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UCHWA£A Nr 327/XXXVIII/09 RADY MIEJSKIEJ W �REMIE

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Letniej we wsi Nochowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i z gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717; ze zm.) Rada Miejska w �remie uchwala, co
nastêpuje.

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Letniej we wsi
Nochowo, zwany dalej �planem�, stwierdzaj¹c jego zgodno�æ
z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy �rem uchwalonego uchwa³¹
Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w �remie z dnia 8 lutego 2007 roku,
zmienionego uchwa³¹ Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w �remie
z dnia 26 czerwca 2008 roku.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik nr 1 - czê�æ graficzna planu, zwana dalej �rysun-
kiem planu�;

2) za³¹cznik nr 2 - rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) za³¹cznik nr 3 - rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w �remie o
sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�la rysunek.

§2. W planie ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN;

2) teren lasu, oznaczony na rysunku i w tek�cie planu sym-
bolem ZL;

3) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KDD.

§3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) �nieprzekraczalnej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ sytuowania
�ciany zewnêtrznej budynku od linii rozgraniczaj¹cej teren;

2) �obowi¹zuj¹cej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, w której nakazuje siê usytuowanie zewnêtrznej, naj-
bli¿szej w stosunku do ulicy, �ciany budynku, bez uwzglêd-
niania balkonów, loggii, tarasów, schodów zewnêtrznych,
pochylni i ramp wystaj¹cych poza obrys budynku nie
wiêcej ni¿ 1,3 m;

3) �planie� - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w §1 uchwa³y;

4) �terenie� - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru planu,
wyznaczon¹ na rysunku planu lini¹ rozgraniczaj¹c¹, o
okre�lonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu
symbolem;

5) �uchwale� - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w �remie.

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

1) zakaz stosowania ogrodzeñ o przês³ach pe³nych oraz pre-
fabrykowanych betonowych i ¿elbetowych;

2) usytuowanie obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy okre�la rysunek planu.

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

1) mo¿liwo�æ lokalizowania sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, z wyj¹tkiem stacji bazowych telefonii komór-
kowej;

2) segregacjê odpadów w miejscach ich powstawania, maga-
zynowanie odpadów i ich zagospodarowanie zgodnie z
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami od-
rêbnymi;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg do
kanalizacji deszczowej;

4) zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych
i roztopowych w obrêbie dzia³ki;

5) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej z dopuszczeniem do czasu jej realizacji, gromadze-
nia �cieków w szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach
na nieczysto�ci oraz ich wywóz do oczyszczalni �cieków
przez koncesjonowanego przewo�nika;

6) zaopatrzenie w wodê do celów bytowych z sieci wodoci¹-
gowej z dopuszczeniem korzystania z istniej¹cych w chwili
uchwalenia niniejszego planu indywidualnych ujêæ wody,
a do czasu realizacji systemu wodoci¹gowego, budowy
nowych, indywidualnych ujêæ wody;

7) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z za-
stosowaniem kot³ów posiadaj¹cych atest bezpieczeñstwa
ekologicznego zasilanych energi¹ elektryczn¹ lub paliwa-
mi takimi jak: gaz, olej opa³owy lekki oraz paliwa sta³e
charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisji albo alter-
natywne �ród³a energii;

8) zachowanie, okre�lonych przepisami odrêbnymi, dopusz-
czalnych poziomów ha³asu w �rodowisku dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych
symbolami MN;



— 13952 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 149

9) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych wskutek
prowadzenia robót budowlanych na terenie dzia³ki lub
poza ni¹ w sposób niepogarszaj¹cy stanu �rodowiska.

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

§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznej nie podejmuje siê ustaleñ.

§8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1MN, 2MN ustala siê:

1) mo¿liwo�æ budowy jednego budynku mieszkalnego i jed-
nego gara¿u na dzia³ce;

2) mo¿liwo�æ prowadzenia nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci gospo-
darczej i us³ug, w tym drobny handel;

3) minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek 600
m2 przy minimalnej szeroko�ci frontu 20,0 m;

4) dla budynku mieszkalnego wolnostoj¹cego:

a) wysoko�æ do dwóch kondygnacji nadziemnych,

b) dach stromy o nachyleniu 25° do 45°, kryty dachówk¹
lub materia³em dachówko-podobnym, niepalnym,

c) maksymaln¹ wysoko�æ okapu 5,00 m, a do g³ównej
kalenicy 10,0 m;

