA£ VIII

Zasady zagospodarowania terenów podlegaj¹cych
ochronie oraz terenów zagro¿onych powodzi¹

§10. 1. Obszar objêty zmian¹ planu znajduje siê poza
terenami podlegaj¹cymi ochronie okre�lonymi w przepisach
odrêbnych oraz poza terenami zagro¿onymi powodzi¹.

2. Nie ustala siê wymogów w tym zakresie.

ROZDZIA£ IX

Szczegó³owe zasady scalania i podzia³u nieruchomo�ci

§11. 1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu nie przewidu-
je siê przeprowadzania scaleñ, ani podzia³u nieruchomo�ci.

ROZDZIA£ X

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

§12. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady szczególnych wa-
runków zagospodarowania terenów:

1) nale¿y zapewniæ wodê dla celów przeciwpo¿arowych zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o ochronie przeciwpo¿a-
rowej,

Poz. 441



— 2281 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 28

2) na terenie objêtym zmian¹ planu nie przewiduje siê przy-
padku powa¿nej awarii przemys³owej.

ROZDZIA£ XI

Warunki i zasady obs³ugi w zakresie komunikacji

§13. 1. Ustala siê zasady zagospodarowania trasy komu-
nikacyjnej z podstawowym przeznaczeniem pod drogê ozna-
czon¹ na rysunku planu symbolem KDL.

2. Poprzez drogê lokaln¹ L (KDL � gminn¹) realizuje siê
powi¹zania zewnêtrzne zapewniaj¹c spójno�æ z uk³adem pod-
stawowym gminy.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem KDL (3 KDL) obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych  - 10,0 m,

(poszerzenie na obszarze nie objêtym planem),

2) szeroko�æ jezdni  - 6,0 m,

3) dopuszcza siê realizacjê pasów postojowych zgodnie z
przepisami odrêbnymi i zgod¹ zarz¹dcy drogi,

4) dopuszcza siê realizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

5) zjazdy z drogi mog¹ byæ realizowane bezpo�rednio z
posesji objêtej planem w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.

4. W granicy nieruchomo�ci objêtej zmian¹ planu nale¿y
przewidzieæ lokalizacjê niezbêdnej ilo�ci miejsc parkingowych
(min. 3 miejsca), w tym jedno miejsce parkingowe dostoso-
wane dla niepe³nosprawnych oraz miejsca parkingowe dla
samochodów dostawczych.

ROZDZIA£ XII

Warunki i zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej

§14. 1. Na terenie objêtym zmian¹ planu nale¿y zachowaæ
strefy techniczne od istniej¹cych i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej: linii energetycznych, wodoci¹gów, kana-
lizacji wynikaj¹ce z Polskich Norm i przepisów odrêbnych.

2. W granicach terenu objêtego zmian¹ planu za wyj¹t-
kiem stref okre�lonych w ust. 1 dopuszcza siê lokalizowanie nie
wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
technicznej niezbêdnych dla obs³ugi terenu w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodê,

2) odprowadzania i oczyszczania �cieków,

3) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹,

4) telekomunikacji pod warunkiem, ¿e:

a) ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczno�ci z pozosta-
³ymi ustaleniami planu.

3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci i
urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego wymagaj¹ uzyskania wa-
runków technicznych od ich dysponentów.

4. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:

1) zasilanie w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem
przewiduje siê z istniej¹cych sieci SN i NN po ich rozbu-
dowie na warunkach zasadach okre�lonych przez dyspo-
nenta sieci,

2) przebieg linii napowietrznej na rysunku planu ma charak-
ter orientacyjny; dopuszcza siê zmianê trasy pod warun-
kiem, ¿e nie bêdzie kolidowa³a z pozosta³ymi ustaleniami
planu; od projektowanej linii SN 15 kV nale¿y zachowaæ
strefê techniczn¹ szeroko�ci po 5,0 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii,

