
UCHWAŁA NR XII/163/2019
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy 
Sarbinowskiej w Łowęcinie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011 r., 
uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy 

Sarbinowskiej w Łowęcinie”, zwany dalej planem, obejmujący obszar przedstawiony na rysunku 
planu w skali 1:1000, będącym integralną częścią planu i stanowiącym załącznik Nr 1 do 
uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik 
Nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Zasady techniki zapisu planu miejscowego - ustalenia tekstu planu składają się z:
1) przepisów ogólnych - Rozdział 1;
2) ustaleń ogólnych dla całego obszaru objętego planem - Rozdział 2;
3) ustaleń szczegółowych dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, stanowiących część obszaru objętego planem, wyznaczonych na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi - Rozdział 3;

4) przepisów końcowych - Rozdział 4.
5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) obowiązujące ustalenia planu:
a) granica obszaru objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania,
c) symbol terenu,
d) obowiązująca linia zabudowy,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy;

2) obszary podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: archeologiczna strefa 
ochrony konserwatorskiej.
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§ 2. 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą fragment 
terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków, obowiązująca 
na całej wysokości elewacji; linia ta nie dotyczy: balkonów oraz wykuszy wystających do 1,5 
m przed linię zabudowy, gzymsów, okapów, schodów terenowych, pochylni, zadaszeń nad 
wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji i innych podobnych 
elementów;

2) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, 
na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany bryły głównej 
budynku niebędącego budynkiem gospodarczym, garażem; linia ta nie dotyczy przejść 
i przejazdów bramowych na poziomie terenu;

3) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci, urządzenia i obiekty z zakresu 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, wód deszczowych, elektroenergetyki, 
gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji;

4) nośnik reklamowy - należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenia 
reklamowe lub urządzenia reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną, a także 
tablice reklamowe na ścianach budynków i innych obiektach budowlanych, służące 
prezentacji reklamy w jakiejkolwiek postaci;

5) dach stromy - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci 
dachowych od 30º do 45°;

6) dach płaski - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
od 0º do 17º.

§ 3. 

Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) tereny dróg:

a) KD-Z - teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
b) KD-D - teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
c) KDW - tereny dróg wewnętrznych,
d) KDWxs - teren drogi wewnętrznej - ciąg pieszo-jezdny;

3) tereny infrastruktury technicznej: IT.
Rozdział 2.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 4. 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:

1) wysokość obiektów budowlanych, innych niż budynki, nie może być większa niż 25 m, 
z zastrzeżeniem pkt 2;

2) wysokość, o której mowa w pkt 1 nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 
dla których nie może być większa niż 49 m;
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3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązuje pokrycie dachów stromych 
dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub blachą dachówkową;

4) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych;
5) dopuszcza się szyldy o wymiarach nie większych niż 1m²;
6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
7) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych w formie betonowych 

prefabrykatów i przęseł;
8) zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

§ 5. 

Obowiązuje następujące ustalenie dotyczące ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) obszar objęty opracowaniem planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 143 „Subzbiornik Inowrocław - Gniezno” oraz w granicach Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) tereny kwalifikuje się, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie 
ochrony przed hałasem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 6. 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) ochronę zabytków archeologicznych występujących w granicach planu określono poprzez 
wyznaczenie archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, w której przedmiotem 
ochrony są zewidencjonowane stanowiska archeologiczne;

2) w obszarze strefy, o której mowa w pkt 1 obowiązuje wymóg uzyskania pozwolenia 
konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w trakcie robót 
ziemnych/budowlanych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 7. 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad scalania i podziału 
nieruchomości:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości;

2) powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości 
nie mniejsza niż: 0,5 m² dla infrastruktury technicznej;

3) szerokość frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości 
nie mniejsza niż: 0,5 m dla infrastruktury technicznej;

4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale pomiędzy 60° 
a 120°.
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§ 8. 

Obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i obsługi komunikacyjnej:

1) obsługę komunikacyjną terenów należy zapewnić w oparciu o podstawowy system dróg 
i ulic służący powiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym, na który składają się:
a) sieć istniejących dróg kategorii powiatowej i gminnej, powiązana z układem zewnętrznym,
b) sieć projektowanych dróg gminnych i wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych 

stanowiących wewnętrzny układ komunikacyjny;
2) dojazd do terenów dopuszcza się od terenów przyległych terenów drogowych oraz poprzez 

tereny IT;
3) obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

a) minimalna liczba miejsc do parkowania pojazdów: 2 miejsca postojowe na każdy 
wydzielony lokal,

b) miejsca postojowe, o których mowa w lit. a, należy sytuować na terenie, na którym 
usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

4) dopuszcza się trasy rowerowe w liniach rozgraniczających dróg w zależności od potrzeb 
i lokalnych uwarunkowań.

§ 9. 

Obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się budowę, przebudowę, remont i likwidację istniejącej oraz planowanej 
infrastruktury technicznej;

2) sieci infrastruktury technicznej obowiązują jako podziemne;
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
b) budowa sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość 

dostawy wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciwpożarowe,
c) wyposażenie w hydranty oraz awaryjne zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami 

odrębnymi;
4) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:

a) ustala się rozdzielczy system odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych,
b) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, 

z zastrzeżeniem lit. c,
c) w przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych nieczystości ciekłych do czasu realizacji sieci sanitarnej;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych obowiązuje:
a) z terenów utwardzonych dróg, ciągów pieszych siecią kanalizacji deszczowej do 

odbiornika, z zastrzeżeniem lit. b,
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b) w przypadku braku takiej możliwości odprowadzenie siecią kanalizacji deszczowej 
dopuszcza się tymczasowe odprowadzanie tych wód do studni chłonnych, do momentu 
możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej,

c) z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej siecią kanalizacji deszczowej do 
odbiornika, z zastrzeżeniem lit. d,

d) dopuszcza się odprowadzanie do gruntu w obrębie własnych działek, do dołów chłonnych 
lub do zbiorników retencyjnych;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązuje:
a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, z zastrzeżeniem lit. b,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników zlokalizowanych na 

działce budowlanej;
7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie paliw i urządzeń spełniających 

wymagania uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na 
obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z warunkami technicznymi 
i przepisami szczególnymi;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną obowiązuje:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci 

elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
b) budowa stacji transformatorowych wykonanych, w zależności od sposobu 

zagospodarowania terenów, jako obiekty wolnostojące, wbudowane lub słupowe, 
z zabezpieczeniem części działki oraz z możliwością ustanowienia służebności przesyłu 
na tej części nieruchomości,

c) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych;
9) w zakresie dostępności telekomunikacyjnej - obowiązuje rozbudowa sieci 

telekomunikacyjnej;
10) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązuje:

a) stosowanie zasad określonych w przepisach odrębnych i aktach prawa miejscowego,
b) sytuowanie miejsc gromadzenia odpadów na działce budowlanej, na której usytuowany 

jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą,
c) dopuszcza się gromadzenie odpadów w sposób zorganizowany dla kilku budynków.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 10. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MN obowiązują następujące 
ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny wyłącznie jako wolno stojący,
b) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

z zastrzeżeniem lit. c,
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c) linie zabudowy nie dotyczą budynków istniejących, wykraczających poza te linie, dla 
których dopuszcza się wyłącznie przebudowę, remont i rozbiórkę; pozostałe roboty 
budowlane obowiązują zgodnie z liniami zabudowy,

d) na jednej działce budowlanej dopuszcza się jeden budynek mieszkalny jednorodzinny;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu:
- mieszkalnych, nie większa niż 9 m,
- gospodarczych i garaży, nie większa niż 4,5 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większa niż 2,
c) geometria dachu:

- dla budynków mieszkalnych - dachy strome, o symetrycznych połaciach bryły głównej 
budynku

- dla budynków gospodarczych i garaży - dachy strome, o symetrycznych połaciach bryły 
głównej budynku lub dachy płaskie,

d) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej,
f) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie mniejsza niż 1000 m2,
g) intensywność zabudowy:

- minimalna - 0,01,
- maksymalna - 0,6;

4) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - na części terenu 
występuje archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej, oznaczona na rysunku planu, dla 
której obowiązują ustalenia § 6 pkt 2;

5) ustalenia dotyczące szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości 

nie mniejsza niż: 900 m²,
b) szerokość frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości 

nie mniejsza niż: 24 m.

§ 11. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-Z obowiązują następujące 
ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu - droga publiczna klasy zbiorczej;
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających,
b) dopuszczenie lokalizacji rowu z dopuszczeniem zmiany jego przebiegu z zachowaniem 

ciągłości i przepustowości.
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§ 12. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-D obowiązują następujące 
ustalenia:

1) przeznaczanie podstawowe terenu - droga publiczna klasy dojazdowej;
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających,
b) nawierzchnia utwardzona,
c) dopuszcza się lokalizację chodników,
d) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.

§ 13. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, KDWxs obowiązują 
następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu - droga wewnętrzna, w tym KDWxs - ciąg pieszo-jezdny;
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokości w liniach rozgraniczających,
b) nawierzchnia utwardzona,
c) na terenie KDWxs dopuszcza się nie wyodrębnianie jezdni i chodników.

§ 14. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IT, 2IT, 3IT obowiązują 
następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu pod infrastrukturę techniczną, z dopuszczeniem infrastruktury 
komunikacyjnej;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych, dopuszcza się lokalizację infrastruktury 

technicznej określonej w planie,
b) dopuszcza się realizację infrastruktury komunikacyjnej,
c) obowiązek zagospodarowania zielenią terenów lub ich fragmentów niewykorzystanych 

pod obiekty infrastruktury technicznej oraz drogi, dojścia, dojazdy.
Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 15. 

Na całym obszarze objętym planem określa się stawkę służącą do naliczania jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 
30%.

§ 16. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
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§ 17. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie".

