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UCHWA£A NR VII/38/2007
RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany 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 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167,
poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, zmiana 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) Rada Gminy
w Po³ajewie uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Po³ajewo zwanych dalej planem.
2. Granice obszaru wsi Po³ajewo objêtego planem oznaczone s¹ na rysunku planu w skali 1:2000, zwany dalej
rysunkiem.
3. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Po³ajewo, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y,
3) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y;
4) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik nr 4 do uchwa³y.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie terenu, które powinno przewa¿aæ na
wyznaczonym obszarze;
2) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie terenu, które uzupe³nia lub wzbogaca
zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem podstawowym terenu;

3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
liniê usytuowania obiektu budowlanego (budynku)
i dotyczy to lokalizacji g³ównej bry³y budynku, dopuszcza
siê wysuniêcie lub cofniêcie poza tê liniê: okapów,
wykuszy, balkonów, schodów zewnêtrznych, partii wejciowych do budynku, gara¿u itp.;
4) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy  nale¿y
przez to rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹ teren przeznaczony
pod zabudowê budynkami; obszar pomiêdzy granic¹ dzia³ki,
a t¹ lini¹ jest terenem wy³¹czonym z zabudowy;
5) wskaniku intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ iloraz, powierzchni (nowej i istniej¹cej) zabudowy do powierzchni dzia³ki;
6) us³ugach publicznych  nale¿y przez to rozumieæ obiekty
przeznaczone pod funkcje publiczne: administracji, opieki
zdrowotnej, opieki spo³ecznej, socjalnej i wychowawczej,
edukacji, sportu, obs³ugi pasa¿erów w transporcie
drogowym, poczty i telekomunikacji, kultury, itp...,
7) us³ugach  nale¿y przez to rozumieæ us³ugi przynosz¹ce
dochód, wiadczone odp³atnie w zakresie: handlu,
gastronomii, rekreacji, turystyki, miejsc noclegowych,
sportu, kultury, rozrywki, opieki zdrowotnej i socjalnej,
weterynaryjnej, rehabilitacji, obs³ugi bankowej, ubezpieczeñ, gier losowych, transportu, wynajmu: sprzêtu biurowego, maszyn, samochodów, itp...., napraw i diagnostyki
maszyn i urz¹dzeñ, samochodów itp...,
8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  nale¿y przez
to rozumieæ budynek mieszkalny o nie wiêcej ni¿ dwóch
lokalach mieszkalnych albo jednym lokalu mieszkalnym i
lokalu u¿ytkowym o powierzchni do 30% powierzchni
ca³kowitej budynku;
9) zabudowie zagrodowej  nale¿y przez to rozumieæ
budynki mieszkalne, gara¿e, gospodarcze i inwentarskie w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych
oraz w gospodarstwach lenych;
10) terenach zabudowy obiektami produkcyjnymi, sk³adów
i magazynów
-

nale¿y przez to rozumieæ w szczególnoci teren zabudowany obiektami przeznaczonymi do produkcji
i magazynowania:
a) artyku³ów spo¿ywczych i napojów (przetwórstwo
owoców i warzyw itp., produktów przemia³u zbó¿,
chleba, ciasta, makaronu, soku itp...),
b) drewna i wyrobów z drewna, metalowych wyrobów gotowych,
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c) wyrobów z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i
pozosta³ych surowców niemetalicznych,
d) dzia³alnoæ wspieraj¹c¹ i pomocnicz¹ dla
transportu (za³adunek i roz³adunek towarów,
prze³adunek, magazynowanie towaru w silosach,
ch³odniach, drobne naprawy sprzêtu transportowego itp.),
e) samochodów do przewo¿enia ³adunków,
f) sk³adowanie maszyn i sprzêtu do wynajmu
z kierowc¹ lub operatorem, itp.
§3. 1. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹:
1) tereny: górnicze nara¿one na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych
wymagaj¹ce ustalenia granic i sposobów zagospodarowania.
2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

11) teren zieleni izolacyjnej  oznaczony na rysunku ZI;
12) tereny zieleni urz¹dzonej  oznaczone na rysunku ZP1
i ZP;
13) tereny cmentarzy  oznaczone na rysunku ZC;
14) tereny wód powierzchniowych sródl¹dowych  oznaczone
na rysunku WS
15) tereny dróg publicznych  oznaczone na rysunku KD1
 KD8
16) tereny dróg wewnêtrznych  oznaczone na rysunku KDw,
KDW;
17) tereny ci¹gów pieszych  oznaczone na rysunku Kx;
18) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych  oznaczone na
rysunku E;
19) tereny urz¹dzeñ wodoci¹gowych  oznaczone na rysunku
W;

1) szczegó³owych zasad i warunków scaleñ i podzia³u
nieruchomoci;

20) tereny urz¹dzeñ kanalizacji ciekowej  oznaczone na
rysunku K;

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

21) tereny urz¹dzeñ kanalizacji deszczowej  oznaczone na
rysunku K1;

§4. 1. Ustalenia planu obejmuj¹ tereny wy³¹czone
z zabudowy budynkami s¹ to: tereny rolnicze (R1), lasu (ZL)
i zieleni izolacyjnej (ZI).

22) teren urz¹dzeñ telekomunikacyjnych  oznaczony na rysunku T;

2. Na terenach o których mowa w ust. 1. dopuszcza siê
realizacjê infrastruktury technicznej.
3. Na terenie rolniczym oznaczonym symbolem R
dopuszcza siê lokalizacjê budowli zwi¹zanych z produkcj¹
rolnicz¹ oraz w s¹siedztwie istniej¹cej zabudowy zagrodowej
budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹.
§5. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 oznaczone na rysunku MN, MN1 i MN2;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej
 oznaczony na rysunku MW;

wielorodzinnej

3) tereny zabudowy us³ugowej  oznaczone na rysunku U,
U1, U2;
4) tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej  oznaczone
na rysunku Mu i Mu1;
5) tereny zabudowy us³ugowo-produkcyjnej  oznaczone na
rysunku UP;
6) tereny sportu i rekreacji  oznaczone na rysunku US
i US1;
7) tereny zabudowy zagrodowej  oznaczone na rysunku RM,
RM1;
8) tereny zabudowy obiektami produkcyjnymi, sk³adów
i magazynów  oznaczone na rysunku P;
9) tereny rolnicze  oznaczone na rysunku R i R1;
10) tereny lasu  oznaczone na rysunku ZL;

