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UCHWAŁA NR XIV/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE 

 z dnia 15 listopada 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew związanego 
z poszerzeniem granic eksploatacji Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., odkrywki Jóźwin 

IIB. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorzņdzie 
Gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, ze zmianami), 
w zwiņzku z Uchwałņ Nr XXXVII/367/10 Rady Miej-
skiej w Kleczewie z dnia 30 marca 2010r. zmienionej 
Uchwałņ Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie 
z dnia 29 marca 2011 roku, Rada Miejska w Kleczewie 
uchwala, co nastňpuje: 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział I 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew” , 
uchwalonego Uchwałņ Nr XXX/308/09 Rady Miejskiej 
w Kleczewie z dnia 17 listopada 2009r. , uchwala siň 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta Kleczew zwiņzany z poszerzeniem 
granic eksploatacji Kopalni Wňgla Brunatnego „Ko-
nin” w Kleczewie S.A., odkrywki Jóźwin IIB zwanej 
dalej planem. 
 

§ 2. 1. Rysunek planu pt. „Gmina i Miasto Kleczew 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
zwiņzany z poszerzeniem granic eksploatacji Kopalni 
Wňgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., od-
krywki Jóźwin IIB skala 1:2000” wraz z zaznaczonņ 
granicņ obszaru objňtego planem, stanowi załņcznik 
nr 1 – arkusze od nr 1 do nr 16 do niniejszej uchwały. 

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Kleczew wraz z zaznaczonņ granicņ terenu objňtego 
planem stanowi załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej stanowi załņcznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

4. Rozstrzygniňcie dot. sposobu uwag zgłoszo-
nych do projektu planu stanowi załņcznik nr 4 do 
niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Przedmiotem planu jest określenie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

3. zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5. wymagań wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

6. parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników inten-
sywności zabudowy; 

7. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
siň mas ziemnych; 

8. szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objňtych planem miejsco-
wym; 

9. szczegółowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy; 

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11. sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania terenów; 

12. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 
 
§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ ustaleniami planu: 

1. granica planu miejscowego; 
2. symbole terenów; 
3. linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu ściśle określone; 
4. nieprzekraczalne linie zabudowy; 

 

§ 5.  Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1. budowli służņcej reklamie - należy przez to 
rozumień wolnostojņcy trwale zwiņzany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;  

2. urzņdzeniu służņcym reklamie – należy przez 
to rozumień obiekt nie zwiņzany na trwale z gruntem, 
służņcy reklamie; 

3. froncie działki - należy przez to rozumień tņ 
granicň działki budowlanej, która przylega do drogi, 
z której nastňpuje wjazd i wejście na działkň;  

4. kalenicy dachu – należy przez to rozumień 
najwyższņ i najdłuższņ, poziomņ krawňdź załamania 
połaci dachu spadowego; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 365 – 38036 – Poz. 6552 
 

5. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy – należy przez to rozumień liniň, w której może 
byń zlokalizowana ściana frontowa projektowanego 
budynku ( co najmniej 60 % jej długości) lub z którņ 
może byń styczna ściana frontowa projektowanego 
budynku w przypadku lokalizacji nie równoległej do 
tej linii, bez prawa jej przekraczania w kierunku drogi; 
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich 
elementów architektonicznych budynków jak: balkon, 
wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, 
wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicz-
nego budynku wysuniňtych poza tň liniň nie wiňcej 
niż 2,0 m; 

6. obiekcie obsługi technicznej - należy przez to 
rozumień nadziemnņ i podziemnņ infrastrukturň 
technicznņ, która służy odprowadzaniu ścieków, do-
starczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu 
a także obiekty łņczności, stacje transformatorowe, 
obiekty przepompowni ścieków, urzņdzenia meliora-
cji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych 
odpadów komunalnych; 

7. przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumień dominujņcy (główny) sposób zagospo-
darowania terenu; 

8. przeznaczeniu uzupełniajņcym, dopuszczal-
nym – należy przez to rozumień możliwy sposób 
zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań 
określonych w planie, stanowiņcy uzupełnienie lub 
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego; 

9. symbolu przeznaczenia - należy przez to ro-
zumień literowe oznaczenie poszczególnych terenów, 
określajņce ich przeznaczenie podstawowe lub prze-
znaczenie podstawowe i uzupełniajņce; 

10. terenie – należy przez to rozumień obszar, 
wyznaczony liniami rozgraniczajņcymi oraz określony 
symbolem; 