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/163/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2019 r.
.0 50 10025

MetrySkala 1: 1 000

Cały obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 143 "Subzbiornik Inowrocław -

Gniezno" oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 144 "Dolina Kopalna Wielkopolska".

Oznaczenia
Granica obszaru objętego planem
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania
Obowiązujące linie zabudowy# #

Nieprzekraczalne linie zabudowy* *

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejMN

Tereny dróg wewnętrznychKDW

Linie wymiarowe, wartości wyrażone w metrach4m

Archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej
Tereny infrastruktury technicznejIT

Tereny dróg publicznychKD-...

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Swarzędz
Skala 1 : 10 000

Oznaczenia:

Granica obszaru objetego planem

Tereny zabudowy mieszkaniowejM
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/163/2019 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy 

Sarbinowskiej w Łowęcinie" 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), Rada Miejska w Swarzędzu, po rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz uwag, wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie", 
w trybie wyłożenia do publicznego wglądu – rozstrzyga, co następuje: 

§ 1.  
Uwagi złożone podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 04 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz 

w terminie ich składania wyznaczonym do dnia 14 stycznia 2015 r.: 

Lp. 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

 

Zgłaszający 
uwagi 

 

Treść uwagi 
 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 12.01.2015 

 

 1. W § 2 wprowadzić definicję: 

1) powierzchnia zabudowy - jest to 
powierzchnia zabudowana budynkami 
kubaturowymi, liczona po obrysie ścian 
zewnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie 
wlicza się powierzchni zadaszonych tarasów, 
wejść i schodów do budynków, wiat oraz 
innych budowli i obiektów nie 
wymagających pozwolenia na budowę 

100/8 obręb 
Łowęcin 

 

teren E5.MN 

 

 x 

 

Wskazuje się, że 
niezdefiniowanemu 
w ustawie pojęciu 
"powierzchnia zabudowy" 
należy przypisywać 
dokładnie takie znaczenie, 
jakie dla tego parametru 
przyjęto oficjalnie we 
właściwej Polskiej Normie 
PN-ISO 9836:1997 

2) geometria dachu - wymagania dotyczące 
kształtu dachu oraz parametrów kąta 
nachylenia połaci dachowych określone 
w niniejszym planie dotyczą głównej bryły 
budynku i nie dotyczą one zadaszeń 
pozostałych części budynku oraz zadaszeń 
lukarn i kafrów, wykuszy, tarasów, schodów 

 x 

 

Geometria dachów została 
określona poprzez dwie 
odrębne definicje (dach 
płaski, stromy) w treści planu 
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zewnętrznych i wejść do budynku, a także 
innych drobnych zadaszeń 

2. W § 4: 

1) Wprowadzić ogólne zapisy dotyczące 
działek istniejących i wydzielonych przed 
wejściem w życie przedmiotowego planu 
o powierzchniach lub gabarytach 
odbiegających od zasad określonych w § 8 

 x 

 

Przyjmuje się parametry dla 
procedury scalania i podziału 
nieruchomości wskazane 
w projekcie planu jako 
odzwierciedlenie pożądanej 
i optymalnej struktury 
własnościowej w danej 
przestrzeni 

2) W punkcie 9) wprowadzić ogólne zapisy 
dotyczące działek zbudowanymi budynkami 
istniejącymi lub budynkami, dla których 
wydano pozwolenie na budowę przed 
wejściem w życie przedmiotowego MPZP. 
Proponuję wprowadzenie zapisu: „9) 
Dopuszcza się rozbiórkę, rozbudowę, 
nadbudowę, przebudowę, zmianę sposobu 
użytkowania, remont, itd.. istniejącej lub 
projektowanej zabudowy dla której wydano 
pozwolenie na budowę lub nie wniesiono 
uwag do zgłoszenia ich budowy (zmiany 
sposobu użytkowania), przed wejściem 
w życie niniejszego planu. 10) Nowe zasady 
kształtowania przestrzeni określone 
w niniejszym planie dla działek 
zabudowanych istniejącymi budynkami, 
budowlami i innymi obiektami budowlanymi 
lub dla działek, dla których wydano 
pozwolenie na budowę lub nie wniesiono 
uwag do zgłoszenia Ich budowy (zmiany 
sposobu użytkowania), przed wejściem 
w życie niniejszego planu wprowadzające 
ograniczenia w zakresie max powierzchni 
zabudowy, wysokości budynku, geometrii 
i kształtu dachu, liczby kondygnacji 
nadziemnych, sposobu przeznaczenia 
budynku oraz minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej - nie mają 
zastosowania, pod warunkiem, że:  

a) parametry te nie ulegną pogorszeniu 
w stosunku do stanu dotychczasowego 
w przypadku planowanej rozbiórki, 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub 

 x 

 

Postulat wynika z przepisów 
odrębnych, nie ma 
konieczności powielania 
zapisów. 
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zmiany sposobu użytkowania istniejącej 
zabudowy; 

b) planowana dobudowa lub 
przebudowywana część obiektu 
zharmonizowana będzie z istniejącym 
obiektem budowlanym 