23) teren urz¹dzeñ gazownictwa  oznaczony na rysunku G;
§6. Obowi¹zuj¹ okrelone na rysunku:
1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;
2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) wymagane usytuowanie kalenicy przy realizacji dachu
dwuspadowego;
4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
5) linie podzia³u wewnêtrznego.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
§7. 1. Na terenie wsi objêtym planem ustala siê
ochronê rodowiska poprzez:
1) wyposa¿enie terenów przeznaczonych pod zabudowê:
a) docelowo w zbiorowe zaopatrzenie w wodê, odbiór
cieków komunalnych,
b) tymczasowo do czasu realizacji sieci uzbrojenia
w lokalne odprowadzenie cieków komunalnych do
szczelnych zbiorników,
c) wyposa¿enie terenów przeznaczonych pod zabudowê
obiektami produkcyjnymi, sk³adów i magazynów oraz
us³ugowo-produkcyjn¹
w
oczyszczalni
wód
opadowych i roztopowych;
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1) zorganizowany system odbioru odpadów;

b) kaplica przy kociele parafialnym  nr rej. A-487

2) ochronê przed ha³asem i wibracjami poprzez zakaz lokalizacji wród:

c) koció³ ewangelicki  nr rej. A-484

a) zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej),
b) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y,
zak³adów wywo³uj¹cych ha³as powy¿ej dopuszczalnego poziomu dla zabudowy mieszkaniowej;
1) na ca³ym obszarze wsi, ustala siê zakaz prowadzenia
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, od których wymagane jest obligatoryjnie
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko,
z wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ telekomunikacji (T).
2. Na terenie objêtym planem, formami ochrony objêto
drzewa uznane za pomniki przyrody.
1) Wykaz pomników przyrody wystêpuj¹cych na terenie parku
we wsi Po³ajewo:
a) 3 lipy drobnolistne  nr rej. 317, 570,
b) 2 ¿ywotniki olbrzymie - nr rej. 259, 260,
c) 2 daglezje zielone  nr rej. 262, 263
d) topolê bia³¹  nr rej. 264,
e) platana zachodniego  nr rej. 266,
f) 2 lipy szerokolistne  nr rej. 268, 269,
g) dêba szypu³kowego  nr rej. 316;
2) na obszarze parku:
a) zabrania siê niszczenia i uszkadzania pomników przyrody;
b) zabrania siê budowy w ich s¹siedztwie obiektów budowlanych, które mog³yby mieæ negatywny wp³yw na
obiekt chroniony lub mog³yby spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§8. 1. Na terenie wsi wystêpuj¹ obiekty zabytkowe
i zespo³y zabytkowe (obiekty znajduj¹ce siê w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (skrót WKZ)
i objête ochron¹ na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) wykaz obiektów znajduj¹cych siê w rejestrze:
a) park krajobrazowy pocz. XVIII w  nr rej. A-404.
b) koció³ p.w. w. Micha³a Archanio³a  nr rej. A-163.
plebania
a) kaplica przy kociele parafialnym  nr rej. A-486

2) wykaz obiektów objêtych ochron¹ na podstawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego:
a) cmentarz ewangelicko-augsburski ul. Szamotulska XIX w.
b) cmentarz katolicki, przykocielny, nieczynny XV w.
c) cmentarz ¿ydowski, nieczynny XVIII, XIX w.
d) cmentarz katolicki, parafialny, czynny XIX w.
e) domy przy ul. Dworcowej o numerach: 1, 2, 4, 7, 9, 10
i salka katechetyczna,
f) domy przy ul. Obornickiej o numerach: 5, 6, 7,
g) domy przy ul. Zielonej o numerach: 1, 7, 8, 13,
h) dom przy u. Parkowej numer 7,
i)

domy przy ul. Rynek o numerach: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12,
16, 17, 18, 19, 22, 28,

j)

domy przy ul. Szamotulskiej o numerach: 8, 10, 15, 20,
27,

k) domy przy ul. Winiary o numerach: 2,
2. Zachowanie historycznego uk³adu ruralistycznego wsi
Po³ajewo poprzez:
1) ochronê konserwatorsk¹ obiektów zabytkowych i ich historycznego otoczenia;
2) w strefie ochrony konserwatorskiej (oznaczonej na
rysunku), przed uzyskaniem pozwolenia na budowê,
nale¿y uzgodniæ z WKZ zakres koniecznych badañ archeologicznych, podczas wykonywania prac ziemnych,
3) dostosowanie nowej zabudowy w obszarze strefy ochrony
konserwatorskiej do zabudowy zabytkowej przez:
a) utrzymanie historycznej linii zabudowy dla budynków
mieszkalnych i mieszkalno-us³ugowych i us³ugowych,
b) nawi¹zanie form¹ zabudowy do cech architektury lokalnej w tym do wysokoci i szerokoci budynku
zabytkowego w s¹siedztwie oraz do formy dachu
 dach symetryczny dwuspadowy i kata pochylenia
po³aci od 40° do 55°,
c) zmianê formy zabudowy do cech architektury
dysharmonizuj¹cej poprzez przywrócenie w³aciwej
skali i wysokoci obiektu, w tym: wygl¹du elewacji
frontowej, formy dachu i k¹ta pochylenia po³aci, itp.,
d) wykoñczenie zewnêtrzne nowych budynków
w s¹siedztwie zabudowy zabytkowej, winno byæ kontynuacj¹ tradycyjnych technik budowlanych.
3. Zachowanie obiektów zabytkowych (oznaczonych na
rysunku), w tym:
1) dla obiektów zabytkowych znajduj¹cych siê w rejestrze
WKZ ustala siê:
a) zakaz rozbudowy i przebudowy obiektu oraz zmiany
bry³y, elewacji, formy dachu i detalu architektonicznego,
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b) na zmianê funkcji obiektu zabytkowego nale¿y
uzyskaæ pozwolenie WKZ,
c) na wszelkie prace zwi¹zane z utrzymaniem obiektu
zabytkowego we w³aciwym stanie technicznym nale¿y uzyskaæ pozwolenie WKZ;
2) dla obiektów objêtych ochron¹ na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala siê:
a) utrzymanie gabarytów i formy istniej¹cych obiektów,
w tym zachowanie kompozycji elewacji frontowej,
wielkoci otworów okiennych i drzwiowych,
podzia³ów stolarki i detalu architektonicznego,
b) przy wymianie stolarki nale¿y odtworzyæ jej charakterystyczne cechy,
c) zakaz zmiany formy dachu, w tym kata pochylenia
po³aci i rodzaju pokrycia,
3) dopuszcza siê zmianê funkcji obiektu i przystosowania
uk³adu funkcjonalnego obiektu do potrzeb u¿ytkownika,
pod warunkiem zachowania walorów formy zewnêtrznej,
4) prace zwi¹zane z utrzymaniem obiektu zabytkowego powinny byæ wykonane w oparciu o tradycyjne techniki,
konstrukcje i materia³y,
5) przy rozbudowie obiektu zabytkowego nale¿y zachowaæ
jego wysokoæ, kat nachylenia po³aci dachowej i wysokoæ kalenicy oraz elewacji powtórzyæ charakterystyczna
detale architektoniczne (wielkoæ otworów okiennych,
podzia³y stolarki itp.)
4. Na terenie zabytkowego parku ustala siê:
1) zakaz podzia³u obszaru na dzia³ki u¿ytkowe  nale¿y zachowaæ za³o¿enie w granicach historycznych jako jedna w³asnoæ;
2) prawo do odtworzenia zabytkowego za³o¿enia i uzupe³nienia zieleni przez dobór gatunków w³aciwych dla
siedliska i za³o¿enia, po uzyskaniu pozwolenia od WKZ.
5. w obszarach wystêpowania stanowisk archeologicznych (oznaczonych na rysunku), prowadz¹cy prace ziemne
w przypadku odkrycia przedmiotu posiadaj¹cego cechy
zabytku jest zobowi¹zany do:
1) wstrzymania wszelkich robót mog¹cych uszkodziæ lub
zniszczyæ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezw³ocznego powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta.
ROZDZIA£ IV
Zasady podzia³u nieruchomoci
na dzia³ki budowlane.
§9. na terenie objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady podzia³u:

1) prawo do wydzielenia z terenu zabudowy zagrodowej
i jednorodzinnej dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹,
zagrodow¹ lub us³ugow¹, przy spe³nieniu nastêpuj¹cych
warunków:
a) zapewnieniu dojazdu z drogi publicznej (z wy³¹czeniem
dróg wojewódzkich),
b) szerokoæ dzia³ki pod zabudowê  min. 20 m,
c) powierzchnia dzia³ki dla:
-

zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej  min. 600
m², przy uzbrojeniu w sieæ kanalizacji sanitarnej
oraz min. 1000 m², z lokalnym odbiorem cieków
bytowych,

-

zabudowy zagrodowej min. 2000 m²;

2) na podzia³ terenów zabytkowych, objêtych ochron¹
konserwatorsk¹ nale¿y uzyskaæ pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
3) prawo do podzia³u wyznaczonych terenów us³ugowoprodukcyjnych UP i us³ugowych U i 2 U przy spe³nieniu
nastêpuj¹cych warunków:
a) zapewnieniu dojazdu z drogi publicznej (z wy³¹czeniem
dróg wojewódzkich),
b) szerokoæ dzia³ki pod zabudowê  min. 30 m,
c) w granicach dzia³ki winny byæ zapewnione miejsca
pod lokalizacjê niezbêdnej infrastruktury technicznej
zwi¹zanej z funkcj¹ terenu oraz miejsca parkingowe,
d) na powierzchni (w granicach nowej dzia³ki) bêd¹ spe³nione wszystkie warunki dotycz¹c zachowania wymaganych odleg³oci od budynków przeznaczonych na
pobyt ludzi i wymagania przeciwpo¿arowe;
1) prawo do podzia³u terenu zabudowanego obiektami kubaturowymi pod warunkiem:
a) zapewnienia dojazdu do nowych dzia³ek o szerokoci
min. 3 m,
b) granice nowej dzia³ki bêd¹ usytuowane w odleg³oci
min. 4 m od elewacji z oknami i drzwiami oraz min. 3
m od ciany (bez okien) lub po cianie oddzielenia
przeciwpo¿arowego,
c) na dzia³ce bêd¹ zapewnione miejsca pod lokalizacjê
niezbêdnej infrastruktury zwi¹zanej z funkcj¹ terenu i
miejsca do parkowania pojazdów,
d) na powierzchni (w granicach nowej dzia³ki) bêd¹ spe³nione wszystkie warunki dotycz¹ce zachowania wymaganych odleg³oci od budynków przeznaczonych na
pobyt ludzi i wymagania przeciwpo¿arowe,
e) wskanik zabudowy bêdzie nie wiêkszy ni¿ 0,50.
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ROZDZIA£ V
Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego.

Poz. 2809

b) powy¿ej 800 m² nie wiêcej ni¿ 0,3;
12) powierzchnia terenu biologicznie czynna, przeznaczona
pod zieleñ, winna stanowiæ min. 20% powierzchni dzia³ki;
13) na rysunku pokazano podzia³ terenu na dzia³ki;

§10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN, MN1 i MN2 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy
zagospodarowania i podzia³u:
1) na terenie oznaczonym symbolem:
a) MN1 wystepuj¹ obiekty zabytkowe, oznaczone na rysunku,
b) MN2 zrealizowano zabudowê z p³askimi dachami;
2) na ka¿dej dzia³ce prawo do:
a) rozbudowy, nadbudowy i rozbiórki istniej¹cych
budynków, z wy³¹czeniem budynków zabytkowych
oraz budowy nowych przy zachowaniu ni¿ej okrelonych warunków,
b) realizacji budynków mieszkalnych i gospodarczo
-gara¿owych jako zabudowy wolno stoj¹cej lub
bliniaczej

14) dopuszcza siê mo¿liwoæ ³¹czenia dwóch s¹siednich
dzia³ek, na powiêkszonej dzia³ce obowi¹zuj¹ okrelone
wy¿ej warunki zabudowy.
§11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy
i zagospodarowania:
1) prawo do nadbudowy istniej¹cych budynków (w tym do
zmiany kszta³tu dachu);
2) budowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku;
3) maksymalna wysokoæ obiektów do 3 kondygnacji
nadziemnych (trzecia w stromym dachu) i do 12 m;
4) dopuszcza siê realizacjê cianek kolankowych do wysokoci 1,4 m;

3) zabudowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym:

5) wskanik intensywnoci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
0,45;

a) obowi¹zuj¹c¹ i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

6) powierzchnia terenu biologicznie czynna, przeznaczona
pod zieleñ, winna stanowiæ 15% powierzchni dzia³ki

b) maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

§12. Dla terenu zabudowy us³ugowej U, U1, i U2 ustala
siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy, zagospodarowania
i podzia³u;

4) budynek mieszkalny winien byæ usytuowany w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, jeli jest okrelona na rysunku,
wymagane usytuowanie kalenicy dachu w stosunku do
ulicy, (przy dachu dwuspadowym) zosta³o okrelone na
rysunku;
5) wysokoæ budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji nadziemnych i do 10,5 m, z dachem stromym min. dwuspadowym , budynku gospodarczego o wysokoci 2 kondygnacji nadziemnych i do 7,0 m;
6) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do
1,2 m od poziomu terenu;