11. urzņdzeniu pomocniczym - należy przez to 
rozumień wyposażenie techniczne dróg, miejsca 
parkingowe, a także oznakowanie służņce organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urzņdzenia 
ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urzņ-
dzenia służņce informacji o terenie, a także ogólno-
dostňpne stacje telefoniczne; 

12. wysokości zabudowy - należy przez to ro-
zumień maksymalnņ odległośń w rzucie prostopa-
dłym pomiňdzy najwyższym punktem dachu budyn-
ku, a najniższym punktem gruntu rodzimego; 

13. działce budowlanej – należy przez to rozu-
mień działkň budowlanņ zdefiniowana w ustawie z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

14. pasie technologicznym - należy przez to ro-
zumień, określony w planie obszar, zwiņzany 
z przebiegiem napowietrznej lub podziemnej instala-
cji, na którym dopuszcza siň prowadzenie prac zwiņ-
zanych z budowņ, przebudowņ i eksploatacjņ tej 
instalacji, w granicach którego zamyka siň jej ponad-
normatywne oddziaływanie; 

 

 

 

DZIAŁ II 
Rozdział II 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 
objętych planem. 

§ 6. Dla obszaru objňtego niniejszņ uchwałņ, ustala 
siň nastňpujņce przeznaczenia poszczególnych tere-
nów, przyporzņdkowujņc im wskazane obok symbole 
przeznaczenia: 

1. MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej  

2. UK – teren zabudowy usługowej – usługi kul-
tury,  

3. P – zabudowa produkcyjna zakładu górnicze-
go 

4. PG-EP – teren i obszar górniczy - teren eks-
ploatacji powierzchniowej; 

5. PG-IT – teren i obszar górniczy - teren infra-
struktury technicznej i obiektów budowlanych zakła-
du górniczego; 

6. PG-O.IT– teren i obszar górniczy - korytarz 
odstawy wňgla i infrastruktury technicznej;  

7. KD-Z – teren drogi publicznej - droga zbiorcza 
8. KD-Zp – teren drogi publicznej - droga zbior-

cza powiatowa; 
9. KD-Zp-O.IT– teren drogi publicznej - droga 

zbiorcza powiatowa i korytarz odstawy wňgla 
i infrastruktury technicznej; 

10. KD-Lg - teren drogi publicznej - droga lokal-
na gminna; 

Rozdział III 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 

§ 7. 1. Każda działka budowlana musi mień dostňp do 
drogi publicznej. Za dostňp do drogi publicznej uwa-
ża siň także ukształtowanie działki budowlanej, które 
umożliwia prawidłowy wjazd na działkň budowlanņ 
z terenu drogi wewnňtrznej lub zjazdu prywatnego. 

2. Nowņ zabudowň należy lokalizowań zgodnie 
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi 
na rysunku planu. 

3. Budowle i urzņdzenia służņce reklamie można 
lokalizowań na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia P i MN . 

4. Zakaz lokalizacji budowli służņcych reklamie 
i reklam w obszarze dróg publicznych. 

5. Wszelkie obiekty budowlane o wysokości 
równej i wiňkszej jak 50,0 m npt, przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowň, podlegajņ zgłosze-
niu do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbroj-
nych RP, Wydziału Lotniskowego. 

 

Rozdział IV 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 8. 1. Wprowadza siň całkowity zakaz: 
a) składowania jakichkolwiek odpadów ze 

szczególnym uwzglňdnieniem odpadów nie-
bezpiecznych, 
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b) odprowadzania ścieków bytowych i przemy-
słowych bezpośrednio do gruntu i cieków 
wodnych. 

2. Ustala siň ochronň wód powierzchniowych 
i podziemnych z zachowaniem wymogów wynikajņ-
cych z przepisów prawa. 

3. Działalnośń prowadzona na terenach objň-
tych planem nie może powodowań przekroczenia 
standardów jakości środowiska, określonych przepi-
sami odrňbnymi, poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny (nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņczności publicznej). 

4. Gospodarka odpadami komunalnymi musi 
byń prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach 
i gminnym systemem wywozu odpadów komunal-
nych, natomiast gospodarka odpadami nie bňdņcymi 
odpadami komunalnymi musi byń prowadzona 
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Odpady 
należy gromadziń selektywnie w wyznaczonych miej-
scach na każdej posesji. 

5. Masy ziemne i skalne przemieszczane 
w zwiņzku z wydobywaniem wňgla brunatnego nale-
ży lokalizowań na zwałowisku wewnňtrznym. Sposób 
zwałowania przemieszczanych mas skalnych oraz 
ukształtowania wierzchowiny zwałowiska określa 
projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu 
górniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 
4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Po 
za zwałowaniu teren należy zrekultywowań zgodnie 
z decyzjņ o ustaleniu kierunków rekultywacji. 