3) istniej¹ca linia energetyczna SN15 kV przebiegaj¹ca przez
teren obszaru objêtego planem docelowo wymaga prze-
budowy tak, aby nie kolidowa³a z planowanym zagospo-
darowaniem;

4) dopuszcza siê realizacjê trafostacji, pod warunkiem, ¿e nie
bêdzie kolidowa³a z pozosta³ymi ustaleniami planu i pod
warunkiem zapewnienia do niej dojazdu. Na terenie, gdzie
wyst¹pi zwiêkszone zapotrzebowanie w zakresie zasilania
w energiê elektryczn¹, a zasilanie z istniej¹cej sieci nie
bêdzie mo¿liwe, dopuszcza siê budowê stacji transforma-
torowych i sieci zasilaj¹cych �redniego napiêcia oraz ni-
skiego napiêcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb
i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiêbiorstwo
energetyczne. Okre�lenie ostatecznej rozbudowy sieci i
ilo�æ stacji transformatorowych bêdzie mo¿liwe po okre-
�leniu zapotrzebowania na moc,

5) w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie
wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, aparatur¹ i osprzêtem
infrastruktury energetycznej na warunkach okre�lonych
przez zarz¹dcê drogi.

5. Zaopatrzenie w wodê:

1) pod³¹czenie do istniej¹cej gminnej sieci wodoci¹gowej
poprzez wykonanie przy³¹cza na warunkach technicznych
okre�lonych przez w³a�ciciela sieci,

2) przy wykonywaniu bilansu wodnego nale¿y uwzglêdniæ
zapotrzebowanie na wodê do celów przeciwpo¿arowych
zgodnie z ustaleniami przepisów prawa w tym zakresie
oraz do celów technologicznych (pojenie zwierz¹t),

3) przebieg zaznaczonej sieci wodoci¹gowej na rysunku pla-
nu ma charakter orientacyjny; dopuszcza siê zmianê trasy
pod warunkiem, ¿e nie bêdzie kolidowa³a z pozosta³ymi
ustaleniami planu.

6. Odprowadzenie �cieków komunalnych:

1) docelowo �cieki nale¿y odprowadziæ do istniej¹cej oczysz-
czalni �cieków w Giza³kach poprzez projektowan¹ sieæ ka-
nalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i t³ocznym,

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej tymczasowo do-
puszcza siê odprowadzenie �cieków komunalnych do szczel-
nego zbiornika bezodp³ywowego i wywo¿enie do oczysz-
czalni �cieków,

3) proponowany na rysunku planu orientacyjny przebieg
sieci kanalizacyjnej mo¿e byæ zmieniony pod warunkiem,
¿e nie bêdzie kolidowa³ z pozosta³ymi ustaleniami planu,
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4) zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do
gruntu oraz cieków powierzchniowych.

7. Odprowadzenie �cieków przemys³owych:

1) na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje siê po-
wstawania �cieków przemys³owych (klatki nale¿y dezynfe-
kowaæ na sucho),

2) p³ynne odchody zwierzêce powinny byæ gromadzone w
oddzielnych zbiornikach i wywo¿one do punktu zlewnego
przy oczyszczalni �cieków w Giza³kach,

3) zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych �cieków
technologicznych do gruntu oraz wód powierzchniowych.

8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

1) tereny zainwestowania, na których mo¿e doj�æ do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi
szkodliwymi nale¿y wyposa¿yæ w system odprowadzania
wód opadowych; powierzchnie, na których mo¿e doj�æ do
zanieczyszczenia substancjami nale¿y utwardziæ, a pod³o¿e
uszczelniæ; przed odprowadzeniem wód opadowych w/w
substancje nale¿y usun¹æ do warto�ci okre�lonych w
przepisach odrêbnych,

2) �cieki opadowe i roztopowe z dróg, placów, parkingów i
dojazdów o utwardzonej nawierzchni z miejsc opisanych
w pkt 1) nale¿y odprowadziæ po ich wstêpnym podczysz-
czeniu do poziomów okre�lonych w przepisach prawa do
systemu odprowadzania wód opadowych,

3) wody opadowe i roztopowe z dachów oraz powierzchni
innych ni¿ powierzchnie, o których mowa w punkcie 1
mog¹ byæ odprowadzane do ziemi bez oczyszczenia.

9. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹:

1) w pomieszczeniach administracyjno-socjalnych przewiduje
siê ogrzewanie elektryczne, gazowe (gaz p³ynny), olejowe
lub inne oparte na niekonwencjonalnych �ród³ach energii.

10. Obs³uga w zakresie telekomunikacji:

1) poprzez pod³¹czenie do istniej¹cej sieci,

2) w przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniej¹c¹
sieci¹ telekomunikacyjn¹ nale¿y j¹ przebudowaæ na koszt
inwestora.

11. Zaopatrzenie w gaz:

1) gmina nie jest wyposa¿ona w sieæ gazow¹,

2) do celów bytowych wykorzystywany jest gaz p³ynny.

12. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych:

1) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala siê
ich segregowanie, odzysk, unieszkodliwianie i przekazywa-
nie do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z
ustaw¹ o odpadach i z zasadami ustalonymi przez gminê,

2) sposób gromadzenia odpadów winien zabezpieczaæ �ro-
dowisko przed zanieczyszczeniem.

13. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi:

1) nale¿y j¹ prowadziæ zgodnie z przepisami w zakresie
ochrony �rodowiska:

a) powinny byæ magazynowane w oddzielnym miejscu
niedostêpnym dla osób trzecich,

b) przekazywane do wykorzystania lub unieszkodliwienia
odbiorcy posiadaj¹cemu stosowne zezwolenie.

14. Gospodarka odpadami innymi ni¿ niebezpieczne:

1) nale¿y gromadziæ w wydzielonych miejscach i przekazy-
waæ do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom posia-
daj¹cym odpowiednie zezwolenie,

2) odchody sta³e nale¿y gromadziæ w tzw. szczelnych bezod-
p³ywowych rynnach uniemo¿liwiaj¹cych wymywanie za-
nieczyszczeñ do �rodowiska gruntowo-wodnego poprzez
infiltracjê wód opadowych i poddawane odzyskowi lub
przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z wymogami
ochrony �rodowiska,

3) ewentualne zwierzêta pad³e nale¿y przekazywaæ do uniesz-
kodliwiania uprawnionym podmiotom na warunkach i
zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych.

15. Gospodarowanie masami ziemnymi:

Nadmiar mas ziemnych powsta³ych w czasie wykonywa-
nia robót budowlanych nale¿y wywoziæ na miejsce wskazane
przez Urz¹d Gminy.

ROZDZIA£ XIII

Ustalenia i sposoby tymczasowego zagospodarowania

§15. 1. Na terenie objêtym zmian¹ planu nie przewiduje
siê tymczasowego zagospodarowania terenu.

2. Nie ustala siê zasad i wymogów w tym zakresie.

DZIA£ III

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

ROZDZIA£ XIV

§16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem RU (1 RU) ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwie
hodowlanym,

2) uzupe³niaj¹ce (dopuszczalne):

a) obiekty socjalno-administracyjne i magazynowe oraz
gara¿e,

b) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

c) drogi wewnêtrzne, w tym po¿arowe,

d) place, parkingi, doj�cia piesze,

e) obiekty ma³ej architektury, w tym zieleñ ozdobna i
izolacyjna,

f) ogrodzenia pe³ne czê�ci produkcyjnej.