1) teren oznaczony:
a) symbolem U  przeznaczony jest pod us³ugi publiczne,
b) symbolem U1  jest zabudowany obiektem zabytkowym, dla którego obowi¹zuje zakaz rozbudowy
i zmiany formy zewnêtrznej,
c) symbolem U2  przeznaczony jest do lokalizacji
pozosta³ych us³ug,
d) na terenie U2  dopuszcza siê lokalizacjê us³ug
publicznych;

7) na terenie MN1 budynki mieszkalne nale¿y realizowaæ
z dachem symetrycznym, dwuspadowym o k¹cie pochylenia po³aci od 40° do 45°,

2) zabudowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym:

8) na terenie MN budynki nale¿y realizowaæ z dachem
o k¹cie pochylenia po³aci:

a) obowi¹zuj¹c¹ i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

a) dla budynku o wysokoci 1 kondygnacji od 15° do 45°,

b) maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
okrelonymi na rysunku;

b) dla budynku o wysokoci 2 kondygnacji od 30° do 45°,
9) na terenie MN2 dopuszcza siê realizacjê budynków z
p³askim dachem;
10) mo¿liwoæ zabudowy terenu w miejscu istniej¹cych linii
napowietrznych redniego napiêcia, po przebudowie lub
skablowaniu linii przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów;
11) wskanik intensywnoci zabudowy dzia³ek o powierzchni:
a) do 800 m² maksymalna powierzchnia zabudowy do
250 m²,

3) mo¿liwoæ zabudowy terenu w miejscu istniej¹cych linii
napowietrznych redniego napiêcia, po przebudowie lub
skablowaniu linii zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
4) na wyznaczonej dzia³ce prawo do:
a) budowy nowych obiektów,
b) rozbudowy i nadbudowy istniej¹cych obiektów,
(z wy³¹czeniem obiektów zabytkowych oznaczonych
na rysunku);
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5) dopuszcza siê mo¿liwoæ zmiany jednej funkcji us³ugowej
na inn¹ us³ugow¹ oraz na przeznaczenie istniej¹cego
obiektu na mieszkania,
6) budynki nale¿y realizowaæ o wysokoci 3 kondygnacji
nadziemnych i do 13 m,
7) nie ustala siê formy dachu,
8) nale¿y zapewniæ dostêpnoæ obiektów dla osób niepe³nosprawnych;
9) wskanik intensywnoci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
0,30;
10) powierzchnia terenu biologicznie czynna, przeznaczona
pod zieleñ, winna stanowiæ 20% powierzchni dzia³ki,
11) dopuszcza siê mo¿liwoæ ³¹czenia s¹siednich dzia³ek, na
powiêkszonych dzia³kach obowi¹zuj¹ ustalenia §12.
§13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
Mu i Mu1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia³u:
1) na dzia³kach oznaczonych symbolem Mu1 wystêpuje zabudowa zabytkowa, oznaczona na rysunku, wszelkie prace
zwi¹zane z utrzymaniem obiektów zabytkowych (np.:
wymianê okien, drzwi, pokrycia dachu, rozbudowê obiektu, rozbiórkê itp.) nale¿y prowadziæ zgodnie
z warunkami okrelonymi § 8 ust. 3 pkt 1-4;
2) przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczeniem dopuszczalnym
- zabudowa us³ugowa, pod funkcjê us³ugow¹ mo¿na przeznaczyæ do 50% kubatury obiektów budowlanych;
3) prawo do realizacji na ka¿dej dzia³ce budynków: mieszkalno-us³ugowego, mieszkalnego i us³ugowego, gospodarczo-magazynowego oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) zabudowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym:
a) obowi¹zuj¹c¹ i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
okrelonymi na rysunku;
5) zabudowa mieszkalno-us³ugowa i mieszkalna winna byæ
zlokalizowana w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, jeli jest
okrelona na rysunku;
6) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji budynków jako zabudowy bliniaczej; budynek mieszkalny mo¿e byæ realizowany do wysokoci 2 kondygnacji nadziemnych i do 11 m,
z dachem stromym dwu lub wielospadowym, pozosta³e
budynki o wysokoci do 2 kondygnacji i do 9 m bez
okrelania formy dachu;
7) poziom posadowienia parteru do 1,0 m od poziomu
terenu;
8) dla budynków realizowanych z dachem stromym ustala
siê k¹t pochylenia po³aci:
a) dla obiektów o wysokoci 1 kondygnacji od 20° do 30°,
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b) dla obiektów o wysokoci 2 kondygnacji oraz dla
obiektów o wysokoci 1 i 2 kondygnacji nadziemnych
po³o¿onych w strefie ochrony konserwatorskiej od 30º
do 45°;
9) mo¿liwoæ zabudowy terenu w miejscu istniej¹cych linii
napowietrznych redniego napiêcia, po przebudowie lub
skablowaniu linii zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
10) wskanik intensywnoci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
0,35;
11) powierzchnia terenu biologicznie czynna, przeznaczona
pod zieleñ, winna stanowiæ 20% powierzchni dzia³ki,
12) podzia³ na dzia³ki:
a) dla wiêkszych dzia³ek - zosta³ okrelony na rysunku,
b) utrzymuje siê podzia³ na dzia³ki wynikaj¹cy z ewidencji
gruntów,
c) istnieje mo¿liwoæ ³¹czenia kilku s¹siednich dzia³ek
pod projektowane funkcje.
§14.Dla terenu zabudowy us³ugowo-produkcyjnej UP ustala
siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia³u:
1) przeznaczeniem podstawowym terenu s¹ funkcje
us³ugowe, przeznaczeniem dopuszczalnym funkcje
produkcyjno-magazynowe;
2) prawo do realizacji na ka¿dej dzia³ce budynków: us³ugowego, administracyjnosocjalnego, produkcyjnych,
magazynowych i sk³adowych oraz urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej;
3) zakaz lokalizacji na wyznaczonych dzia³kach zabudowy
mieszkaniowej;
4) mo¿liwoæ zabudowy terenu w miejscu istniej¹cych linii
napowietrznych redniego napiêcia, po przebudowie lub
skablowaniu linii zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
5) zabudowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym:
a) obowi¹zuj¹c¹ i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
okrelonymi na rysunku;
6) zabudowa administracyjno-socjalna winna byæ zlokalizowana w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy jeli jest okrelona
na rysunku;
7) budynki mog¹ byæ realizowane do wysokoci 2 kondygnacji nadziemnych i do 16 m, budowle do 50 m od poziomu
terenu,
8) nie ustala siê formy dachu,
9) wskanik intensywnoci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
0,50,
10) powierzchnia terenu biologicznie czynna, przeznaczona
pod zieleñ, winna stanowiæ 10% powierzchni dzia³ki;
11) dojazd do dzia³ek z istniej¹cych projektowanych zjazdów
z dróg publicznych poprzez drogi wewnêtrzne (KDW);
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12) podzia³ na dzia³ki:
a) dla wiêkszych dzia³ek - zosta³ okrelony na rysunku,
b) dla mniejszych dzia³ek zachowuje siê istniej¹cy
podzia³ wynikaj¹cy z ewidencji gruntów,
c) istnieje mo¿liwoæ ³¹czenia kilku dzia³ek pod projektowane funkcje.
§15.Dla terenu us³ug sportu i rekreacji US ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) teren oznaczony symbolem:
a) US to teren istniej¹cego stadionu sportowego,
b) US1 to teren sportu i rekreacji;
2) na terenie przeznaczonym do zabudowy dopuszcza siê
rozbudowê i rozbiórkê istniej¹cych obiektów oraz budowê
nowych;
3) budowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
4) budynki mog¹ byæ realizowane o wysokoci 1 kondygnacji
nadziemnej i do 6 m, z dachem stromym min. dwuspadowym o k¹cie pochylenia po³aci od 20º do 40°;
5) ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
obiektami kubaturowymi do 0,10 powierzchni dzia³ki,
6) powierzchnia terenu biologicznie czynna winna stanowiæ
40% powierzchni dzia³ki.
§16.Dla terenu zabudowy zagrodowej RM i RM1
ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy, zagospodarowania
i podzia³u:
1) na terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza siê lokalizacjê
nieuci¹¿liwych us³ug, w tym zwi¹zanych z prowadzon¹
produkcj¹ roln¹ (np.: agroturystyki, sprzeda¿y, skupu i
przechowywania p³odów rolnych, wynajmu sprzêtu rolniczego itp.);
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5) na dzia³ce mog¹ byæ realizowane budynki mieszkalne,
gospodarczo-gara¿owe i inwentarskie oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
6) wysokoæ budynków do 2 kondygnacji nadziemnych i do
10,5 m, poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 1,2 m od poziomu terenu;
7) na terenie oznaczonym:
a) RM1 wystêpuj¹ obiekty zabytkowe oznaczone na rysunku, nowe budynki nale¿y realizowaæ z dachem
stromym, symetrycznym dwu lub wielospadowym
o k¹cie pochylenia po³aci od 30° do 45°, obiekty
budowlane o wysokoci 1 kondygnacji z dachem
o k¹cie pochylenia po³aci od 10° do 30°;
b) RM budynki nale¿y realizowaæ z dachem stromym dwu
lub wielospadowym o k¹cie pochylenia po³aci od
20° do 45°, obiekty budowlane o wysokoci
1 kondygnacji z dachem o k¹cie pochylenia po³aci od
10° do 30°;
8) ustala siê maksymalny wskanik zabudowy obiektami
kubaturowymi do 0,40 powierzchni dzia³ki;
9) powierzchnia terenu biologicznie czynna, przeznaczona
pod zieleñ, winna stanowiæ 20% powierzchni dzia³ki,
10) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jest zgodny
z ewidencj¹ gruntów.
§17. Dla terenu zabudowy obiektami produkcyjnymi,
sk³adami i magazynami P ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zabudowy i zagospodarowania:
1) budowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okrelonymi na rysunku;
2) pozosta³e warunki zabudowy winny wynikaæ z przepisów
szczególnych;

2) zabudowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym:

3) na dzia³ce mog¹ byæ realizowane budynki produkcyjne,
magazynowe i administracyjno-socjalny oraz urz¹dzenia
infrastruktury technicznej;

a) obowi¹zuj¹c¹ i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

4) budynki nale¿y realizowaæ o wysokoci do 2 kondygnacji
nadziemnych i do 16 m;

b) maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
okrelonymi na rysunku;

5) nie okrela siê wymaganego kszta³tu dachu;

3) budynki mieszkalne nale¿y sytuowaæ w obowi¹zuj¹cej linii
zabudowy, jeli jest okrelona na rysunku;
4) na ka¿dej dzia³ce prawo do:

6) maksymalny wskanik zabudowy obiektami kubaturowymi do 0,40 powierzchni dzia³ki,
7) powierzchnia terenu biologicznie czynna winna stanowiæ
10% powierzchni dzia³ki.

a) lokalizacji nowej zabudowy jako wolnostoj¹cej i bliniaczej,

§18. Dla terenu lasu ZL ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:

b) rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany funkcji istniej¹cej
zabudowy, z wy³¹czeniem zabudowy zabytkowej,

1) produkcja lena winna byæ prowadzona na podstawie
planu urz¹dzenia lasu lub uproszczonego planu urz¹dzenia lasu;

c) wszelkie prace zwi¹zane z utrzymaniem obiektów
zabytkowych (np.: wymianê okien, drzwi, pokrycia
dachu, rozbudowê obiektu, rozbiórkê itp.) nale¿y prowadziæ zgodnie z warunkami okrelonymi §8 ust. 3 pkt
1-4;

2) prawo do przebudowy drzewostanu, prowadzenia zabiegów pielêgnacyjnych oraz usuwania drzew opanowanych
przez organizmy szkodliwe.
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ROZDZIA£ VI

§19.Dla terenu zieleni urz¹dzonej ZP1 i ZP ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1. Teren parku krajobrazowego ZP1 - za³o¿enie znajduje siê
w rejestrze WKZ:
1) na terenie parku obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w
§8 ust. 4 pkt 1 i 2;
2) mo¿liwoæ odtworzenia za³o¿enia parku i jego kompozycji po uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
3) na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, mo¿liwoæ realizacji obiektów budowlanych o wysokoci jednej kondygnacji nadziemnej i do
6 m;
4) dopuszcza siê realizacjê na tym terenie obiektów zwi¹zanych z rekreacj¹, architektur¹ ogrodow¹ oraz wypoczynkiem ogólnie dostêpnym.
2. Teren zieleni urz¹dzonej ZP:

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
§22. Ustalenia dotycz¹ce komunikacji:
1. Uk³ad komunikacyjny obejmuje:
1) drogi publiczne;
2) drogi wewnêtrzne - gminne;
3) tereny parkingów,
4) ci¹gi piesze.
2. Okrelenie uk³adu komunikacyjnego:
1) uk³ad podstawowy stanowi¹:
a) droga g³ówna ruchu przyspieszonego - wojewódzka nr 178,
b) drogi zbiorcze - powiatowe nr 29270, 29268, 29276;

1) zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem terenu;
2) mo¿liwoæ lokalizacji obiektów ma³ej architektury funkcjonalnie zwi¹zanej z terenem zielonym (murków, ³awek,
pergoli, owietlenia, itp.) oraz infrastruktury technicznej.
§20. Dla terenu cmentarzy ze ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zagospodarowania:
1) prawo do odtworzenia historycznego planu cmentarza;
2) obowi¹zek zagospodarowania terenu cmentarza zieleni¹,
wskanik powierzchni biologicznie czynnej winien stanowiæ 30% powierzchni dzia³ki;
3) dopuszcza siê lokalizacjê domu przedpogrzebowego
o wysokoci 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,
z dachem dwu lub wielospadowym o k¹cie pochylenia
po³aci od 30° do 45°,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy do 200 m²
§21.Dla terenu wód powierzchniowych ródl¹dowych WS
ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) wody ródl¹dowe obejmuj¹: Kana³ Po³ajewski i rowy
melioracyjne;
2) zmiana stosunków wodnych winna byæ podporz¹dkowana
ochronie przyrody lub zrównowa¿onemu wykorzystaniu
u¿ytków rolnych;
3) nale¿y utrzymaæ ci¹g³oæ istniej¹cych rowów melioracyjnych;

2) uk³ad obs³uguj¹cy stanowi¹:
a) drogi lokalne,
b) drogi dojazdowe.
3. Dla dróg publicznych ustala siê:
1) dla projektowanej drogi g³ównej ruchu przyspieszonego, drogi wojewódzkiej nr 178 (obwodnicy wsi Po³ajewo) - oznaczonej na rysunku KD1:
a) o jednej jezdni dwupasowej klasy GP
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min.
30,00 m,
c) zakaz wykonywania nowych bezporednich zjazdów z drogi do terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowê,
d) zakaz lokalizacji w liniach rozgraniczaj¹cych drogi,
infrastruktury nie zwi¹zanej z funkcjonowaniem
drogi, dopuszcza siê przejcia poprzeczne sieci
infrastruktury przez teren pasa drogowego,
e) do czasu przyst¹pienia do realizacji obwodnicy wsi
Po³ajewo ustala siê istniej¹ce przeznaczenie terenu
- tereny rolnicze;
2) dla drogi g³ównej ruchu przyspieszonego, drogi wojewódzkiej nr 178 (obejmuj¹cej ulice: Obornick¹, Rynek,
Dworcow¹) - oznaczonej na rysunku KD2:
a) o jednej jezdni dwupasowej klasy GP

4) prawo do remontu i odbudowy (w celu zachowania ich
funkcji) istniej¹cych melioracji wodnych szczegó³owych;

b) istniej¹c¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodn¹ z ewidencj¹ gruntów;

5) wykonanie nowych
z Prawem wodnym.

c) zakaz wykonywania nowych bezporednich zjazdów z drogi do terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowê,

urz¹dzeñ

wodnych

zgodnie
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d) zakaz lokalizacji, w obrêbie jezdni, infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanej z funkcjonowaniem drogi, dopuszcza siê przejcia poprzeczne sieci infrastruktury technicznej przez jezdniê oraz wykonanie
przy³¹czy do istniej¹cych sieci,
e) w liniach rozgraniczaj¹cych drogi, w centrum wsi,
nale¿y usytuowaæ cie¿kê rowerow¹;
3) dla drogi zbiorczej, drogi powiatowej nr 29276 (obejmuj¹cej ulicê Ryczywolsk¹) oznaczonej na rysunku
KD3:

b) istniej¹c¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cychzgodn¹ z ewidencj¹ gruntów,
c) w liniach rozgraniczaj¹cych drogi nale¿y usytuowaæ cie¿kê rowerow¹;
4) dla drogi zbiorczej, powiatowej nr 29270 (obejmuj¹cej
ulicê Szamotulsk¹ ) oznaczonej na rysunku KD4:
a) o jednej jezdni dwupasowej klasy Z,
b) istniej¹c¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
zgodn¹ z ewidencj¹ gruntów,
drogi

10) w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych mog¹ byæ
realizowane cie¿ki rowerowe.
4. Uk³ad drogowy posiada powi¹zania:
1) droga wojewódzka g³ówna KD2 posiada powi¹zanie
z drogami zbiorczymi: a) z drogami powiatowymi klasy Z
KD3, KD4 i KD5 poprzez skrzy¿owania;
1) drogi zbiorcze zapewniaj¹ powi¹zanie uk³adu dróg obs³uguj¹cych (lokalnych i dojazdowych) z uk³adem zewnêtrznym;
2) przebudowa uk³adu komunikacyjnego dotyczy budowy
obwodnicy wsi Po³ajewo w ci¹gu drogi wojewódzkiej.

a) o jednej jezdni dwupasowej klasy Z,

c) w liniach rozgraniczaj¹cych
usytuowaæ cie¿kê rowerow¹;
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nale¿y

5) dla drogi zbiorczej, powiatowej nr 29268 ( obejmuj¹cej
ulicê Winiary) oznaczonej na rysunku KD5:

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:
1) istniej¹ce ulice publiczne wymagaj¹ modernizacji;
2) projektuje siê budowê nowej drogi publicznej - wojewódzkiej KD1;
3) wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowê wymaga rozbudowy istniej¹cych dróg lokalnych
i budowy dróg dojazdowych i wewnêtrznych.
6. Iloæ miejsc parkingowych na obszarze objêtym planem wyznaczyæ wg nastêpuj¹cych wskaników:
1) na terenach MN i RM - na ka¿dej dzia³ce nale¿y wyznaczyæ
min. 2 miejsca, w tym w gara¿u;

a) o jednej jezdni dwupasowej klasy Z,

2) na terenach U, U2, Mu - na 10 miejsc konsumpcyjnych lub
na 100 m² powierzchni u¿ytkowej us³ug - min. 3 miejsca
postojowe,

b) istniej¹c¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
zgodn¹ z ewidencj¹ gruntów,