6. Zbňdne masy ziemi, powstajņce podczas re-
alizacji inwestycji budowlanych, należy wykorzystań 
do nowego ukształtowania terenu w granicach działki 
własnej pod warunkiem, że ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczenia wymaganych standardów 
jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach 
odrňbnych lub składowań w miejscu wskazanym 
przez gminň. 

7. Wody z odwodnienia wgłňbnego odkrywki 
należy kierowań poprzez rowy i rurociņgi do cieków 
wodnych lub zewnňtrznych rowów opaskowych. 

8. Czňśń wód z odwodnienia wgłňbnego należy 
kierowań rurociņgiem do przepompowni, a nastňpnie 
rurociņgiem tłocznym do zasilania Jeziora Budzi-
sławskiego i Jeziora Wilczyńskiego w okresach okre-
ślonych w decyzji środowiskowej dla tego przedsiň-
wziňcia. 

9. Wody spņgowe, resztkowe i deszczowe 
z odkrywki, mogņce zawierań ponadnormatywne 
ilości czņstek gruntów mineralnych i wňglowych, 
przed wprowadzeniem do odbiornika, należy oczy-
ściń w osadnikach retencyjno-osadowych przy pom-
powniach spņgowych oraz w osadnikach sedymen-
tacyjnych zlokalizowanych na powierzchni terenu ( 
lokalizacja poza terenem objňtym planem) do warto-
ści określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. 

10. Wody opadowe i roztopowe z terenów 
utwardzonych, w tym z parkingów, przy wprowadza-
niu do wód lub do ziemi w przypadkach określonych 
przepisami odrňbnymi należy oczyściń do jakości 
wymaganej tymi przepisami. 

11. Z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje 
siň, iż tereny oznaczone w planie symbolem MN 

należņ do kategorii terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, a tereny oznaczone symbolem 
UK należņ do terenów zabudowy zwiņzanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 

12. Obowiņzuje koniecznośń stosowania roz-
wiņzań technicznych, technologicznych i organiza-
cyjnych obniżajņcych poziom hałasu, co najmniej do 
poziomu dopuszczalnego, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi. 

13. Na każdym etapie eksploatacji odkrywki sto-
sowań środki ograniczajņce emisjň pyłu. 

 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

§ 9. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarach wystňpowania stanowisk 
archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, podczas 
inwestycji zwiņzanych z robotami ziemnymi, wyma-
gane jest prowadzenie prac archeologicznych 
w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania 
archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – Delegatura w Koninie 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowň. 

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala siň w obrňbie szerokopłaszczy-
znowego zadania inwestycyjnego, obowiņzek prze-
prowadzenia rozpoznawczych badań powierzchnio-
wo-sondażowych, 

3. W przypadku stwierdzenia wystňpowania 
stanowisk archeologicznych należy wykonań: 

- ratownicze badani wykopaliskowe wyprzedza-
jņce inwestycjň na wytypowanych stanowi-
skach archeologicznych, 

- badani archeologiczne na nowych obiektach 
archeologicznych 

4. Wszystkie prace archeologiczne muszņ byń 
uzgodnione pozwoleniem WUOZ w Poznaniu – Dele-
gatura w Koninie przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowň lub przed rozpoczňciem prac ziemnych. 

 

Rozdział VI 
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 10. Nie ustala siň. 
 

Rozdział VII 
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania 

terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 

w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 11. 1. Teren objňty opracowaniem, w całości znaj-
duje siň w granicach: 

- terenu górniczego „Pņtnów” utworzonego 
decyzjņ Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
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bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
30.08.1993 r., znak: Gosm/1537/93 

2. Teren objňty opracowaniem, znajduje siň 
w granicach: 

- obszaru górniczego „Pņtnów IV” utworzone-
go decyzjņ Ministra Ochrony Środowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
30.08.1993 r., znak: Gosm/1537/93. 

- obszaru górniczego „Pņtnów III” utworzone-
go decyzjņ Ministra Górnictwa i Energetyki 
z dnia 12.07.1961 r., L.dz.:VMF/3048/61. 

 

Rozdział VIII 
Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 12. 1. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia MN dopuszcza siň podziały z wytyczeniem 
granic prostopadłych do linii rozgraniczajņcej, za-
pewnieniem szerokości frontu działki min. 20 m 
i zachowania minimalnej powierzchni działki 700 m². 

