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§42. Dostawca zobowi¹zany jest do udostêpnienia na
¿¹danie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§43. Z dniem wej�cia w ¿ycie mniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXIV/153/05 Rady Gminy w Po³ajewie z dnia 24
listopada 2005 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania �cieków w gminie Po³ajewo.

Poz. 2675, 2676

§44. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Po³ajewo.

§45. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Roman Klewenhagen
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UCHWA£A Nr XXXVI/219/2009 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia czê�ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska
w obszarze terenów zainwestowanych - etap I

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)1 oraz 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)2 Rada Gminy Komorniki
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê czê�ciow¹ zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze
terenów zainwestowanych - etap I, zwan¹ dalej planem, po
stwierdzeniu jej zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Komorniki, uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXI/209/97 Rady Gminy
Komorniki z dnia 14.11.1997 r., ze zmianami3.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 5,8 ha, po³o¿ony
w granicach okre�lonych na rysunku planu, obejmuj¹cy teren
po³o¿ony miêdzy ulicami: Kolejow¹, Ogrodow¹, Stawn¹ i
Grunwaldzk¹, teren po³o¿ony miêdzy ulicami Grunwaldzk¹ i
Fabianowsk¹ stanowi¹cy dzia³ki o numerach ewidencyjnych
od 982/1 do 982/28, teren po³o¿ny po wschodniej stronie ul
Kolejowej miêdzy ulicami Grunwaldzk¹ i Fabianowsk¹ wraz z
dzia³k¹ o numerze ewidencyjnym 1082/3 oraz teren po³o¿ony
przy ul. Grunwaldzkiej, obejmuj¹cy dzia³ki o numerach ewi-
dencyjnych 661/48 oraz od 661/62 do 661/76.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zatytu³owany: Czê�ciowa zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewi-

ska w obszarze terenów zainwestowanych - etap I, opra-
cowany w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Komorniki, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Komorniki w sprawie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Komorniki o sposobie realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹-
cych do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

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

1) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ od linii rozgranicza-
j¹cej, na której dopuszcza siê sytuowanie budynków;

3) obs³udze komunikacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ do-
stêp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego,
rowerowego i samochodowego;

4) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê na której musz¹ siê znajdowaæ lica �cian budynków,
przy czym przed obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy mog¹ byæ
sytuowane: ryzality, schody zewnêtrzne, balkony, tarasy i
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wykusze o g³êboko�ci nie przekraczaj¹cej 1,5 m od lica
�ciany budynku;

5) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodzenie
o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 1,5 m od poziomu terenu, w
którym czê�æ a¿urowa stanowi minimalnie 60% powierzchni
ca³kowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone s¹
jedynie do wysoko�ci 0,3 m od poziomu terenu;

6) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

7) stacji bazowej telefonii komórkowej - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
dzeñ elektro-przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

8) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
nie zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co wp³y-
waæ na �rodowisko lub im odpowiadaj¹ce w rozumieniu
przepisów odrêbnych;

9) zabudowie zwartej - nale¿y przez to rozumieæ lokalizacjê
budynków przylegaj¹cych do bocznych granic dzia³ki i
zakoñczonych �cianami szczytowymi bez jakichkolwiek
otworów.

§3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie nastêpu-
j¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:

1) granica obszaru objêtego planem;

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

3) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu - oznaczone barw¹ i symbolem lite-
rowym albo literowo - cyfrowym;

5) klasyfikacja dróg publicznych;

6) odleg³o�æ linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej tereny.

§4. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce kategorie
terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us³ugowej
oraz sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem MN/U/US;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ugo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U;

5) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami KD-Z i KD-L;

6) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, ozna-
czony na rysunku planu symbolem E.

§5. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN,
dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w
zakresie przeznaczenia terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, przy czym dopuszcza siê wy³¹cznie zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹, bli�niacz¹ lub
szeregow¹, zgodnie z ust. 6 pkt 1; zakaz lokalizacji zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej grupowej w formie
innej ni¿ ustalona w niniejszym paragrafie;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - us³ugi nieuci¹¿liwe jako
wbudowane lokale u¿ytkowe, infrastrukturê techniczn¹.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek;

2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz
napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cych drzew zgodnie z przepisami odrêbny-
mi oraz zagospodarowanie zieleni¹ terenu wolnego od
zabudowy i utwardzenia;

2) na terenie 2MN lokalizacjê ¿ywop³otów wzd³u¿ ulicy Kole-
jowej (poza planem);

3) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, w których bêd¹ spalane paliwa p³ynne, gazowe lub
sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisyjny-
mi i z alternatywnych �róde³ energii lub systemy grzewcze
elektryczne;

4) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym z gminnym planem gospodarki
odpadami;

5) odprowadzanie �cieków bytowych i komunalnych do sieci
kanalizacji sanitarnej;

6) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków;

7) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na
terenie dzia³ki budowlanej, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

8) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku zgodnie z
przepisami odrêbnymi jak dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê dla obsza-
ru po³o¿onego w granicach wyznaczonej na rysunku strefy
ochrony stanowisk archeologicznych na terenie 1MN:

1) nakaz prowadzenia badañ archeologicznych podczas prac
zwi¹zanych z zabudowaniem b¹d� zagospodarowaniem
terenu;

2) uzgodnienie zakresu badañ o których mowa w punkcie l
z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabytków przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury oraz
szyldów;
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2) zakaz lokalizacji reklam.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) lokalizacjê budynków jednorodzinnych:

a) dla terenu 1MN - bli�niaczych lub szeregowych,

b) dla terenu 2MN - wolno stoj¹cych lub bli�niaczych,

2) dopuszczenie lokalizacji wy³¹cznie jednego budynku miesz-
kalnego na jednej dzia³ce budowlanej;

3) w zespole zabudowy szeregowej dopuszczenie lokalizacji
nie wiêcej ni¿ 6 segmentów w jednym ci¹gu;

4) w segmencie zabudowy szeregowej i bli�niaczej dopusz-
czenie lokalizacji wy³¹cznie jednego lokalu mieszkalnego z
wy³¹czeniem ci¹gu dzia³ek nr ewid. od 982/19 do 982/28
po³o¿onych na terenie 1MN oraz z zastrze¿eniem pkt 5;

5) dopuszczenie lokalizacji w budynkach mieszkalnych lokali
us³ugowo-handlowych na nie wiêcej ni¿ 40% powierzchni
u¿ytkowej budynku;

6) w zabudowie wolno stoj¹cej lub bli�niaczej dopuszczenie
lokalizacji budynku gara¿owo-gospodarczego o powierzchni
zabudowy nie wiêkszej ni¿ 60,0 m2;

7) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

8) wysoko�æ zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych - do trzech kondygnacji
nadziemnych i nie wiêksza ni¿ 11,0 m na terenie 1MN,
a na terenie 2MN - 9,5 m,

b) dla budynku gara¿owo-gospodarczego - jedna kondy-
gnacja nadziemna, przy czym wysoko�æ �cian budyn-
ków do okapu nie mo¿e przekroczyæ 3,0 m;

9) dachy budynków strome, przy czym wymagane k¹ty na-
chylenia dotycz¹ g³ównych po³aci dachowych:

a) dla budynków o wysoko�ci jednej kondygnacji nad-
ziemnej - o k¹cie nachylenia od 18° do 45°,

b) dla pozosta³ych budynków - o k¹cie nachylenia od 35°
do 45°;

10)po wierzchnie zabudowy dzia³ki budowlanej dla zabu-
dowy:

a) wolno stoj¹cej i bli�niaczej - do 25%,

b) szeregowej - do 35%;

11) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla zabudowy:

a) wolno stoj¹cej i bli�niaczej - nie mniejsz¹ ni¿ 50%
powierzchni dzia³ki budowlanej,

b) szeregowej - nie mniejsz¹ ni¿ 40% powierzchni dzia³ki
budowlanej;

12) po wierzchnie nowo wydzielanej dzia³ki budowlanej dla
zabudowy:

a) wolno stoj¹cej i bli�niaczej - nie mniejsz¹ ni¿ 400,0 m2;

b) szeregowej-nie mniejsz¹ ni¿ 300,0 m2;

13) dla istniej¹cych budynków dopuszczenie przebudowy i
rozbudowy, przy czym dla  rozbudowy nakazuje siê zacho-
wanie ustaleñ niniejszego planu.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dla �róde³ ha³asu zwi¹zanych z zabudow¹ us³ugow¹ ogra-
niczenie emisji ha³asu w �rodowisku do warto�ci dopusz-
czalnych, na granicach terenu z zabudow¹ wymagaj¹c¹
komfortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

2) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ dla terenów:

a) 1MN z planowanej ulicy zlokalizowanej po stronie
pó³nocno-wschodniej terenów i ³¹cz¹cej ulice Grun-
waldzk¹ z Fabianowsk¹ (poza planem), przy czym do-
puszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ z ul. Fabianowskiej
oraz z ul. Grunwaldzkiej (drogi powiatowej nr 2387P)
poprzez drogi wewnêtrzne,

b) 2MN z ul. Kolejowej (poza planem);

2) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami
danej funkcji na dzia³ce budowlanej w minimalnej ilo�ci 2
stanowiska postojowe na ka¿de mieszkanie, z dopuszcze-
niem lokalizacji miejsc postojowych na terenach dróg
wewnêtrznych;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektro energetycznej i
telekomunikacyjnej, z uwzglêdnieniem ustaleñ w §11;

4) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

5) dla lokalizacji ma³ogabarytowej stacji transformatorowej
nakaz wydzielenia dzia³ki budowlanej o powierzchni mini-
mum 50,0 m2.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§6. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i us³ugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1MN/U, 2MN/U i 3MN/U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
mniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów usta-
la siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹ i us³ugow¹, przy czym dopuszcza siê:
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a) wy³¹cznie zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wolno stoj¹c¹, lub bli�niacz¹ i us³ugow¹,

b) wy³¹cznie us³ugi nieuci¹¿liwe;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastrukturê techniczn¹
oraz dla terenu 1MN/U i drogi wewnêtrzne;

3) zakaz lokalizacji hurtowni i magazynów.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek;

2) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej oraz napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cych drzew zgodnie z przepisami odrêbny-
mi oraz zagospodarowanie zieleni¹ terenu wolnego od
zabudowy i utwardzenia;

2) na terenach 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U, lokalizacjê zieleni
izolacyjnej w formie pasów o szeroko�ci nie mniejszej ni¿
3,0 m wzd³u¿ ul. Grunwaldzkiej i Kolejowej (poza planem);

3) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, w których bêd¹ spalane paliwa p³ynne, gazowe lub
sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisyjny-
mi i z alternatywnych �róde³ energii lub systemy grzewcze
elektryczne;

4) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym z gminnym planem gospodarki
odpadami;

5) odprowadzanie �cieków bytowych i komunalnych do sieci
kanalizacji sanitarnej;

6) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków;

7) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na
terenie dzia³ki budowlanej, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

8) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku zgodnie z
przepisami odrêbnymi jak dla zabudowy mieszkaniewo-
us³ugowej, z zastrze¿eniem ust. 9 pkt 3.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów ma³ej architektury;

b) szyldów;

c) na ka¿dej dzia³ce budowlanej jednego no�nika reklamowe-
go o powierzchni reklamy do 4,0 m2 lub reklamy monto-
wanej na elewacji budynku o powierzchni nie wiêkszej
ni¿ 10% powierzchni elewacji, z zastrze¿eniem pkt 2;

2) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych w sposób
utrudniaj¹cy czytelno�æ informacji drogowskazowej.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych wol-
no stoj¹cych lub bli�niaczych i us³ugowych;

2) dopuszczenie lokalizacji wy³¹cznie jednego budynku miesz-
kalnego na jednej dzia³ce budowlanej;

3) dopuszczenie lokalizacji budynku gara¿owo-gospodarcze-
go o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 60,0 m2;

4) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

5) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórko-
wej wy³¹cznie na budynkach o funkcji us³ugowej, przy
czym ³¹czna wysoko�æ budynku i anteny nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 20,0 m npt;

6) wysoko�æ budynków:

a) mieszkalnych - do trzech kondygnacji nadziemnych i
nie wiêcej ni¿ 9,5 m,

b) us³ugowych - do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie
wiêcej ni¿ 8,0 m,

c) gara¿owo-gospodarczych - jedna kondygnacja nad-
ziemna, przy czym wysoko�æ �cian budynków do oka-
pu nie mo¿e przekroczyæ 3,0 m;

7) dachy budynków strome, przy czym wymagane k¹ty na-
chylenia dotycz¹ g³ównych po³aci dachowych:

a) dla budynków o wysoko�ci jednej kondygnacji nad-
ziemnej - o k¹cie nachylenia od 18° do 45°,

b) dla budynków o wysoko�ci dwóch lub wiêcej kondy-
gnacji nadziemnych - o k¹cie nachylenia od 30° do 45°;

8) zakaz stosowania blachy jako podstawowego materia³u
wykoñczeniowego �cian;

9) powierzchniê zabudowy do 45% powierzchni dzia³ki bu-
dowlanej;

10) powierzchniê biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿ 35%
powierzchni dzia³ki budowlanej;

11) powierzchniê nowowydzielanej dzia³ki budowlanej - nie
mniejsz¹ ni¿ 500,0 m2;

12) szeroko�æ wydzielanej drogi wewnêtrznej na terenie 1MN/U
nie niniejsz¹ ni¿ 5,0 m;

13)dla istniej¹cych budynków dopuszczenie przebudowy i
rozbudowy, przy czym dla rozbudowy nakazuje siê za-
chowanie ustaleñ niniejszego planu, z wy³¹czeniem
punktu 7;

14) zakaz sytuowania o�wietlenia obiektów wp³ywaj¹cego
ujemnie na drogi publiczne.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.
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8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dla �róde³ ha³asu zwi¹zanych z zabudow¹ us³ugow¹ ogra-
niczenie emisji ha³asu w �rodowisku do warto�ci dopusz-
czalnych, na granicach terenu z zabudow¹ wymagaj¹c¹
komfortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

2) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) na dzia³kach budowlanych po³o¿onych na terenach 1MN/
U, 2MN/U i 3MN/U, wzd³u¿ ul. Grunwaldzkiej dopuszcza siê
zapewnienie w³a�ciwego klimatu akustycznego w budyn-
kach z pomieszczeniami wymagaj¹cymi ochrony akustycz-
nej poprzez stosowanie odpowiednich �rodków technicz-
nych, w tym; przegród budowlanych o odpowiedniej izo-
lacyjno�ci akustycznej.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjna dla terenów:

a) 1MN/U z ul. Kolejowej i Stawnej (poza planem) oraz
wy³¹cznie dla dzia³ek budowlanych przyleg³ych do ul.
Grunwaldzkiej z ul. Grunwaldzkiej (drogi powiatowej nr
2387P poza planem),

b) 2MN/U z ul. Grunwaldzkiej oraz z planowanej ulicy zlo-
kalizowanej po stronie pó³nocno-wschodniej terenu i
³¹cz¹cej ulice Grunwaldzk¹ z Fabianowsk¹ (poza planem),

c) 3MN/U z ul. Kolejowej (poza planem);

2) dla dzia³ek naro¿nych usytuowanie zjazdów poza obsza-
rem oddzia³ywania skrzy¿owania;

3) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami
danej funkcji na dzia³ce budowlanej, z dopuszczeniem
lokalizacji miejsc postojowych na terenach dróg wewnêtrz-
nych w minimalnej ilo�ci:

a) 2 stanowiska postojowe na ka¿de mieszkanie,

b) 3 stanowiska postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej w obiektach us³ugowych,

c) sumaryczn¹ liczbê stanowisk postojowych wynikaj¹c¹ z
wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyjnych;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektro energetycznej i
telekomunikacyjnej, z uwzglêdnieniem ustaleñ w §11;

5) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6) dla lokalizacji ma³ogabarytowej stacji transformatorowej
nakaz wydzielenia dzia³ki budowlanej o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 50,0 m2.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§7. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, us³ugowej oraz sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku
planu symbolami: MN/U/US, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów usta-
la siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹, us³ugow¹ oraz sportu i rekreacji, przy
czym dopuszcza siê:

a) wy³¹cznie zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, us³u-
gow¹ oraz sportu i rekreacji, zgodnie z ust. 6 pkt 1,

b) wy³¹cznie us³ugi nieuci¹¿liwe;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastrukturê techniczn¹;

3) zakaz lokalizacji hurtowni i magazynów.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek;

2) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej oraz napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cych drzew zgodnie z przepisami odrêbny-
mi oraz zagospodarowanie zieleni¹ terenu wolnego od
zabudowy i utwardzenia;

2) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, w których bêd¹ spalane paliwa p³ynne, gazowe lub
sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisyjny-
mi i z alternatywnych �róde³ energii lub systemy grzewcze
elektryczne;

3) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym z gminnym planem gospodarki
odpadami;

4) odprowadzanie �cieków bytowych i komunalnych do sieci
kanalizacji sanitarnej;

5) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków;

6) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na
terenie dzia³ki budowlanej, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

7) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku zgodnie z
przepisami odrêbnymi jak dla zabudowy mieszkaniowo-
us³ugowej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury nie podejmuje siê ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê:

1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

2) lokalizacjê szyldów;
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3) na ka¿dej dzia³ce budowlanej lokalizacjê jednego no�nika
reklamowego o powierzchni reklamy do 4,0 m2 lub rekla-
my montowanej na elewacji budynku o powierzchni nie
wiêkszej ni¿ 10% powierzchni elewacji.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych wol-
no stoj¹cych, budynków us³ugowych oraz budynków i
budowli sportowo-rekreacyjnych;

2) dopuszczenie lokalizacji wy³¹cznie jednego budynku miesz-
kalnego na jednej dzia³ce budowlanej;

3) dopuszczenie lokalizacji budynku gara¿owo-gospodarcze-
go o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 60,0 m2;

4) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórko-
wej wy³¹cznie na budynkach o funkcji us³ugowej, przy
czym ³¹czna wysoko�æ budynku i anteny nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 20,0 m npt.

5) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

6) wysoko�æ budynków i budowli:

a) mieszkalnych - do trzech kondygnacji nadziemnych i
nie wiêksza ni¿ 10,0 m,

b) us³ugowych - do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie
wiêksza ni¿ 8,0 m,

c) sportowo-rekreacyjnych - jedna kondygnacja nadziem-
na i nie wiêksza ni¿ 12,0 m,

d) gara¿owo-gospodarczych - jedna kondygnacja nad-
ziemna, przy czym wysoko�æ �cian budynków do oka-
pu nie mo¿e przekroczyæ 3,0 m;

7) dachy budynków strome, przy czym wymagane k¹ty na-
chylenia dotycz¹ g³ównych po³aci dachowych:

a) dla budynków o wysoko�ci jednej kondygnacji nad-
ziemnej - o k¹cie nachylenia od 18° do 45° -,

b) dla budynków o wysoko�ci dwóch lub wiêcej kon-
dygnacji nadziemnych - o k¹cie nachylenia od 30°
do 45°;

8) zakaz stosowania blachy jako podstawowego materia³u
wykoñczeniowego �cian;

9) powierzchniê zabudowy do 45% powierzchni dzia³ki bu-
dowlanej;

10) powierzchniê biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿ 30%
powierzchni dzia³ki i budowlanej;

11) powierzchniê nowo wydzielanej dzia³ki budowlanej dla
zabudowy - nie mniejsz¹ ni¿ 2.000,0 m2;

12)dla istniej¹cych budynków dopuszczenie przebudowy i
rozbudowy, przy czym dla rozbudowy nakazuje siê za-
chowanie ustaleñ niniejszego planu, z wy³¹czeniem
punktu 7.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dla �róde³ ha³asu zwi¹zanych z zabudow¹ us³ugow¹ ogra-
niczenie emisji ha³asu w �rodowisku do warto�ci dopusz-
czalnych, na granicach terenu z zabudow¹ wymagaj¹c¹
komfortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

2) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ dla terenu z ul. Kolejowej (poza
planem);

2) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami
danej funkcji na dzia³ce budowlanej, z dopuszczeniem
lokalizacji miejsc postojowych na terenach dróg wewnêtrz-
nych w minimalnej ilo�ci:

a) 2 stanowiska postojowe na ka¿de mieszkanie,

b) 2 stanowiska postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej w obiektach sportowo-rekreacyjnych,

c) 3 stanowiska postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej w obiektach us³ugowych,

d) sumaryczn¹ liczbê stanowisk postojowych wynikaj¹c¹
z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyj-
nych;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektro energetycznej i
telekomunikacyjnej, z uwzglêdnieniem ustaleñ w §11;

4) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

5) dla lokalizacji ma³ogabarytowej stacji transformatorowej
nakaz wydzielenia dzia³ki budowlanej o powierzchni mini-
mum 50,0 m2.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§8. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i us³ugowej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1MW/U i 2MW/U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów
ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹ i us³ugow¹, przy czym dopuszcza siê wy-
³¹cznie us³ugi nieuci¹¿liwe;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastrukturê techniczn¹,
drogi wewnêtrzne;

3) zakaz lokalizacji:

Poz. 2676



— 14590 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 155

a) obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy-
¿ej 2.000,0 m2;

b) hurtowni i magazynów.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ a¿urowych na granicy
dzia³ek;

2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz
napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ terenu wolnego od zabudowy
i utwardzenia;

2) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, w których bêd¹ spalane paliwa p³ynne, gazowe lub
sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisyjny-
mi i z alternatywnych �róde³ energii lub systemy grzewcze
elektryczne;

3) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym z gminnym planem gospodarki
odpadami;

4) odprowadzanie �cieków bytowych i komunalnych do sieci
kanalizacji sanitarnej;

5) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków;

6) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych lub
roztopowych na terenie dzia³ki budowlanej, z zastrze¿e-
niem §11 ust. 4 pkt 1;

7) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku zgodnie z
przepisami odrêbnymi jak dla zabudowy mieszkaniewo-
us³ugowej, z zastrze¿eniem ust. 9 pkt 3.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê dla obsza-
ru po³o¿onego w granicach wyznaczonej na rysunku strefy
ochrony stanowisk archeologicznych na terenie 1MW/U:

1) nakaz prowadzenia badañ archeologicznych podczas prac
zwi¹zanych z zabudowaniem b¹d� zagospodarowaniem
terenu;

2) uzgodnienie zakresu badañ o których mowa w punkcie 1
z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabytków przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê:

1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

2) lokalizacjê szyldów;

3) na ka¿dej dzia³ce budowlanej lokalizacjê jednego no�nika
reklamowego o powierzchni reklamy do 4,0 m2 lub reklamy
montowanej na elewacji budynku o powierzchni nie wiêk-
szej ni¿ 10% powierzchni elewacji, z zastrze¿eniem pkt 3;

4) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych w sposób
utrudniaj¹cy czytelno�æ informacji drogowskazowej.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych wielorodzinnych i us³u-
gowych

2) dopuszczenie lokalizacji budynków w zabudowie zwartej;

3) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

4) wysoko�æ budynków do trzech kondygnacji nadziemnych
i do 12,0 m,

5) dachy budynków strome o k¹cie nachylenia od 30° do 45°,
przy czym wymagane k¹ty nachylenia dotycz¹ g³ównych
po³aci dachowych;