3. w § 8 pkt 2) dotyczącym „powierzchni 
działek...", proponujemy wprowadzić 
następujące zapisy: 

a) 650 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej 

b) 450 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej 

c) 850 m2 dla zabudowy usługowej 

d) 1 200 m2 dla zabudowy aktywizacji 
gospodarczej 

e) bez zmian 

 x 

 

Przyjmuje się parametry dla 
procedury scalania i podziału 
nieruchomości wskazane 
w projekcie planu jako 
odzwierciedlenie pożądanej 
i optymalnej struktury 
własnościowej w danej 
przestrzeni 

4. w § 8 pkt 3) dotyczącym „szerokości 
frontu działek..." proponujemy wprowadzić 
następujące zapisy: 

f) 20 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej 

g) 16 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej 

h) 8 m dla zabudowy usługowej 

i) 20 m dla zabudowy aktywizacji 
gospodarczej 

j) bez zmian 

 x 

 

Przyjmuje się parametry dla 
procedury scalania i podziału 
nieruchomości wskazane 
w projekcie planu jako 
odzwierciedlenie pożądanej 
i optymalnej struktury 
własnościowej w danej 
przestrzeni 

5. W § 9 w pkt 7) lit a) proponujemy zmienić 
zapis w zakresie ilości miejsc postojowych 
dla budynków zabudowy mieszkalnej 

 x 

 

Plan miejscowy na podstawie 
art. 20 ust. 1 Ustawy 
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jednorodzinnej na nowy zapis - 1 miejsce 
postojowe na 1 lokal mieszkalny 

z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 ze zmianami) 
nie może naruszać 
ustaleń studium. 

6. W zakresie naszej działki nr geod. 100/8 - 
obręb Łowęcin, położonej przy 
ul. Sarbinowskie 4C, objętej planem, dla 
terenu oznaczonego symbolem E5MN, 
którego dotyczą ustalenia zawarte w § 16 
przedmiotowego planu, proponujemy 
wprowadzenie następujących zmian: 

1) W pkt 3 lit. e) geometria dachu: 

- dla budynków mieszkalnych dachy strome, 
o symetrycznych połaciach bryły głównej 
budynku i kącie nachylenia połaci 
dachowych od 26 do 50°. 

- dla budynków gospodarczych i garaży - 
dachy płaskie lub spadziste 

x 

 

x 

 

Uwzględniono zmianę kąta 
na 300-450 dla budynków 
mieszkalnych oraz dachy 
płaskie lub spadziste dla 
budynków gospodarczych 
i garaży na wszystkich 
terenach MN 

 

2) W pkt. 3 lit d) powierzchnia zabudowy nie 
większa niż 40 % powierzchni działki 
budowlanej. 

x 

 

x 

 

Uwzględniono zwiększenie 
pow. zab. dla terenów MN 
do 30% 

3) W pkt. 3 lit. e) powierzchnia biologicznie 
czynna co najmniej 25 % powierzchni działki 
budowlanej 

 x 

 

Przyjmuje się, iż przyjęte 
w projekcie planu parametry 
i wskaźniki kształtowania 
zabudowy są optymalne 
z punktu widzenia polityki 
przestrzennej gminy i ładu 
przestrzennego na obszarze 

2. 14.01.2015 
 

 W zakresie gminnej drogi dojazdowej 
nr geod. 100/9 – ciąg pieszo-jezdny 
wprowadzić zakaz lokalizacji wjazdów po 
drugiej stronie drogi, tj. do posesji 
usytuowanych po północnej stronie tego 
ciągu 

100/8 obręb 
Łowęcin 

teren E5.MN  x Uwzględnienie uwagi 
uniemożliwiłoby dojazd do 
działek powyżej 
przedmiotowej drogi 

3. 14.01.2015 

 

 1. W § 10 pkt 6 dopuszczenie zaopatrzenia 
w wodę z własnego źródła wód podziemnych 

 ustalenia planu 

 

 x 

 

Postulat niezgodny z polityką 
przestrzenną Gminy 
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(studni), w przypadku braku możliwości 
zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej 

 

(teren ma bezpośredni dostęp 
do sieci wodociągowej) 

2. W § 10 pkt 7 dopuszczenie odprowadzania 
ścieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych (szamb) w przypadku 
braku możliwości odprowadzania ścieków 
komunalnych do sieci sanitarnej 

 x 

 

Postulat niezgodny z polityką 
przestrzenną Gminy 
 
(uwaga została uwzględniona 
w II wyłożeniu projektu 
planu do publicznego 
wglądu) 

4. 14.01.2015 

 

 Doprecyzowanie MPZT 

- § 16 pkt 2a jeden bud. miesz. 
jednorodzinny, jednolokalowy wyłącznie 
jako wolnostojący 

 ustalenia planu 

 

 x Postulat niezgodny 
z przepisami odrębnymi. 

5. 13.01.2015 

 

 Doprecyzowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: 

- § 16 pkt 2a jeden bud. miesz. 
jednorodzinny, jednolokalowy wyłącznie 
jako wolnostojący 

 ustalenia planu 

 

 x Postulat niezgodny 
z przepisami odrębnymi. 