2. Nie zachodzi potrzeba scalania i podziału nie-
ruchomości w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

3. Dopuszcza siň podziały nieruchomości nie-
zbňdne dla działalności zakładu górniczego i realizacji 
projektowanych dróg publicznych. 

 
Rozdział IX 

Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 

§ 13. 1. W pasach technologicznych linii elektroener-
getycznych obowiņzuje bezwzglňdny zakaz realizacji 
obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt 
ludzi. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami PG-IT, PG-EP i PG-O.IT obowiņzujņ ogra-
niczenia w użytkowaniu ustalone w §20, §21 i §22. 

 
Rozdział X 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

§ 14. Na terenach objňtych planem ustala siň nastň-
pujņce zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 

1. zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 
z istniejņcych i rozbudowywanych sieci elektroener-
getycznych ; 

2. zaopatrzenie w wodň z istniejņcych i rozbu-
dowywanych sieci wodociņgowych; 

3. odprowadzenie ścieków bytowych i ścieków 
przemysłowych do zbiorników bezodpływowych 
z zapewnieniem ich wywozu do punktu zlewowego 
przy oczyszczalni ścieków; 

4. budynki powinny posiadań zbiorcze lub in-
dywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu 
wystarczajņcym dla prawidłowego użytkowania 
zgodnego z funkcjņ; 

5. preferowanymi czynnikami grzewczymi sņ: 
gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne 
źródła energii; 

6. ustala siň nastňpujņce zasady zaopatrzenia 
w sień teletechnicznņ: 

a) z istniejņcej sieci telekomunikacyjnej; 
b) planowanņ sień telekomunikacyjnņ należy 

wykonań jako kablowņ; dopuszcza siň jej 
prowadzenie w obrňbie pasów drogowych 
istniejņcych i projektowanych dróg, za zgodņ 
właściwego zarzņdcy drogi; 

c) dopuszcza siň przebudowň i rozbudowň ist-
niejņcych linii napowietrznych oraz ich wy-
mianň na sień kablowņ; 

d) przebudowa istniejņcej sieci telekomunika-
cyjnej, która koliduje z projektowanym zago-
spodarowaniem terenu i układem komunika-
cyjnym, może byń realizowana na warunkach 
określonych przez operatora telekomunika-
cyjnego według przepisów odrňbnych; 

e) na terenie objňtym granicami planu dopusz-
cza siň lokalizacjň inwestycji celu publicznego 
z zakresu łņczności publicznej w rozumieniu 
przepisów odrňbnych; 

7. wszystkie istniejņce i projektowane na obsza-
rze objňtym planem urzņdzenia i instalacje, należy 
wkomponowań w projektowane zagospodarowanie 
terenu, zachowujņc bezpieczne odległości zgodnie 
z obowiņzujņcymi normami i przepisami; 

8. ustala siň rozbiórkň dróg kolidujņcych 
z eksploatacjņ wňgla brunatnego i w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi ich ewentualnņ odbudowň lub bu-
dowň po nowej trasie; 

9. wzdłuż budowanych i odtwarzanych dróg 
gminnych i powiatowych, należy przewidzień możli-
wośń realizacji tras o funkcji komunikacji turystycznej 
w tym tras rowerowych; 

10. wszystkie istniejņce na obszarze objňtym 
planem instalacje i urzņdzenia, kolidujņce 
z eksploatacjņ wňgla brunatnego i korytarzem od-
stawy należy rozebrań na warunkach ustalonych 
przez właściciela urzņdzeń i instalacji zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami, na bazie warunków 
technicznych; 

11. ustala siň wykonanie skrzyżowań nowych li-
nii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 
niezbňdnych do funkcjonowania zakładu górniczego 
z istniejņcymi instalacjami napowietrznymi lub pod-
ziemnymi zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami na 
warunkach ustalonych przez właściciela instalacji. 

12. ustala siň wykonanie skrzyżowań trasy od-
stawy wňgla brunatnego z istniejņcymi instalacjami 
napowietrznymi lub podziemnymi oraz istniejņcym 
układem komunikacyjnym, zgodnie z obowiņzujņcy-
mi przepisami na warunkach ustalonych z właścicie-
lem instalacji lub z zarzņdcņ drogi. 

13. jeżeli w obrňbie planowanej inwestycji wy-
stňpujņ urzņdzenia melioracyjne rozbiórkň lub prze-
budowň należy uzgodniń z administratorem tych 
urzņdzeń. 