2. W granicach terenu RU obowi¹zuje zakaz wznoszenia:

1) obiektów us³ug publicznych.
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3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospoda-
rowania terenów zabudowy obs³ugi produkcji hodowlanej RU:

1) obowi¹zuje zakaz zabudowy w obrêbie stref technicznych
wokó³ obiektów i sieci infrastruktury technicznej,

2) min. 20% terenu stanowiæ powinna powierzchnia biolo-
gicznie czynna,

3) maksymalny procent zabudowy dzia³ki nie powinien prze-
kraczaæ 60%,

4) nale¿y przewidzieæ oddzielne zbiorniki na p³ynne odchody
zwierzêce,

5) wykonanie nieprzepuszczalnego pod³o¿a na stanowiskach
produkcyjnych (pod klatkami hodowlanymi),

6) obowi¹zuje zapewnienie min. 3 miejsc postojowych (w
tym 1 dla niepe³nosprawnych) oraz miejsca postojowe dla
samochodów dostawczych (min. 1),

7) obs³uga komunikacyjna z istniej¹cej drogi publicznej lokal-
nej (gminnej) z zapewnieniem przynajmniej 1 zjazdu na
teren objêty planem + 1 zjazd awaryjny po¿arowy,

8) dopuszcza siê zwiêkszenie wysoko�ci zabudowy okre�lo-
nych w ust. 4, pkt 3) dla masztów i kominów, przy czym
ich wysoko�æ nie mo¿e byæ równa lub wy¿sza ni¿ 50,0 m
ponad poziom terenu,

9) ogrodzenie zewnêtrzne nie powinno przekraczaæ wysoko�ci
2,50 m i powinno byæ estetyczne a¿urowe o wielko�ci oczek
zabezpieczaj¹cych przed ucieczk¹ zwierz¹t hodowlanych,

10) ogrodzenie wewnêtrzne wokó³ klatek hodowlanych ustala
siê pe³ne i nie przekraczaj¹ce wysoko�ci 2,0 m oraz zag³ê-
bione w grunt na odpowiedni¹ g³êboko�æ (min. 30,0 cm) w
celu nie dopuszczenia do ucieczki zwierz¹t hodowlanych.

4. Forma architektoniczna budynków powinna spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:

1) dla budynku socjalno-administracyjnego obowi¹zuje dach
stromy dwuspadowy symetryczny lub wielospadowy o
k¹cie nachylenia 250 � 450 z dopuszczeniem realizacji
dachu naczó³kowego oraz mo¿liwo�ci¹ zastosowania okien
po³aciowych, lukarn, wykuszy, tarasów itp.,

2) dla obiektów magazynowych i gara¿owych obowi¹zuj¹
dachy strome dwuspadowe symetryczne lub wielospado-
we o k¹cie nachylenia 250 � 450,

3) wysoko�æ zabudowy dla budynków wymienionych w punk-
cie 1) i 2) 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze u¿yt-
kowe lub bez poddasza u¿ytkowego i nie wiêcej ni¿ 10,50
m.; dopuszcza siê równie¿ podpiwniczenie i poziom po-
sadzki parteru na wysoko�ci maksymalnie 1,0 m nad
poziomem terenu.

§17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem WS (2 WS) ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie:
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1) podstawowe: wody powierzchniowe �ródl¹dowe (rów
melioracyjny szczegó³owy),

2) uzupe³niaj¹ce (dopuszczalne): nie przewiduje siê.

2. W granicach terenów WS dopuszcza siê realizacjê
obiektów hodowlanych, pod warunkiem ich skanalizowania i
zabezpieczenia przed przedostaniem siê ewentualnych zanie-
czyszczeñ. Dopuszcza siê ich likwidacjê po uzgodnieniu z ich
zarz¹dc¹.

§18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem KDL (3 KDL) obowi¹zuj¹ ustalenia jak w §13, ust.
3, pkt 1) � 4).