3) dla terenu MW nale¿y wyznaczyæ miejsca parkingowe w
iloci:

c) w liniach rozgraniczaj¹cych drogi nale¿y usytuowaæ cie¿kê rowerow¹;

a) 1 miejsce na 1 mieszkanie na terenie dzia³ki lub wzd³u¿
dróg dojazdowych,

6) dla drogi lokalnej (obejmuj¹cej ulicê Len¹) oznaczonej na rysunku KD6:

b) czêæ miejsc parkingowych zabezpieczona jest w gara¿ach usytuowanych obok terenów mieszkaniowych;

a) o jednej jezdni dwu pasowej klasy L
b) istniej¹c¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
zgodn¹ z ewidencj¹ gruntów;
7) dla drogi lokalnej KD7 (ulicy £¹kowej) :
a) o jednej jezdni dwupasowej klasy L
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych istniej¹c¹
zgodn¹ z ewidencj¹ gruntów;
8) dla drogi lokalnej KD8 :
a) o jednej jezdni dwupasowej klasy L
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych na terenie
przeznaczonym pod zabudowê - 15,0 m, na pozosta³ym terenie szerokoæ zgodna z ewidencj¹ gruntów;
9) drogi publiczne obejmuj¹ pozosta³e ulice oznaczone na
rysunku KD, drogi dojazdowe:
a) o jednej jezdni dwu pasowej klasy D,
b) o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnej z
ewidencj¹ gruntów;

3) na terenie P, UP - 5 miejsc na 100 m² powierzchni
u¿ytkowej realizowane na ka¿dej dzia³ce.
§23. Dla terenu komunikacji wewnêtrznej KDw i KDW
ustala siê:
1) tereny oznaczone symbolem:
a) KDw stanowi¹ gminne drogi wewnêtrzne,
b) KDW stanowi¹ drogi prywatne;
2) szerokoæ KDW w liniach rozgraniczaj¹cych dla nowych
terenów przeznaczonych pod zabudowê;
a) oznaczonych symbolem U2 i Mu - 10,0 - 12,0 m,
b) oznaczonych symbolem MN

- 8,0 - 10,0 m,

c) oznaczonych symbolem UP

- 15,0 m;

3) szerokoæ dróg wewnêtrznych KDw w liniach rozgraniczaj¹cych na terenach zabudowanych - istniej¹ca zgodna z
ewidencj¹ gruntów,
4) zakaz podzia³u terenu KDW;
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5) prawo do usytuowania w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
wewnêtrznych sieci uzbrojenia technicznego.
§24. Tereny komunikacji ponadto obejmuj¹:
1) ci¹gi piesze oznaczone na rysunku Kx - o szerokoci w
liniach rozgraniczaj¹cych:
a) istniej¹ce - zgodnej z ewidencj¹ gruntów,
b) wyznaczone - od 2 m do 4 m;
2) parkingi ogólnodostêpne oznaczone na rysunku KP,
3) budowa zwi¹zana z ww. obiektami mo¿e byæ prowadzona
w granicach terenu oznaczonego na rysunku lub w granicach ewidencyjnych dzia³ki.
§25. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych E ustala
siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) na istniej¹cych dzia³kach zabudowanych mo¿liwoæ rozbudowy i wymiany istniej¹cych stacji transformatorowych;
2) budowa na ka¿dej dzia³ce stacji transformatorowej
o wysokoci do 4 m, z dachem dwu lub czterospadowym,
o powierzchni zabudowy do 10 m²,
3) nie ustala siê wskanika powierzchni biologicznie
czynnej.
§26. Dla terenu urz¹dzeñ wodoci¹gowych W ustala siê
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy prawo do rozbudowy, przebudowy istniej¹cego
obiektu stacji uzdatniania wody,
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1) prawo do przebudowy i modernizacji istniej¹cej stacji
bazowej telefonii cyfrowej;
2) szkodliwe oddzia³ywanie na rodowisko i zdrowie ludzi
winno byæ zawarte w granicach dzia³ki i na wysokociach
niedostêpnych dla ludzi,
3) nie ustala siê wskanika powierzchni biologicznie czynnej.
§30. Dla terenu urz¹dzeñ gazownictwa G ustala siê
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) prawo do budowy na dzia³ce stacji redukcyjnej gazu
I stopnia,
2) wskanik powierzchni biologicznie czynnej 10% powierzchni dzia³ki.
§31. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
budowy systemów infrastruktury technicznej:
2) zaopatrzenie w energiê:
a) z systemu elektroenergetycznego z³o¿onego z linii kablowych niskiego napiêcia, linii napowietrznych niskiego i redniego napiêcia oraz stacji transformatorowych zapewnia zasilanie w energiê elektryczn¹ istniej¹cych obiektów,
b) projektuje siê rozbudowê systemu elektroenergetycznego poprzez realizacjê nowych sieci i projektowanych
stacji transformatorowych zasilanych liniami kablowymi;
3) zaopatrzenie w wodê:

2) prawo do przebudowy i rozbudowy ujêcia wód podziemnych;

a) istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa zasilana z ujêcia wody
(W) we wsi Po³ajewo jest wystarczaj¹ca dla zaopatrzenia w wodê istniej¹cych obiektów na obszarze objêtym
planem,

3) zakaz wykonywania w pobli¿u ujêcia wód robót lub czynnoci, które mog¹ zmniejszaæ przydatnoæ ujmowanej
wody lub wp³ywaæ na wydajnoæ ujêcia;

b) projektowana jest rozbudowa sieci wodoci¹gowej
w nowych ulicach na nowych terenach przewidzianych
do zabudowy,

4) wskanik powierzchni biologicznie czynnej do 30% powierzchni dzia³ki.
§27. Dla terenu urz¹dzeñ kanalizacji ciekowej K ustala
siê warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) prawo do budowy i modernizacji przepompowni cieków
oraz rozbudowy oczyszczalni cieków;
2) na terenie oczyszczalni cieków wskanik powierzchni
biologicznie czynnej do 20% powierzchni dzia³ki, na terenie przepompowni cieków nie ustala siê powierzchni
biologicznie czynnej.
§28. Dla terenu urz¹dzeñ kanalizacji wód opadowych K1
ustala siê warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) prawo do budowy oczyszczalni wód opadowych i roztopowych;
2) wskanik powierzchni biologicznie czynnej 5% powierzchni dzia³ki.
§29. Dla terenu urz¹dzeñ telekomunikacyjnych T ustala
siê warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