14. w  granicach obszaru objňtego planem do-
puszcza siň realizacjň infrastruktury technicznej, 
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technologicznej i komunikacyjnej w tym niezbňdnej 
do wykonywania działalności zakładu górniczego. 

15. na terenach oznaczonych symbolem P usta-
la siň pas technologiczny dla rurociņgów naftowych 
zlokalizowanych poza granicami terenu objňtego 
planem, o szerokości 40 m , po 20 m od osi rurociņgu 
w obie strony, w którym obowiņzuje: 

a) zakaz realizacji obiektów budowlanych prze-
znaczonych na pobyt ludzi; 

b) zakaz realizacji wszelkiego rodzaju budowli, 
ogrodzeń, składowisk itp.; 

c) zakaz sadzenie drzew w odległości mniejszej 
niż 5 m od rurociņgów naftowych; 

16. dla usytuowania urzņdzeń elektroenerge-
tycznych ( w tym stacji transformatorowych) nie jest 
wymagane zachowanie linii zabudowy. 

17. przy realizacji inwestycji należy uwzglňdniń 
drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodň do zewnňtrz-
nego gaszenia pożarów. 
 
§ 15. Na terenie objňtym planem, ustala siň nastňpu-
jņce warunki obsługi komunikacyjnej i zaspokojenia 
potrzeb parkingowych: 

1. obsługa komunikacyjna projektowanych te-
renów poprzez istniejņcy układ dróg wojewódzkiej, 
powiatowych, gminnych i drogi wewnňtrzne; 

2. potrzeby parkingowe dla istniejņcych 
i projektowanych inwestycji należy realizowań na 
nieruchomości własnej inwestora; 

3. na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej należy zapewniń minimalnie 2 miejsca 
parkingowe na l lokal mieszkalny; 

4. na terenach zabudowy produkcyjnej należy 
zapewniń minimalnie 1 miejsce parkingowe na l0 
zatrudnionych; 

5. na terenach zabudowy usługowej należy za-
pewniń minimalnie 1 miejsce parkingowe na 30m² 
powierzchni użytkowej budynku usługowego. 

Rozdział XI 
Ustalenia dotyczące zasad obszarów rehabilitacji 
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

a także obszarów wymagających przekształceń lub 
rekultywacji 

§ 16. 1. Na terenie objňtym planem, oznaczonym 
symbolem PG-EP, PG-IT, PG-O.IT po zakończeniu 
powierzchniowej eksploatacji wňgla brunatnego 
ustala siň obowiņzek rekultywacji zgodnie z decyzjņ 
o ustaleniu kierunków rekultywacji. 

2. Ustala siň rekultywacjň w kierunku rolnym, 
leśnym lub wodnym oraz rekreacyjno-sportowym . 

3. Na terenach rekultywowanych w kierunku 
rolnym, wzdłuż odtwarzanych cieków wodnych 
i wokół zbiorników wodnych oraz na terenach po 
osadnikach , zaleca siň uprawy roślin służņcych do 
produkcji energii odnawialnej i wikliny. 

 
DZIAŁ III 

Rozdział XII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy 

§ 17. 1. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
MN:przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie do-
puszczalne: infrastruktura techniczna celu publiczne-
go; 

2. Ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 

  
RODZAJ USTALENIA 

 
WARTOŚŃ LICZBOWA USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna ilośń kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych 2 
3 Maksymalna wysokośń zabudowy mieszkaniowej npt [m] 10,0 
4 Maksymalna ilośń kondygnacji nadziemnych pozostałych budynków 1 
5 Maksymalna wysokośń pozostałych budynków npt [m] 6,0 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 50 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30 

b) na działce budowlanej można zrealizowań 
budynek mieszkalny, budynek garażowy, go-
spodarczy lub garażowo-gospodarczy; 

c) dla budynków mieszkalnych ustala siň dachy 
skośne dwu lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia 25 – 45 stopni; 

d) preferowany układ kalenicy – prostopadle do 
frontowej granicy działki; 

e) dla budynków garażowo-gospodarczych, ga-
rażowych i gospodarczych ustala siň dachy 
skośne dwu lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia 25 – 45 stopni lub płaskie; 

f) dopuszcza siň realizacjň budynku garażowo-
gospodarczego, garażowego lub gospo-
darczego wolnostojņcego lub dobudowanego 
do budynku mieszkalnego; 

g) dopuszcza siň realizacjň budynku garażowo-
gospodarczego, garażowego lub gospo-
darczego o długości do 7,0 m i wysokości do 
5,0 m bezpośrednio przy bocznej lub/i tylnej 
granicy działki; 