6. 02.01.2015 

 

 W § 10 pkt 7b – uzupełnienie zapisu 
o stwierdzenie „do czasu wykonania sieci 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
odprowadzanie ścieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych” 

 ustalenia planu 

 

 x Postulat niezgodny z polityką 
przestrzenną Gminy 
 
(uwaga została uwzględniona 
w II wyłożeniu projektu 
planu do publicznego 
wglądu) 

7. 05.01.2015 

 

 1. Zmniejszyć szerokość frontu powstających 
działek z 25m na 20m 

 ustalenia planu 

 

 x Przyjmuje się parametry dla 
procedury scalania i podziału 
nieruchomości wskazane 
w projekcie planu jako 
odzwierciedlenie pożądanej 
i optymalnej struktury 
własnościowej w danej 
przestrzeni 

2. Zmniejszenie minimalnej pow. działki 
z 900m2 na 800m2 dla domu wolnostojącego 

 x 

3. Rozszerzyć kąt nachylenia połaci 
dachowych już od 200 

 x Przyjmuje się, iż przyjęte 
w projekcie planu parametry 
i wskaźniki kształtowania 
zabudowy są optymalne 
z punktu widzenia polityki 
przestrzennej gminy i ładu 
przestrzennego na obszarze 
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8. 13.01.2015 

 

 1. W § 8 pkt 2) dotyczącym „powierzchni 
działek proponujemy wprowadzić 
następujące zapisy: 

a) 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej 

b) 400 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej 

c) 800 m2 dla zabudowy usługowej 

d) 1000 m2 dla zabudowy aktywizacji 
gospodarczej 

e) bez ograniczeń 

 ustalenia planu 

 

 x 

 

Przyjmuje się parametry dla 
procedury scalania i podziału 
nieruchomości wskazane 
w projekcie planu jako 
odzwierciedlenie pożądanej 
i optymalnej struktury 
własnościowej w danej 
przestrzeni 

2. W § 8 pkt 3) dotyczącym „szerokości 
frontu działek..." proponujemy wprowadzić 
następujące zapisy: 

f) 18 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej 

g) 12 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej 

h) 6 m dla zabudowy usługowej 

i) 15 m dla zabudowy aktywizacji 
gospodarczej 

j) bez ograniczeń 

 x 

 

Przyjmuje się parametry dla 
procedury scalania i podziału 
nieruchomości wskazane 
w projekcie planu jako 
odzwierciedlenie pożądanej 
i optymalnej struktury 
własnościowej w danej 
przestrzeni 

3. W § 9 w pkt 7 lit a) proponujemy zmienić 
zapis w zakresie ilości miejsc postojowych 
dla budynków zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej na nowy zapis - 1 miejsce 
postojowe na 1 budynek mieszkalny 

 x 

 

Plan miejscowy na 
Podstawie art. 20 ust. 1 
Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 ze zmianami) 
nie może naruszać 
ustaleń studium. 
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9. 16.01.2015 

(data 
stempla 

14.01.2015) 

 Wnioskuję o dokonanie w projekcie planu 
wyraźnych zapisów zakazujących budowę, 
lokalizację na całym obszarze zasięgu tego 
planu takich obiektów jak: 
- Anteny nadawcze /stacje bazowe telefonii 
komórkowych 

 ustalenia planu  x Tego typu zapisy są 
sprzeczne z ustawą 
o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych 

10. 14.01.2015  Minimalna pow. działek 700m2  ustalenia planu  x Przyjmuje się parametry 
wskazane w projekcie planu 
jako odzwierciedlenie 
pożądanej i optymalnej 
struktury własnościowej 
w danej przestrzeni 

11. 05.012015  

 

 1. W § 10 pkt 6a) wnioskujemy o zmianę 
zapisu i po zmianie powinien on przyjąć 
brzmienie „zaopatrzenie w wodę do spożycia 
z sieci wodociągowej” 

 ustalenia planu 

 

 x Postulat niezgodny z polityką 
przestrzenną Gminy 
 
(teren ma bezpośredni dostęp 
do sieci wodociągowej) 

2. W § 10 pkt 7a) wnioskujemy o zmianę 
zapisu i po zmianie powinien on przyjąć 
brzmienie „odprowadzanie ścieków 
komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a do 
czasu jej wybudowania dopuszcza się ich 
odprowadzanie do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych” 

 x 

 

Postulat niezgodny z polityką 
przestrzenną Gminy 
 
(uwaga została uwzględniona 
w II wyłożeniu projektu 
planu do publicznego 
wglądu) 

3. W § 10 pkt 8a) wnioskujemy o zmianę 
zapisu i po zmianie powinien on przyjąć 
brzmienie „z terenów utwardzonych dróg, 
ciągów pieszych zgodnie z przepisami 
odrębnymi” 

 x Postulat niezgodny z polityką 
przestrzenną Gminy 
 
Obecne zapisy planu 
określają: w przypadku braku 
możliwości odprowadzenia 
siecią kanalizacji deszczowej 
tymczasowe dopuszczenie 
odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych do 
studni chłonnych, do 
momentu możliwości 
przyłączenia do sieci 
kanalizacji deszczowej 

12. 14.01.2015 

 

 Doprecyzowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: 

- § 16 pkt 2a jeden bud. miesz. 
jednorodzinny, jednolokalowy wyłącznie 
jako wolnostojący 

 ustalenia planu 

 

 x Postulat niezgodny 
z przepisami odrębnymi. 
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§ 2.  