6) powierzchniê zabudowy do 45% powierzchni dzia³ki bu-
dowlanej;

7) powierzchniê biologicznie czynn¹ - nie mniejsz¹ ni¿ 25%
powierzchni dzia³ki budowlanej;

8) powierzchniê nowowydzielanej dzia³ki budowlanej- nie
mniejsz¹ ni¿ 500,0 m2;

9) dla istniej¹cych budynków dopuszczenie przebudowy i
rozbudowy, przy czym dla rozbudowy nakazuje siê zacho-
wanie ustaleñ ust. 6;

10) zakaz sytuowania o�wietlenia obiektów wp³ywaj¹cego
ujemnie na drogi publiczne.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dla �róde³ ha³asu zwi¹zanych z zabudow¹ us³ugow¹ ogra-
niczenie emisji ha³asu w �rodowisku do warto�ci dopusz-
czalnych, na granicach terenu z zabudow¹ wymagaj¹c¹
komfortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

2) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) na dzia³kach budowlanych po³o¿onych na terenach 1MW/
U i 2MW/U wzd³u¿ ul. Grunwaldzkiej dopuszcza siê zapew-
nienie w³a�ciwego klimatu akustycznego w budynkach z
pomieszczeniami wymagaj¹cymi ochrony akustycznej
poprzez stosowanie odpowiednich �rodków technicznych,
w tym przegród budowlanych o podwy¿szonej izolacyjno-
�ci akustycznej.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z ul. Grunwaldzkiej (drogi powia-
towej nr 2387P poza planem) wy³¹cznie poprzez istniej¹ce
drogi wewnêtrzne oraz z drogi 1KD-L;
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2) dla dzia³ek naro¿nych usytuowanie zjazdów poza obsza-
rem oddzia³ywania skrzy¿owania;

3) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami
danej funkcji na dzia³ce budowlanej w minimalnej ilo�ci
okre�lonej w pkt 4, 5 i 6, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc
postojowych na terenach przyleg³ych dróg, przy zapewnie-
niu ci¹gów pieszych i rowerowych na terenie w³asnej
dzia³ki, z zastrze¿eniem pkt 4;

4) zakaz sytuowania miejsc postojowych dostêpnych bezpo-
�rednio z ul. Grunwaldzkiej (poza planem);

5) zapewnienie 1 miejsca postojowego na ka¿de mieszkanie;

6) zapewnienie 2 miejsc postojowych na ka¿de 100 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej w obiektach us³ugowych;

7) sumaryczn¹ liczbê stanowisk postojowych wynikaj¹c¹ z
wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyj-
nych;

8) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektro energetycznej i
telekomunikacyjnej, z uwzglêdnieniem ustaleñ w §11;

9) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

10) dla lokalizacji ma³ogabarytowej stacji transformatorowej
nakaz wydzielenia dzia³ki budowlanej o powierzchni mini-
mum 50,0 m2.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§9. 1. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolami: KD-Z, i KD-L, dla których obowi¹-
zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia
terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych o
nastêpuj¹cych klasach:

a) KD-Z - droga klasy zbiorczej,

b) KD-L - droga klasy lokalnej;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastrukturê techniczn¹.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) zachowanie zharmonizowanego wygl¹du elementów wy-
posa¿enia dróg, takich jak: nawierzchnie, latarnie, tworz¹-
cych spójne rozwi¹zanie architektoniczne;

2) zakaz sytuowania nowych napowietrznych sieci infrastruk-
tury technicznej;

3) zachowanie ci¹g³o�ci poszczególnych elementów wyposa-
¿enia dróg, takich jak: jezdnie, chodniki, tworz¹cych spójne
rozwi¹zanie architektoniczne.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

2) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej z uwzglêdnieniem §15 ust. 4 pkt 1;

3) gospodarowanie odpadami, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi, w tym z gminnym planem gospodarki odpadami.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych zakazuje siê lokalizacji reklam.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) dla drogi KD-Z (fragment ul. Fabianowskiej):

a) szeroko�æ w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych,
wed³ug rysunku planu,

b) jezdnia o szeroko�ci minimum 6,0 m;

2) dla drogi KD-L:

a) szeroko�æ w istniej¹cych i planowanych liniach rozgra-
niczaj¹cych, wed³ug rysunku planu,

b) lokalizacjê obustronnie chodników i jednostronnie �cie¿-
ki rowerowej, przy czym dopuszcza siê lokalizacjê
jednostronnie ci¹gu pieszo-rowerowego;

3) dopuszczenie etapowej realizacji elementów wyposa¿enia
ulic.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) powi¹zanie obszaru objêtego planem z terenami s¹siedni-
mi oraz z podstawowym uk³adem komunikacyjnym gminy
Komorniki;