h) zabudowa działek zlokalizowanych pod linia-
mi elektroenergetycznymi dopuszczalna po 
ich przebudowie po nowej trasie; 

i) obowiņzuje maksymalna nieprzekraczalna li-
nia zabudowy od granicy z pasem drogowym 
drogi powiatowej ustalona istniejņcym bu-
dynkiem mieszkalnym; 

j) obowiņzuje maksymalna nieprzekraczalna li-
nia zabudowy 5,0 m od granicyz pasem dro-
gowym drogi gminnej; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 365 – 38040 – Poz. 6552 
 

k) obsługa komunikacyjna od strony drogi 
gminnej i drogi powiatowej. 

 
§ 18. 1. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
UK:przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 
– usługi kultury; przeznaczenie dopuszczalne: infra-
struktura techniczna celu publicznego; 

2. Ustala siň zakaz dystrybucji takich towarów 
jak: paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne; 

3. Ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) dla każdej działki budowlanej obowiņzuje: 

  
RODZAJ USTALENIA 

 
WARTOŚŃ LICZBOWA USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.8 
2 Maksymalna ilośń kondygnacji nadziemnych budynków 2 
3 Maksymalna wysokośń budynków npt [m] 10,0 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40 

b) dla budynków ustala siň dachy skośne dwu 
lub wielospadowe o kņcie nachylenia 25 – 45 
stopni lub płaskie; 

c) preferowany układ kalenicy – prostopadle do 
frontowej granicy działki; 

d) dla budynków garażowo-gospodarczych usta-
la siň dachy skośne dwu lub wielospadowe 
o kņcie nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie; 

e) obowiņzuje maksymalna nieprzekraczalna li-
nia zabudowy 5,0 m od granicy z pasem dro-
gowym drogi gminnej; 

f) obsługa komunikacyjna od strony drogi 
gminnej. 

§ 19. 1. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
P:przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyj-
na zakładu górniczego; przeznaczenie dopuszczalne: 
infrastruktura techniczna; 

2. Ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) dla terenu obowiņzuje: 

  
RODZAJ USTALENIA 

 
WARTOŚŃ LICZBOWA USTALENIA 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.8 
2 Maksymalna ilośń kondygnacji nadziemnych budynków 2 
3 Maksymalna wysokośń budynków npt [m] 10,0 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40 

b) dla budynków produkcyjnych ustala siň 
dachy skośne dwu lub wielospadoweo kņ-
cie nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie; 

c) obowiņzujņ maksymalne nieprzekraczalne 
linie zabudowy 5,0 m od granicyz pasem 
drogowym drogi gminnej; 

d) obsługa komunikacyjna od strony drogi 
gminnej. 

 
§ 20. 1. Ustala siň dla terenów oznaczonych sym-
bolem PG-EP przeznaczenie podstawowe: teren 
i obszar górniczy–teren eksploatacji powierzch-
niowej; 

2. W granicach terenu oznaczonego symbo-
lem PG-EP ustala siň prawo realizacji obiektów 
budowlanych: obiektów infrastruktury technicznej, 
technologicznej i komunikacyjnej, niezbňdnych do 
wykonywania działalności zakładu górniczego 
i innej infrastruktury technicznej nie kolidujņcej 
z przeznaczeniem podstawowym. 

3. W granicach terenu oznaczonego symbo-
lem PG-EP ustala siň prawo rozbiórki obiektów 
budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej, 
technologicznej i komunikacyjnej kolidujņcych 
z przeznaczeniem podstawowym. 

4. Ruch zakładu górniczego musi odbywań 
siň na podstawie planu ruchu zgodnie z zasadami 
techniki górniczej. 

5. Po zakończeniu eksploatacji wňgla brunat-
nego, ustala siň możliwośń zmiany sposobu użyt-
kowania lub rozbiórki obiektów budowlanych, 

obiektów infrastruktury technicznej, technologicz-
nej i komunikacyjnej zbňdnej do wykonywania 
działalności zakładu górniczego i rekultywacjň 
zgodnie z decyzjņ o ustaleniu kierunków rekulty-
wacji. 

6. Dopuszcza siň budowň urzņdzeń wodnych 
i drogowych służņcych rekultywacji. 

7. Obsługa komunikacyjna poprzez układ 
dróg wewnňtrznych. 
 
§ 21. 1. Ustala siň dla terenów oznaczonych sym-
bolem przeznaczenia PG-IT przeznaczenie: pod-
stawowe: teren i obszar górniczy - teren infrastruk-
tury technicznej i obiektów budowlanych zakładu 
górniczego; uzupełniajņce: infrastruktura technicz-
na celu publicznego. 