Uwagi złożone podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 3 września 2015 r. do 25 września 2015 r. oraz 
w terminie składania uwag wyznaczonym do dnia 9 października 2015 r.: 

Lp. 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

 

Zgłaszający 
uwagi 

 

Treść uwagi 
 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 05.10.2015 

 

 Uwaga dotycząca: 

- § 8 – zmiany minimalnych powierzchni 
i szerokości działek budowlanych po 
podziałach i scaleniach: 

Powierzchnie działek: 

- z 900 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej na 750 m2, 

- z 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej na 450 m2 

Szerokości frontów działek: 

- z 25 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej na 22 m, 

- z 20 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej na 16 m 

 ustalenia planu 

 

 x Przyjmuje się, iż przyjęte 
w projekcie planu parametry 
i wskaźniki kształtowania 
zabudowy są optymalne 
z punktu widzenia polityki 
przestrzennej gminy i ładu 
przestrzennego na obszarze. 

 

2. 08.10.2015 

 

 

 

Uwaga dotycząca: 

zmiany w przepisach ogólnych § 11, 
uzupełnienie o następujące tereny 
przeznaczone na cele publiczne: „4) tereny 
zieleni izolacyjnej (ZI); 5) tereny zieleni 
parkowej (ZP)”, tak, aby uzyskał on 
brzmienie, jak miało to miejsce w wyłożeniu 
nr 1 

 ustalenia planu 

 

x x Uwaga uwzględniona 
częściowo, w zakresie 
przeznaczenia na cele 
publiczne terenu ZP, uwaga 
nieuwzględniona w zakresie 
przeznaczenia na cele 
publiczne terenu ZI 
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3. 08.10.2015 

 

 Uwaga dotycząca doprecyzowania 
miejscowego planu poprzez uzupełnienie 
buforu wzdłuż drogi KZD o ekrany 
akustyczne. Planowana zieleń zanim urośnie 
i przejmie funkcję wytłumienia hałasu minie 
kilka lat, a należy przewidywać, że na drodze 
będzie panował duży ruch samochodowy 
również samochodów ciężarowych. 

 ustalenia planu 

 

 x Ustalenie obligatoryjnej 
realizacji ekranów 
akustycznych wykracza poza 
zakres mpzp 

 

4. 07.10.2015  Uwaga dotycząca: 

zmianę zapisu z § 8 dotyczącego powierzchni 
minimalnej działek powstałych na skutek 
podziału z 900 m2 na 700 m2 

 ustalenia planu 

 

 x Przyjmuje się parametry dla 
procedury scalania i podziału 
nieruchomości wskazane 
w projekcie planu jako 
odzwierciedlenie pożądanej 
i optymalnej struktury 
własnościowej w danej 
przestrzeni 

5. 08.10.2015 

 

 Uwaga dotycząca rozpatrzenie stanowiska 
w zakresie ochrony środowiska akustycznego 
- konieczność przewidzenia w projekcie 
ekranów akustycznych 

 

 ustalenia planu 

 

 x Standardy akustyczne 
określają przepisy odrębne, 
odpowiednie przeznaczenia 
zostały zaklasyfikowane 
zgodnie z przepisami 
ochrony środowiska 
dotyczącymi ochrony przed 
hałasem 

Ustalenie obligatoryjnej 
realizacji ekranów 
akustycznych wykracza poza 
zakres mpzp 

6. 01.10.2015  Uwaga dotycząca zmiany przeznaczenia 
działek położonych przy ul. Sarbinowskiej, 
w sąsiedztwie terenów AG, z zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej 

 obręb Łowęcin, 
przy ul. 

Sarbinowskiej 

 

 x Przeznaczenie w mpzp 
zostało ustalone na podstawie 
kierunków polityki 
przestrzennej zawartymi 
w SUiKZP, jednocześnie dla 
przedmiotowych działek 
właściciele nie złożyli 
żadnych wniosków 
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7. 08.10.2015 

 

 Uwaga dotycząca zmiany przeznaczenia 
terenu z zabudowy jednorodzinnej na 
zabudowę jednorodzinną z uzupełniającą 
zabudową usługową 

 

Działka nr 
100/15 obręb 
Łowęcin przy 

ul. 
Sarbinowskiej 

 

E5.MN - teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 

 x Postulat niezgodny z polityką 
przestrzenną określoną 
w SUiKZP, w zakresie 
wprowadzenia uzupełniającej 
zabudowy usługowej (lokale 
użytkowe dopuszcza się 
wyłącznie zgodnie z definicją 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na 
podstawie ustawy Prawo 
budowlane) 

 

§ 3.  

