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UCHWA£A Nr XIX/138/09 RADY GMINY POWIDZ

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej dla dzia³ek
o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2 w Polanowie, gmina Powidz

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, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.
880, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130
poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,
Dz.U.2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz.U.2008 r. Nr 199 poz. 1227,
Nr 201 poz. 1237), po stwierdzeniu zgodno�ci poni¿szych
ustaleñ z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz, Rada
Gminy Powidz uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

1. Zgodnie z uchwa³¹ Nr XII/83/08 Rady Gminy Powidz z dnia
22 lutego 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów w miejscowo�ci Polanowo, uchwala siê miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji
indywidualnej dla dzia³ek o numerach ewidencyjnych 20/
1, 20/2 w Polanowie, gmina Powidz.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu zatytu³owany �Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenów rekreacji indywidu-
alnej dla dzia³ek o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/
2 w Polanowie, gmina Powidz� opracowany w skali
1:1.000,

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone zosta³y na
rysunku planu.

§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:

1) linia rozgraniczaj¹ca � nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿-
nych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnêtrz-
nych krawêdzi budynków na dzia³ce na powierzchniê tej
dzia³ki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, w której mo¿e byæ umieszczona �ciana frontowa
projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w
kierunki linii rozgraniczaj¹cych;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu �
nale¿y przez to rozumieæ parametry i wska�niki kszta³towa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) wysoko�æ zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ maksy-
maln¹ wysoko�æ budynku lub jego czê�ci stanowi¹c¹
pionowy wymiar budynku, liczon¹ od poziomu terenu przy
najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do budynku do najwy¿szej
kalenicy dachu lub najwy¿ej po³o¿onej powierzchni prze-
krycia dachowego;

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu s¹:

1) granice obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) projektowany podzia³ na dzia³ki geodezyjne;

5) przeznaczenie terenu;

6) projektowane kierunki ci¹gów pieszych.

§4. Ustala siê podzia³ obszaru planu, o którym mowa w
§1 ust. 1 na tereny okre�lone na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczonymi symbolami: 1 ML, 2Zk, 3 ML,
4KDw, 5KDw, 6KDx.

§5. Okre�la siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku pla-
nu i w tek�cie uchwa³y symbolem ML,

2) tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone na rysunku planu
i w tek�cie uchwa³y symbolem Zk,

3) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
i w tek�cie uchwa³y symbolem KDw,

4) tereny ci¹gów pieszych, oznaczone na rysunku planu i w
tek�cie uchwa³y symbolem KDx.

§6. Ustalenia w zakresie zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) zabudowê nale¿y lokalizowaæ zgodnie z nieprzekraczalny-
mi liniami zabudowy okre�lonymi na rysunku planu;

2) nale¿y unikaæ przekszta³cenia powierzchni terenu z wyj¹t-
kiem sytuacji wymagaj¹cych kszta³towania w³a�ciwej ni-
welety przekroju poprzecznego dojazdów i doj�æ;
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3) zakazuje siê lokalizacji obiektów i budynków tymczasowych
(z wyj¹tkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realiza-
cji), budynków prowizorycznych i gara¿y blaszanych.

§7. Ustalenia w zakresie ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

1) nale¿y uwzglêdniæ przepisy i ograniczenia wynikaj¹ce z
funkcjonowania nastêpuj¹cych form ochrony przyrody:

a) Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu, w którego granicach zlokalizowany jest teren
objêty planem,

b) Powidzkiego Parku Krajobrazowego � w którego grani-
cach zlokalizowany jest teren objêty planem;

c) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
PLH300026 Pojezierze Gnie�nieñskie, w którego grani-
cach zlokalizowany jest teren objêty planem.