2. Dopuszcza siň realizacjň dróg wewnňtrz-
nych. 

3. Dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy z możliwościņ remontu do czasu wykupu 
przez zakład górniczy. 

4. Po zakończeniu eksploatacji wňgla brunat-
nego, ustala siň zmianň przeznaczenia lub rozbiór-
kň obiektów budowlanych: obiektów infrastruktury 
technicznej, technologicznej i komunikacyjnej, 
zbňdnych do wykonywania działalności zakładu 
górniczego i rekultywacjň zgodnie z decyzjņ o 
kierunkach rekultywacji. 
 
§ 22. 1. Ustala siň dla terenów oznaczonych sym-
bolem przeznaczenia PG-O.IT przeznaczenie: pod-
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stawowe: teren i obszar górniczy - korytarz odsta-
wy wňgla i infrastruktury technicznej uzupełniajņ-
ce: infrastruktura techniczna celu publicznego. 

2. Dopuszcza siň zachowanie istniejņcej za-
budowy z możliwościņ remontu do czasu wykupu 
przez zakład górniczy. 

3. Obsługa komunikacyjna poprzez drogi 
wewnňtrzne. 
 
§ 23. 1. Ustala siň dla terenów oznaczonych sym-
bolem KD-Z przeznaczenie: pod stawowe: teren 
drogi publicznej - droga zbiorcza, uzupełniajņce : 
infrastruktura techniczna celu publicznego. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem prze-
znaczenia KD-Z ustala siň: 

a) dotychczasowņ szerokośń w liniach rozgra-
niczajņcych; 

b) parametry techniczne drogi zgodne 
z wymogami przepisów odrňbnych; 

c) lokalizacja nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeń infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

d) obsługň komunikacyjnņ przylegajņcych te-
renów i działek. 

 
§ 24. 1. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbo-
lem KD-Zp przeznaczenie: pod stawowe: teren 
drogi publicznej - droga zbiorcza powiatowa; uzu-
pełniajņce : infrastruktura techniczna celu publicz-
nego. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem prze-
znaczenia KD-Zp ustala siň: 

a) na odcinkach istniejņcych dotychczasowņ 
szerokośń w liniach rozgraniczajņcych; 

b) na odcinkach projektowanych minimalnņ 
szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 20 
m; 

c) parametry techniczne drogi zgodne 
z wymogami przepisów odrňbnych; 

d) lokalizacja nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeń infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

e) obsługň komunikacyjnņ przylegajņcych te-
renów i działek. 

 
§ 25. 1. Ustala siň dla terenów oznaczonych sym-
bolami Zp-O.IT przeznaczenie: pod stawowe: teren 
drogi publicznej - droga zbiorcza powiatowa 
i korytarz odstawy wňgla wraz z infrastrukturņ 
technicznņ; uzupełniajņce : infrastruktura technicz-
na celu publicznego. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem prze-
znaczenia KD-Zp-O.IT ustala siň: 

a) minimalna szerokośń – 20,0 m w liniach 
rozgraniczajņcych 

b) parametry techniczne drogi zgodne 
z wymogami przepisów odrňbnych; 

c) lokalizacja nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeń infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów odrňbnych; 

d) obsługň komunikacyjnņ przylegajņcych te-
renów i działek. 

§ 26. 1. Ustala siň dla terenów oznaczonych sym-
bolami KD-Lg przeznaczenie: pod stawowe: teren 
drogi publicznej - droga lokalna gminna; uzupeł-
niajņce : infrastruktura techniczna celu publiczne-
go. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KD-Lg ustala siň: 

a) minimalna szerokośń – 20,0 m w liniach 
rozgraniczajņcych 

b) parametry techniczne drogi zgodne 
z wymogami przepisów odrňbnych; 

c) lokalizacja nadziemnych i podziemnych 
urzņdzeń infrastruktury technicznej, sto-
sownie do przepisów 

d) odrňbnych; obsługň komunikacyjnņ przyle-
gajņcych terenów i działek. 

 
DZIAŁ VI 

Rozdział XIII 
Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. 

§ 27. Ustala siň tymczasowy, dotychczasowy rolni-
czy sposób użytkowania terenów oznaczonych 
symbolami przeznaczenia: PG-EP, PG-IT, PG-O.IT, 
KD-Zp-O.IT i KD-Zp na odcinku nowoprojektowa-
nym, do czasu wykupu przez zakład górniczy 
i przeznaczenia zgodnego z planem. 
§ 28. Przeznacza siň na cele nierolnicze grunty 
rolne znajdujņce siň w granicach objňtych planem 

 

Rozdział XIV 
Ustalenia końcowe. 