§19. 1. Na obszarze zmiany planu obowi¹zuje stawka
procentowa stanowi¹ca podstawê do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wymiarze:

1) dla terenu oznaczonego symbolem: RU  - 1%

2) dla terenów oznaczonych symbolami: KDL, WS  - 0%

2. W odniesieniu do gruntów zbywanych na rzecz gminy
Giza³ki jednorazowa op³ata nie bêdzie pobierana.

§20. 1. Tereny objête zmian¹ planu nie wymagaj¹ zgody
na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

DZIA£ IV

PRZEPISY KOÑCOWE

ROZDZIA£ XV

Ustalenia koñcowe

§21. 1. Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/13/2006 Rady Gmi-
ny Giza³ki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Giza³ki w czê�ci dotycz¹cej wsi Orlina Du¿a (og³. w Dz. Urz.
Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2006 r., Nr 69/
06).

§22. 1. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi
podstawê do wydawania decyzji administracyjnych na budo-
wê dla terenu objêtego planem.

§23. 1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.

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

Przewodnicz¹ca Rady Gminy
(-) Marianna Pietryga
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XVII/34/2008

Rady Gminy Giza³ki
z dnia 5 grudnia 2008 r.

WYKAZ UWAG ZG£OSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17, PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM DO WY£O¯ONEGO
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIZA£KI � NA OBSZARZE WSI ORLINA DU¯A
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W trakcie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du i w wyznaczonym ustawowo terminie 14 dni po wy³o¿eniu nie zosta³y wniesione uwagi do projektu planu.
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XVII/34/2008

Rady Gminy Giza³ki
z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w Orlinie Du¿ej w gminie Giza³ki,
w województwie wielkopolskim

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 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. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zmianami), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pó�n. zmianami) i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003
r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zmianami) Rada Gminy w Giza³kach
rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy:

1) drogi gminne � droga gminna lokalna szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych 10,0 m i szeroko�ci jezdni 6,0 m. ozna-
czona w planie symbolem 3 KDL,

2) infrastruktura techniczna:

a) wodoci¹g � przy³¹cze wodoci¹gowe do dzia³ki d³ugo�ci
ok. 200 m z istniej¹cej sieci gminnej,

b) kanalizacja sanitarna � sieæ kanalizacyjna gminna
d³ugo�ci oko³o 10,0 km oraz przy³¹cze kanalizacyjne
do terenu objêtego planem ok. 50 m, lub realizacja

lokalnej oczyszczalni �cieków na terenie dzia³ki inwe-
stora,

c) kanalizacja deszczowa � sieæ kanalizacyjna zlokalizowa-
na na terenie w³asnym inwestora z odprowadzeniem
do najbli¿szego odbiornika po odpowiednim podczysz-
czeniu w urz¹dzeniach zlokalizowanych równie¿ na
dzia³ce inwestora,

3) prognozowane wydatki � zawarte s¹ w Prognozie skutków
finansowych, przy czym inwestycje typu: przy³¹cze wodo-
ci¹gowe i kanalizacyjne lub lokalna oczyszczalnia �cieków
oraz kanalizacja deszczowa wykonana zostanie na koszt
inwestora. Natomiast sieæ gminna kanalizacyjna (do oczysz-
czalni �cieków) realizowana bêdzie przez gminê,

4) realizacja zadañ � zgodnie z Wieloletnim Planem Inwesty-
cyjnym,

5) sposób wykonania � si³y zewnêtrzne,

2. Zasady finansowania � dochody w³asne, dotacje, kre-
dyty, po¿yczki preferencyjne oraz udzia³ inwestorów prywat-
nych (zgodnie z podpisanym porozumienie inwestor realizu-
j¹cy inwestycjê bêdzie partycypowa³ w kosztach wykonania
drogi gminnej w wys. 20% kosztów zadania inwestycyjnego).

442

UCHWA£A Nr XXXV/293/08 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ bli�niacz¹ na dzia³kach o numerach geodezyjnych 2055/3, 2056, 2057 i czê�ci dzia³ki nr 2058,

po³o¿onych w miejscowo�ci Oborniki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 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 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz.
880) oraz 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