5) dla budynku gara¿owego:

a) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy 60,0 m2,

b) maksymaln¹ wysoko�æ do okapu 3,5 m, a do kalenicy
7,0 m,

c) dach o nachyleniu od 25° do 45°

d) mo¿liwo�æ ³¹czenia z budynkami mieszkalnymi,

e) zakaz lokalizowania gara¿y dla samochodów o no�no-
�ci powy¿ej 3,5 t;

6) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: do 35% powierzch-
ni dzia³ki;

7) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ 50%
z wy³¹czeniem zieleni projektowanej na dachach budyn-
ków oraz wype³nieñ w nawierzchniach a¿urowych;

8) poziom parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 1
metr nad terenem oraz poziom posadzki budynków gara-
¿owo-gospodarczych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem;

9) mo¿liwo�æ realizowania kondygnacji podziemnych.

§9. Dla terenu lasu ZL ustala siê zakaz lokalizowania
obiektów budowlanych.

§10. Dla terenu drogi publicznej dojazdowej KDD ustala
siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12,0 m.

§11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro-
¿onych osuwaniem siê mas ziemnych nie podejmuje siê
ustaleñ.

§12. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scala-
nia i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

§13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy nie podejmuje siê ustaleñ.

§14. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê, gaz, energiê elektryczn¹ z sieci
infrastruktury technicznej z dopuszczeniem, do czasu ich
wybudowania, zaopatrzenia ze �róde³ w³asnych;

2) obs³ugê komunikacyjn¹ terenu z istniej¹cych dróg publicz-
nych po³o¿onych poza granicami planu oraz z projektowa-
nej drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD;

3) mo¿liwo�æ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi KDD;

4) zapewnienie w granicach dzia³ki budowlanej miejsc posto-
jowych w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 1 miejsce postojowe na
1 lokal mieszkalny.

§15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów nie
podejmuje siê ustaleñ.

§16. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

§17. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi �remu.

§18. W czê�ci objêtej niniejszym planem traci moc uchwa-
³a Nr 314/XXXVIII/97 Rady Miejskiej w �remie z dnia 5
wrze�nia 1997 r., w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego we wsi
Nochowo, opublikowana w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Poznañskiego Nr 21, poz. 175 z dnia 21 pa�dziernika
2007 r.

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

Przewodnicz¹ca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

Poz. 2506
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Za³¹cznik nr 2

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �REMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU PLANU

Poz. 2506

W wyniku uwzglêdnienia przez Burmistrza �remu z³o¿o-
nych uwag nie zachodzi konieczno�æ rozstrzygania o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejo-
nie ul. Letniej we wsi Nochowo.

Za³¹cznik nr 3

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �REMIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹ce do
zadañ w³asnych gminy to realizacja dróg publicznych na
terenach przeznaczonych w planie pod tak¹ funkcjê oraz
budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, finansowanie
o�wietlenia ulic, placów i dróg, znajduj¹cych siê na terenie
gminy oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Na terenach dotychczas niezainwestowanych budowa po-
szczególnych sieci infrastruktury technicznej bêdzie przebie-
gaæ ka¿dorazowo wed³ug aktualizowanych na bie¿¹co: �Wie-
loletniego Program Inwestycyjnego� oraz �Wieloletniego pla-
nu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanali-
zacji w �remie Sp. z o. o.� i �Koncepcji programowo -
przestrzennej zwodoci¹gowania i skanalizowania terenów
gminy �rem oraz terenów przyleg³ych�. Aktualizacja progra-
mów bêdzie zwi¹zana z rozwojem popytu na poszczególne

kwarta³y zabudowy. Budowa dróg bêdzie nastêpowaæ po
wybudowaniu wszystkich niezbêdnych podziemnych sieci
infrastruktury technicznej.

Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami w tym m.in. ustaw¹ - Prawo budowlane,
ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych, ustaw¹ o samorz¹dzie
gminnym, ustaw¹ o gospodarce nieruchomo�ciami i ustaw¹
- Prawo ochrony �rodowiska.

O ile zaistnieje taka potrzeba, inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy
finansowane bêd¹ w ca³o�ci lub w czê�ci z bud¿etu gminy oraz
na podstawie porozumieñ z innymi podmiotami lub ze �róde³
zewnêtrznych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodoci¹gowej mo¿e byæ w czê�ci finansowana ze �rodków
w³asnych Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w �re-
mie Sp. z o. o.