§ 29. Uchwala siň dla terenów objňtych ustalenia-
mi planu stawkň służņcņ naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 20 %. 
 
§ 30. Zgodnie z ustawņ z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami) zmianň 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, przeprowadza siň na pod-
stawie: 

a) gruntów rolnych kl. III, decyzji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-
97/11 z dnia 03.08.2011 r. 

b) gruntów leśnych nie stanowiņcych własno-
ści Skarbu Państwa decyzji Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Nr DR. I. 7151. 
3.2011 z dnia 21.04.2011 r. 

 
§ 31. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Kleczew. 
 
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.” 

 
  Przewodniczņcy  

Rady Miejskiej w Kleczewie 
(-) mgr Maciej Trzewiczyński 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XIV/91/2011 

Rady Miejskiej w Kleczewie 
z dnia 15 listopada 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XIV/91/2011 

Rady Miejskiej w Kleczewie 
z dnia 15 listopada 2011 r. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XIV/91/2011 

Rady Miejskiej w Kleczewie 
z dnia 15 listopada 2011 r. 

 
 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) Rada Miejska w Kleczewie rozstrzyga co na-
stňpuje: 
W zwiņzku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i 

Miasta Kleczew zwiņzanego z poszerzeniem granic 
eksploatacji Kopalni Wňgla Brunatnego „Konin” w 
Kleczewie S.A., odkrywki Jóźwin IIB, nie zachodzi 
koniecznośń realizacji nowych sieci i urzņdzeń 
systemu wodociņgowego i kanalizacji sanitarnej 
stanowiņcych zadania własne gminy. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XIV/91/2011 

Rady Miejskiej w Kleczewie 
z dnia 15 listopada 2011 r. 

 
 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) Rada Miejska w Kleczewie rozstrzyga, co na-
stňpuje: 
Na podstawie oświadczenia Burmistrza Gminy i 
Miasta Kleczew w sprawie braku uwag na 

etapie wyłożenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Kleczew zwiņzanego z poszerzeniem granic eks-
ploatacji Kopalni Wňgla Brunatnego „Konin” w 
Kleczewie S.A., odkrywki Jóźwin IIB, do publiczne-
go wglņdu , nie rozstrzyga siň o sposobie ich roz-
patrzenia. 
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UCHWAŁA NR XIV/60/11  RADY GMINY W CHODOWIE 

 z dnia 30 września 2011 r. 

zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Chodów oraz 
sposobu rozliczenia udzielonej dotacji.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym /t.jedn. 
Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591, ; z 2002r..Nr 23,poz. 
220,Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz. 
1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r.Nr 80,poz.717, Nr 
162,poz. 1568, z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz 
.1203 ,Nr 167,poz. 1759;z 2005r.Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175,poz.1457;z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 
181,poz.1337;z 2007r.Nr 48,poz .327, Nr 138, poz 
.974,Nr 173,poz.1218; z 2008r .Nr 180 ,poz 1111 ,Nr 
223,poz.1458;z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr 157 
,poz.1241; z  2010r.Nr 28,poz.142 i poz. 146, Nr 106 
,poz .675,Nr 40,poz.230;z 2011r.Nr 21,poz 
.113,Nr134,poz.777.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  / t.jedn. Dz. 
U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,Nr 267,poz.2255;z 
2006r.Nr 170,poz.1217,Nr 227,poz.1658;z 2007r.Nr 
64,poz. 427, Nr 75,poz.493,Nr 88,poz.587,Nr 
147,poz.1033,Nr 176,poz.1238,Nr 181,poz.1286,Nr 
231,poz.1704;z 2008r. Nr 199,poz.1227,Nr 227,poz. 
1505;z 2009r.Nr 168,poz.1323, Nr 215,poz.1664;z 
2010r. 44,poz.253,Nr 182,poz.1228;z 2011r.Nr 

32,poz.159./Rada Gminy w Chodowie uchwala, co 
nastňpuje:  

§ 1. 1. Określa siň zasady, tryb postňpowania 
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chodów dla 
spółki wodnej oraz sposób jej rozliczenia . 

2. Tryb postňpowania o udzielenie dotacji, 
o której mowa w ust.1 określa Regulamin, który 
stanowi załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej 
stanowi załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadania stanowi 
załņcznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Gminy  
(-) Jan Dņbrowicz 

  