2) na terenie KD-Z dopuszczenie wyznaczenia tras komunika-
cji autobusowej wraz z lokalizacj¹ zatok autobusowych;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektro energetycznej i
telekomunikacyjnej, z uwzglêdnieniem ustaleñ w §11;

4) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§10. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej- elektroener-
getyka, oznaczonej na rysunku planu symbolem E, dla którego
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obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie prze-
znaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - stacja transformatorowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce -infrastruktura techniczna.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej;

2) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ a¿urowych na granicy
dzia³ki o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 1,5 m, z zakazem
stosowania prefabrykowanych ogrodzeñ betonowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenu;

2) ograniczenie ha³asu do warto�ci dopuszczalnych na grani-
cy z terenami podlegaj¹cymi ochronie akustycznej, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje siê
ustaleñ.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podejmuje
siê ustaleñ.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ terenu E z ul. Kolejowej;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci elektro-
energetycznej, z uwzglêdnieniem ustaleñ w§15;

3) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§11. 1. W zakresie zasad obs³ugi terenów infrastruktur¹
techniczn¹ ustala siê:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej i ciep³owniczej;

2) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodê:

1) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê studni z wykorzystaniem wody
wy³¹cznie dla celów gospodarczych.

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji przepompowni �cieków na tere-
nach dróg publicznych, dróg wewnêtrznych oraz na pozo-
sta³ych terenach;

2) dopuszczenie wydzielenia dzia³ki budowlanej o powierzch-
ni nie mniejszej ni¿ 70,0 m2 dla lokalizacji przepompowni
�cieków.

4. W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala siê:

1) spe³nienie wymagañ jako�ciowych wód opadowych lub
roztopowych przed wprowadzeniem ich do wód lub ziemi,
w tym lokalizacjê urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody opa-
dowe i roztopowe z zanieczyszczonych powierzchni szczel-
nych zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) dopuszczenie lokalizacji przepompowni �cieków na tere-
nach dróg publicznych, dróg wewnêtrznych oraz na pozo-
sta³ych terenach;

3) dopuszczenie wydzielenia dzia³ki budowlanej o powierzch-
ni nie mniejszej ni¿ 70,0 m2 dla lokalizacji przepompowni
�cieków;

4) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych lub
roztopowych na terenie dzia³ki budowlanej.

5. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala siê:

1) roboty budowlane zwi¹zane ze stacj¹ transformatorow¹
na terenie oznaczonym symbolem E oraz dopuszczenie
lokalizacji stacji transformatorowych na pozosta³ych tere-
nach;

2) dopuszczenie zachowania stacji transformatorowych s³u-
powych;

3) w przypadku zmiany stacji s³upowej na ma³ogabarytow¹
lub lokalizacji nowej stacji transformatorowej wydzielenie
dzia³ki budowlanej o minimalnej powierzchni 50 m2;

4) budowê linii elektroenergetycznych wy³¹cznie jako kablo-
wych;

5) przebudowê linii napowietrznych koliduj¹cych z plano-
wan¹ zabudow¹ na linie kablowe, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6) do czasu przebudowy linii napowietrznych na kablowe
zachowanie pasów wolnych od zabudowy, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi.

6. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala siê:
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1) budowê linii telekomunikacyjnych wy³¹cznie jako kablo-
wych;

2) przebudowê linii napowietrznych koliduj¹cych z plano-
wan¹ zabudow¹ na linie kablowe;

3) na terenach oznaczonych symbolami MN/U i MN/U/US
dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej, montowanych na budynkach us³ugowych, przy
czym ³¹czna wysoko�æ budynku wraz z zainstalowan¹
stacj¹ bazow¹ musi byæ mniejsza ni¿ 20,0 m npt.;

4) na terenach 3MN/U i E, zachowanie strefy ochronnej dla
istniej¹cych przewodów telekomunikacyjnych - wojskowej
³¹czno�ci specjalnej, o szeroko�ci 1,0 m od osi przewodu
w obu kierunkach, w której zakazuje siê lokalizacji zabudo-
wy, stosowania trwa³ych nawierzchni oraz nasadzeñ drzew
i krzewów.

§12. Ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysoko�ci 30%.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Komorniki.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Komorniki
(-) mgr Marian Adamski

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w 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; 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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420;

2 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w 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 199,
poz. 1227, nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413;

3 Zmiany studium zosta³y zatwierdzone uchwa³ami Rady Gminy
Komorniki: Nr XXIX/195/2001 z dnia 13 lutego 2001 r., Nr
XXXV/227/2001 z dnia 28 wrze�nia 2001 r., Nr XLV/305/2002
z dnia 10 wrze�nia 2002 r., Nr XXXIX/235/2005 z dnia 20
wrze�nia 2005 r., Nr XI/60/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXVI/219/2009

Rady Gminy Komorniki
z dnia 30 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
CZÊ�CIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI PLEWISKA W OBSZARZE

TERENÓW ZAINWESTOWANYCH - ETAP I

Poz. 2676

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 i z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Komorniki rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Wy³o¿enie do publicznego wgl¹du projektu planu wraz z
prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko nast¹pi³o w dniach
od 5.01.2009 r. do 2.02.2009 r. W ustawowym terminie, tj.
14 dni po wy³o¿eniu projektu zmiany planu do publicznego
wgl¹du, wniesiono 2 uwagi. Uwagi zosta³y rozpatrzone
przez Wójta Gminy Komorniki i uwzglêdnione.