4) odprowadzenie cieków komunalnych:
a) do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej - tymczasowo
do szczelnych zbiorników na cieki zlokalizowanych na
dzia³kach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowê,
b) po rozbudowie sieci wiejskiej, poprzez uk³ad kana³ów
grawitacyjnych i t³ocznych oraz przepompowni
(K) tworz¹cych system sieci kanalizacji ciekowej, cieki przekazywane bêd¹ na mechaniczno-biologiczn¹
oczyszczalniê cieków w Po³ajewie,
c) dla nowych terenów wymagana jest budowa
nowych sieci;
5) obs³uga telekomunikacyjna z istniej¹cego systemu
³¹cznoci, z linii kablowych u³o¿onych w ulicach z mo¿liwoci¹ dalszej rozbudowy systemu i sieci;
6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez
system kanalizacji deszczowej do rodowiska wymaga
budowy sieci deszczowej i oczyszczalni wód (K1) dla
terenów zabudowy us³ugowo-produkcyjnej i us³ugowej
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oraz dopuszcza siê budowê sieci kanalizacji deszczowej w
drogach publicznych;
7) zaopatrzenie w gaz - z projektowanej sieci wysokiego
cinienia poprzez stacjê redukcyjn¹ gazu i realizacjê sieci
gazowej redniego cinienia w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg;
8) gospodarka cieplna rozwi¹zana indywidualnie, z lokalnych
róde³ ciep³a, z zastosowaniem paliw i urz¹dzeñ spe³niaj¹cych wymogi ochrony powietrza;
9) usuwanie odpadów zgodnie z gminnym system usuwania
odpadów:
a) gromadzenie odpadów sta³ych w pojemnikach
i wywóz na urz¹dzone wysypisko mieci,
b) usuwanie pozosta³ych odpadów zgodnie z gminnym
programem gospodarowania odpadami;
10) dla odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne nale¿y uzyskaæ stosown¹ zgodê na wytwarzanie

i unieszkodliwianie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
w zakresie gospodarki odpadami.
ROZDZIA£ VII
Przepisy koñcowe.
§32. W zwi¹zku z uchwaleniem planu ustala siê 25%
stawkê, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci.
§33. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Po³ajewo.
§34. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Roman Klewenhagen
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VI 1/38/2007
Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOCI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PO£AJEWO.
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 zmiana 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 ) Rada Gminy w

Po³ajewie stwierdza zgodnoæ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Po³ajewo.

UZASADNIENIE
Obszar objêty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo stanowi w czêci teren
zabudowany obiektami mieszkalnymi, us³ugowymi
i produkcyjno-magazynowymi, w czêci stanowi obszar
przyrodniczy i teren przyleg³ych gruntów rolnych.
Zgodnie ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Po³ajewo rozwój sieci
osadniczej wsi winien dotyczyæ wyznaczenia obszarów
przeznaczonych pod zabudowê, szczególnie we wsi
Po³ajewo, stanowi¹cej podstawowy orodek rozwojowy
w gminie. Obszar objêty projektem planu miejscowego wsi
Po³ajewo obejmuje tereny zabudowane wsi, obszary
przyrodnicze oraz okrelone w studium jako przeznaczone
pod zabudowê.

Wie Po³ajewo jako orodek gminny przeznaczona jest do
lokalizacji zabudowy oraz uzbrojenia technicznego
terenów przeznaczonych pod zabudowê.
Przekszta³cenia przestrzenne wsi Po³ajewo obejmuj¹:
1) wyznaczenie obszarów przeznaczonych pod zabudowê,
2) ochronê uk³adu ruralistycznego zabudowy wokó³ Rynku,
3) obejcie pó³nocne wsi drog¹ nr 178,
4) rozbudowê uzbrojenia technicznego,
5) budowê ulic.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VII/38/2007
Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 zmiana 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) Rada Gminy w Po³ajewie
§1. Rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Po³ajewo:
1. Treæ uwagi: proszê o zmianê przeznaczenia dzia³ki
rolnej nr 506, pod stacjê paliw:
1) treæ rozstrzygniêcia:
a) dzia³kê nr 506 stanowi grunt rolny klasy R III, dla
zmiany przeznaczenia dzia³ki rolnej pod zabudowê

us³ugow¹ nale¿y uzyskaæ zgodê od Ministra Rozwoju
Wsi na zmianê przeznaczenia gruntu rolnego na cel
nierolniczy, wymaga to ponowienia procedury sporz¹dzenia planu od etapu opinii i uzgodnieñ do planu,
wy³o¿enia itd. Realizacja stacji paliw jest uzale¿niona
od terminu realizacji obwodnicy. Ten termin jest nieznany i odleg³y. Po uchwaleniu miejscowego planu
mo¿na przyst¹piæ do jego zmiany w granicach projektowanej stacji paliw.
b) nale¿y utrzymaæ dotychczasow¹ funkcjê w miejscowym planie.
2. Rozstrzyga siê o nieuwzglêdnieniu uwagi wniesionej do
miejscowego planu.
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr VII/38/2007
Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI PO£AJEWO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 ze zmianami) art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
ze zmianami) oraz art. 166 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze
zmianami) Rada Gminy w Po³ajewie rozstrzyga co nastêpuje:
§1. 1. Na obszarze objêtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo wymagana
jest realizacja:

2. Prognozowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego
wyniesie oko³o 4.582.300,00 z³otych.
3. Zadanie inwestycyjne obejmuje ³¹cznie wykonanie
uzbrojenia terenu w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacji ciekowej, kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej,
gazowej oraz w³¹czenie ich do istniej¹cych sieci w ulicach
oraz budowê dróg gminnych:
1) realizacja zadañ okrelonych w §1 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i
8 stanowi zadanie w³asne Gminy Po³ajewo;
2) realizacja zadañ w zakresie przesy³ania i dystrybucji energii okrelonych w §1 ust. 1 pkt 6 i 7 zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j. t. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz.1504 ze zmianami).

1) sieci wodoci¹gowe j - 14.230 mb;
2) sieci kanalizacji ciekowej - 12.940 mb;
3) sieci kanalizacji deszczowej - 2.960 mb;

§2. 1. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w §1 w pkt
1, 2, 3, 4, 5 i 8 zostanie sfinansowane ze rodków bud¿etowych Gminy Poja³ewo.

4) osadników wód deszczowych - szt. 2;
5) przepompowni cieków - szt..2;
6) stacji transformatorowych (E) - szt. 5;

2. Realizacja zadania inwestycyjnego nast¹pi zgodnie z
uchwa³¹ bud¿etow¹.

7) linii elektroenergetycznych kablowych - 3.500 mb,
8) dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych; zwanych dalej
zadaniem inwestycyjnym.

3. Inwestycje, których okres realizacji bêdzie przekracza³
jeden rok bud¿etowy, ujmowane bêd¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej - zwanym Wieloletnie
programy inwestycyjne.

2810
UCHWA£A NR X/61/07 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia op³aty za wiadczenia w przedszkolach,
dla których organem prowadz¹cym jest Miasto i Gmina Wyrzysk.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991
r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.) wprowadza siê op³aty za wiadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadz¹cym jest Miasto
i Gmina Wyrzysk:

§1. 1. Ustala siê op³atê miesiêczn¹ za przygotowanie
wy¿ywienia dzieci oraz nauczanie i opiekê w zakresie
przekraczaj¹cym podstawy programowe wychowania przedszkolnego w kwocie:
1) 60,00 z³ za pobyt dziecka powy¿ej 5 godzin dziennie;