2) nale¿y uwzglêdniæ przepisy i ograniczenia wynikaj¹ce z
wystêpowania obszaru wysokiej ochrony GZWP 144 Wiel-
kopolska Dolina Kopalna, w którego granicach zlokalizo-
wany jest teren objêty planem,

3) zakazuje siê lokalizowania innych obiektów, je¿eli powo-
duj¹ one przekroczenie standardów jako�ci �rodowiska
okre�lonych w przepisach odrêbnych poza teren, do któ-
rego inwestor posiada tytu³ prawny;

4) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwe-
stycji nale¿y przetransportowaæ zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami lub wykorzystaæ do nowego
ukszta³towania terenu w granicach dzia³ki w³asnej lub
s¹siednich

5) do nasadzeñ nale¿y u¿ywaæ rodzimych, zgodnych z siedli-
skiem gatunków drzew i krzewów gwarantuj¹cych d³ugo-
trwa³e utrzymywanie zieleni;

6) dla obszaru objêtego miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego nale¿y zachowaæ dopuszczalne po-
ziomy ha³asu w �rodowisku, przewidziane dla terenów
przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.

§8. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej: w razie natra-
fienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne
nale¿y przerwaæ prace, a nastêpnie niezw³ocznie powiadomiæ
odpowiedni organ s³u¿by ochrony zabytków, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi.

§9. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych w pasie o
szeroko�ci 100 m od linii brzegu Jeziora Powidzkiego, stosow-
nie do przepisów odrêbnych,

§10. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji:

1) ustala siê podstawowe po³¹czenie obszaru planu z drog¹
zlokalizowan¹ poza granicami opracowania planu, poprzez
drogi wewnêtrzne oznaczone na rysunku planu symbola-
mi 4KDw oraz 5KDw, w uzgodnieniu z w³a�ciwym zarz¹dc¹
drogi;

2) w ramach terenu nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ liczbê
miejsc postojowych lub gara¿owych zaspokajaj¹c¹ potrze-
by w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzglêd-
nieniem warunków technicznych okre�lonych w przepi-
sach odrêbnych, jednak nie mniej ni¿ 2 stanowiska dla
ka¿dego budynku rekreacji indywidualnej.

§11. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dla nowych inwestycji nale¿y zapewniæ wykonanie pe³nego
uzbrojenia w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej
powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym w zakresie:

a) wodoci¹gu,

b) kanalizacji sanitarnej,

c) sieci energetycznej � skablowanej, podziemnej;

2) w zakresie wodoci¹gu � ustala siê adaptacjê, rozbudowê
istniej¹cej sieci gminnej;

3) w zakresie kanalizacji sanitarnej � dla odprowadzania
�cieków bytowych ustala siê budowê i rozbudowê sieci
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji dopuszcza siê
stosowanie zbiorników bezodp³ywowych o gwarantowa-
nej szczelno�ci z docelowym odprowadzeniem �cieków do
oczyszczalni;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
� do kanalizacji deszczowej, dopuszcza siê odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych do gruntu pod warunkiem
zachowania przepisów odrêbnych;

5) w zakresie sieci energetycznej � ustala siê obs³ugê poprzez
istniej¹ce i projektowane linie kablowe podziemne n/n
przy³¹czone do sieci s/n poprzez istniej¹ce i projektowane
elektroenergetyczne stacje transformatorowe;

6) w zakresie sieci telefonicznej � ustala siê adaptacjê i
rozbudowê istniej¹cej sieci telefonicznej podziemnej;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

a) dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych i p³ynnych pod
warunkiem spe³nienia wymagañ okre�lonych w prze-
pisach prawa w zakresie ochrony powietrza,

b) preferuje siê stosowanie ogrzewania gazowego oraz
systemy wykorzystuj¹ce �ród³a czystej energii, w szcze-
gólno�ci takiej jak: pompy cieplne, kolektory s³oneczne,
energiê elektryczn¹, dopuszcza siê przebudowê sieci
uzbrojenia technicznego, koliduj¹cych z projektowa-
nym zainwestowaniem;

8) odpady komunalne nale¿y gromadziæ w pojemnikach na
terenie dzia³ki i zagospodarowaæ je zgodnie z gminnym
planem gospodarki odpadami i przepisami odrêbnymi,

9) w zakresie urz¹dzeñ melioracyjnych � w przypadku koniecz-
no�ci naruszenia systemu melioracyjnego nale¿y zastosowaæ
rozwi¹zanie zastêpcze zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§12. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warun-
ków ³¹czenia i podzia³u nieruchomo�ci:

1) sposób podzia³u nieruchomo�ci okre�lono na rysunku
planu i w ustaleniach szczegó³owych w Rozdziale 2;

Poz. 1070
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2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod lokalizacjê dróg
wewnêtrznych, ci¹gu pieszo - rowerowego oraz urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej stosownie do potrzeb;

3) nie zachodzi scalanie i podzia³ nieruchomo�ci w rozumie-
niu przepisów odrêbnych;

§13. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania i u¿ytkowania terenów � nie ustala
siê.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem: 1 ML, 3 ML.

1) przeznaczenie terenu � teren zabudowy rekreacji indywi-
dualnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) istniej¹cy i projektowany podzia³ na dzia³ki budowlane
przedstawiono na rysunku planu,

b) dopuszcza siê inny podzia³, pod warunkiem zachowa-
nia minimalnej szeroko�ci frontu dzia³ki budowlanej �
25,0 m oraz minimalnej powierzchni dzia³ki budowla-
nej � 1000,0 m2,

c) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce � gara¿e, budynki
gospodarcze,

b) geometria dachów � dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o po³aciach symetrycznie zbiegaj¹cych siê w
kalenicy,

c) nachylenie g³ównych po³aci dachowych bry³y budyn-
ku: 20o - 45o,

d) wysoko�æ zabudowy kubaturowej � do 2 kondygnacji,
jednak nie wy¿ej ni¿ 8,5 m,

e) powierzchnia zabudowy � maks. 15% powierzchni dzia³ki
budowlanej, jednak nie wiêcej ni¿ 200,0 m2,

f) powierzchnia biologicznie czynna � min. 80% powierzch-
ni dzia³ki budowlanej;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji � zgodnie z §10 pkt 1);

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgodnie z §11;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci � 15%

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2Zk.

1) przeznaczenie terenu � tereny zieleni krajobrazowej;

a) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

b) nale¿y wydzieliæ dzia³kê geodezyjn¹ zgodnie z liniami
rozgraniczaj¹cymi teren,

2) zakazuje siê wtórnego podzia³u terenu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) ustala siê zakaz zabudowy kubaturowej,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce � urz¹dzenia infra-
struktury technicznej, ci¹g pieszo � rowerowy, obiekty
ma³ej architektury,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 90% powierzch-
ni terenu.

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z dróg
przylegaj¹cych do terenu;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgodnie z §11;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci � 15%.

§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 4KDw, 5KDw, 6KDx.

1) przeznaczenie terenu:

- KDw � teren dróg wewnêtrznych,

- KDx � teren ci¹gów pieszych;

2) zasady podzia³u � teren drogi wyznaczaj¹ linie rozgranicza-
j¹ce;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) szeroko�ci drogi w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu,

b) przestrzeñ dróg wewnêtrznych i ci¹gów pieszych mog¹
s³u¿yæ do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 15%

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§17. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Powidz.

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jakub Gwit

Poz. 1070



— 6566 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77 Poz. 1070



— 6567 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 77

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XIX/138/2009

Rady Gminy Powidz
z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów

rekreacji indywidualnej dla dzia³ek
o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2

w Polanowie, gmina Powidz

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Poz. 1070

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 92 poz. 880,
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 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237) Rada
Gminy Powidz rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu.

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidu-
alnej dla dzia³ek o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2 w
Polanowie, gmina Powidz. Rozstrzygniêcie o ich rozpatrzeniu
jest wiec bezprzedmiotowe.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XIX/138/2009

Rady Gminy Powidz
z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów

rekreacji indywidualnej dla dzia³ek
o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2

w Polanowie, gmina Powidz

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Zgodnie z art. 20 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 92 poz. 880, 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 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237)R a d a
Gminy Powidz rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na obsza-
rze objêtym opracowaniem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej dla
dzia³ek o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2 w Polanowie,
gmina Powidz, nie zosta³y zaliczone do zadañ w³asnych
gminy, a ich realizacja nie stanowi obci¹¿enia dla bud¿etu
gminy Powidz.