2. Wprowadzone zmiany w projekcie planu wymaga³y pono-
wienia procedury sporz¹dzenia planu w zakresie ponow-
nego wy³o¿enia projektu do publicznego wgl¹du.

3. Drugie wy³o¿enie do publicznego wgl¹du projektu planu
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko nast¹pi³o

w dniach od 15.04.2009 r. do 14.05.2009 r. W ustawowym
terminie wniesiono 2 uwagi. Uwagi zosta³y rozpatrzone
przez Wójta Gminy Komorniki i uwzglêdnione. Uwagi
dotyczy³y obszaru po³o¿onego w rejonie ulic: Kolejowej,
Fabianowskiej, Porannej i Promykowej mieszcz¹cego siê
w granicach i obszaru objêtego �Czê�ciow¹ zmian¹
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych -
etap II�

4. Do obszaru objêtego �Czê�ciow¹ zmian¹ miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska
w obszarze terenów zainwestowanych - etap I� przy
drugim wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du nie wniesiono
¿adnych uwag, których sposób i terminy wnoszenia
okre�lone zosta³y w art. 17 pkt 10, 11, 12, ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXVI/219/2009

Rady Gminy Komorniki
z dnia 30 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KOMORNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W CZÊ�CIOWEJ ZMIANIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI PLEWISKA W OBSZARZE TERENÓW

ZAINWESTOWANYCH - ETAP I 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. z 2003
r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Komorniki rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Okre�la siê sposób realizacji oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹cych
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu
drogowego;

2) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usu-
wania i oczyszczania �cieków komunalnych, utrzyma-
nia czysto�ci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

3) transportu zbiorowego.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, w tym m.in. ustaw¹ prawo
budowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, sa-
morz¹dzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochro-
nie �rodowiska;

2) inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej realizowane bêd¹ w
sposób okre�lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 ze zm.);

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w ust. 1,
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

3. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et miasta - w ramach m.in.:



— 14596 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 155

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

Poz. 2676, 2677

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno - prawnym lub w formie
partnerstwa publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.

2677

UCHWA£A Nr XXV/190/09 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie okre�lenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 - tekst jednolity z pó�n. zm.), art. 2 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym
(Dz.U. Nr 155, poz. 1298 z pó�n. zm.) i art. 176 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. Uchwa³a reguluje warunki i tryb wspierania, w tym
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Sza-
mocin.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) burmistrzu � nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta
i Gminy Szamocin;

2) gminie � nale¿y przez to rozumieæ Miasto i Gminê Szamo-
cin;

3) podmiocie � nale¿y przez to rozumieæ uczestników wspó³-
zawodnictwa sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie
kwalifikowanym;

4) wnioskach � nale¿y przez to rozumieæ wnioski o udzielenie
wsparcia finansowego na realizacjê zadania.

ROZDZIA£ II

Warunki otrzymania wsparcia

§3. Podmioty mog¹ otrzymaæ wsparcie finansowe na:

1) organizacje i udzia³ w zgrupowaniach (obozach) sporto-
wych przygotowuj¹cych do rozgrywek ligowych, w tym
koszty:

a) transportu,

b) wy¿ywienia i noclegów,

c) wynajmu obiektów do treningów,

d) opieki medycznej,

e) zakupu od¿ywek;

2) organizacjê i udzia³ w zawodach i rozgrywkach sportowych
(liga, puchary, mitingi, zawody kontrolne i sparingowe), a
tak¿e organizacjê imprez masowych, w tym koszty:

a) wynajmu obiektów na zawody,

b) udzia³u zespo³ów w rozgrywkach ligowych (op³aty zwi¹z-
kowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

c) op³at za sêdziowanie zawodów,

d) umów zawartych z firmami ochraniarskimi,

e) transportu na zawody,

f) wy¿ywienia i noclegów,

g) zabezpieczenia medycznego,

h) op³at startowych;

3) szkolenie sportowe, w ramach rozwoju sportu kwalifiko-
wanego, w tym koszty:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi lub stypendia trener-
skie dla szkoleniowców prowadz¹cych zajêcia sportowe,

b) stypendiów sportowych dla zawodników, którzy nie
otrzymuj¹ wynagrodzenia w zwi¹zku z uprawianiem
sportu kwalifikowanego,