Uwagi złożone podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 17 marca 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. oraz 
w terminie składania uwag wyznaczonym do dnia 21 kwietnia 2016 r.: 

Lp. 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

 

Zgłaszający 
uwagi 

 

Treść uwagi 
 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 21.04.2016 

 

 Uwaga dotycząca: 

zmiany minimalnych powierzchni 
i szerokości działek budowlanych po 
podziałach i scaleniach. Wnosi się o zmianę. 

Powierzchni działek: 

- z 900 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej na 750 – 800 
m2, 

-z 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej na 500 m2 

Szerokości frontów działek: 

 ustalenia planu 

 

 x podtrzymanie rozstrzygnięć 
uwag z poprzedniego 
wyłożenia 
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- z 24 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej na 22 m, 

- z 20 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej na 16 m 

2. 20.04.2016 

 

 Uwaga dotycząca: 

zmiany minimalnych powierzchni 
i szerokości działek budowlanych po 
podziałach i scaleniach: 

Powierzchni działek: 

- z 900 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej na 750 – 800 
m2, 

- z 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej na 500 m2 

Szerokości frontów działek: 

- z 24 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej na 22 m, 

- z 20 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliźniaczej na 16 m 

 

 ustalenia planu 

 

 x podtrzymanie rozstrzygnięć 
uwag z poprzedniego 
wyłożenia 
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3. 21.04.2016 

 

 Uwaga dotycząca:  

zmiany w § 13 wysokości stawki 
procentowej na 10% dla nieruchomości 
znajdujących się w strefach wymienionych 
w § 12 pkt 1, 2 i 3, w przypadku zmiany 
zasięgu lub likwidacji tych stref w wyniku 
działań właściciela nieruchomości 

 ustalenia planu 

 

 x wysokość stawki procentowej 
wynika z polityki Gminy 
w tym zakresie 

4. 13.04.2016 

 

 Uwaga dotycząca poszerzenia drogi 
powiatowej nr 236 na odcinku od 
ul. Łowieckiej do ul. Lipowej do szerokości 
min. 10 m 

 

obręb Łowęcin 

 

2.KDZ - teren 
drogi 

publicznej 
klasy zbiorczej 

 

x 

 

x Uwaga uwzględniona 
w zakresie utrzymania 
aktualnych szerokości na 
odcinku od ul. Łowieckiej do 
ul. Lipowej tj. od 9 do 10 m. 
Szerokość w liniach 
rozgraniczających terenu 
2.KDZ wynika z wniosku 
zarządcy drogi, dwukrotnego 
uzgodnienia mpzp w czasie 
procedury jego sporządzania 
oraz z uwzględnienia uwag 
z poprzedniego wyłożenia - 
poszerzenie na podstawie 
decyzji o wzizt uzgodnione 
z zarządcą drogi 

5. 20.04.2016 

 

 Uwaga dotycząca: 

dopuszczenia zabudowy usługowej na terenie 
E.MN oraz zwiększenia współczynnika 
powierzchni zabudowy 

obręb Łowęcin 

 

E.MN - teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 

 x podtrzymuje się 
rozstrzygnięcia uwag 
z poprzedniego wyłożenia 
w przedmiotowym zakresie 
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§ 4.  

Uwagi złożone podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 9 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. oraz 
w terminie składania uwag wyznaczonym do dnia 24 stycznia 2017 r.: 

Lp. 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

 

Zgłaszający 
uwagi 

 

Treść uwagi 
 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 23.01.2017 

 

 Uwaga dotycząca wprowadzenia zapisu 
umożliwiającego odprowadzanie ścieków 
sanitarnych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych do czasu realizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej lub do 
przydomowych oczyszczalni ścieków (przy 
wystąpieniu odpowiednich warunków 
gruntowych) 

 

 ustalenia planu 

 

x x Uwaga uwzględniona 
częściowo poprzez obecne 
zapisy– dopuszczenie 
tymczasowego 
odprowadzania ścieków do 
szczelnych zbiorników 
bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe do czasu 
realizacji kanalizacji 
sanitarnej 

Uwaga nie uwzględniona 
w zakresie dopuszczenia 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków w związku 
z polityką gminy w tym 
zakresie 

 

2. 23.01.2017 

 

 1. Zmniejszenia szerokości frontu 
powstających działek z 25 m na 20 m 

 ustalenia planu 

 

 x Przyjmuje się, iż przyjęte 
w projekcie planu parametry 
i wskaźniki kształtowania 
zabudowy są optymalne 
z punktu widzenia polityki 2. Zmniejszenia minimalnej powierzchni 

działki z 900 m2 na 800 m2 dla domu 
wolnostojącego 

 x 
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3. Rozszerzenia kąta nachylenia połaci 
dachowych już od 20º 

 x przestrzennej gminy i ładu 
przestrzennego na obszarze 

 

§ 5.  

Podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 16 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. oraz w terminie składania 
uwag wyznaczonym do dnia 1 lipca 2019 r. nie złożono uwag dotyczących przedmiotu uchwały. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/163/2019

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie” 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) Rada Miejska 
rozstrzyga co następuje:

§ 1. 
1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dotyczy terenu w części nieuzbrojonego w podstawowe sieci infrastruktury technicznej 
i częściowo niezagospodarowanego. Projektowane przeznaczenie obszaru opracowania pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymaga rozbudowy nowej gminnej sieciowej 
infrastruktury technicznej, przy czym ze względu na strukturę własnościową tego terenu 
i projektowane funkcje, leży to także w gestii inwestorów i będzie opierać się na wzajemnej 
współpracy pomiędzy nimi a gminą.

§ 2. 
1. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury techniczno - komunikacyjnej, które 

należą do zadań własnych gminy:
Plan nie zakłada budowy nowych dróg gminnych, jedynie ewentualne ich poszerzenia.

2. Realizacje i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej 
niewyszczególnionych w § 1 lub służących innym celom jest przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron.

§ 3. 
1. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.
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Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawach planowanych wydatków na 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją do rozważenia przy 
uchwalaniu budżetu gminy w tej części.

Id: 7BFBF0B6-6456-42D0-BB6E-3663E5DF3707. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XII/163/2019

RADY MIEJSKIEJ GMINY SWARZĘDZ
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulicy
Sarbinowskiej w Łowęcinie''.

1. Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni ok. 3 ha, w skład którego wchodzą działki
zlokalizowane w centralnej części wsi Łowęcin, między ulicą Sarbinowską, a Jesienną. Teren
opracowania od strony zachodniej i południowej jest częściowo zabudowany. Od strony
północnej i wschodniej teren otoczony jest terenami rolniczymi.

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został na
podstawie uchwały Nr LII/316/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin
i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa (pow. ca. 1 160 ha.). Na
podstawie § 1 ust. 3 ww. uchwały wydzielono fragment, dla którego sporządzony jest
niniejszy plan, określony jako ,,Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie”.

3. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzędz, (Uchwała Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 marca 2011 r.), analizowany obszar przeznaczony został pod funkcję zabudowy
mieszkaniowej.

4. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), Rada Miejska w Swarzędzu
stwierdziła, że przyjęte w projekcie rozwiązania nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz.

5.Do planu zostały sporządzone:

- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie”,

- Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie''.

6. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami),
a także zgodnie z przepisami odrębnymi, projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie'' uzyskał wszystkie wymagane
opinie i niezbędne uzgodnienia.

7. W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zrealizowano wymogi wynikające z ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym poprzez zastosowane zapisy w części tekstowej, oparte o aktualne przepisy
prawa. Jednocześnie w procesie planistycznym zapewniono możliwość udziału
społeczeństwa na poszczególnych etapach procedury planistycznej, tj.

a) w dniu 28.10.2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłosił o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego w lokalnej prasie oraz zamieścił obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz oraz na stronie internetowej urzędu, wyznaczając termin składania
wniosków do projektu planu;
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b) ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie w dniu 27 listopada 2014 r.
o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w terminie od 4 grudnia
2014 r. do 31 grudnia 2014 r. dyskusji publicznej w dniu 17 grudnia 2014 r. i możliwości
składania uwag do projektu planu w terminie do 14 stycznia 2015 r.,

c) ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie w dniu 27 sierpnia 2015 r.
o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w terminie od 3 września
2015 r. do 25 września 2015 r. dyskusji publicznej w dniu 10 września 2015 r. i możliwości
składania uwag do projektu planu w terminie do 9 października 2015 r.,

d) ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie w dniu 10 marca 2016 r.
o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w terminie od 17 marca
2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. dyskusji publicznej w dniu 30 marca 2016 r. i możliwości
składania uwag do projektu planu w terminie do 21 kwietnia 2016 r.,

e) ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie w dniu 1 grudnia 2016 r.
o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w terminie od 9 grudnia
2016 r. do 10 stycznia 2017 r. dyskusji publicznej w dniu 30 marca 2016 r. i możliwości
składania uwag do projektu planu w terminie do 24 stycznia 2017 r.,

f) ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie w dniu 9 maja 2019 r. o wyłożeniu
projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w terminie od 16 maja 2019 r. do
14 czerwca 2019 r. dyskusji publicznej w dniu 27 maja 2019 r. i możliwości składania uwag
do projektu planu w terminie do 1 lipca 2019 r.,

8. Burmistrz, dnia 14.10.2010 r. oraz 26.01.2011 r., zawiadomił na piśmie o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego odpowiednie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania
planu.

Ponadto zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, dnia 15.10.2010 r., Burmistrz wystąpił o uzgodnienie zakresu
i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko
przedmiotowego projektu miejscowego planu do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu.

9. W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ustala zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady
kształtowania ładu przestrzennego poprzez m.in. ustalenie lokalizacji zabudowy w obszarze
ograniczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy, określenie geometrii dachów, oraz
określenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz określenie
intensywności zabudowy, co zapewnia realizację wymagań ładu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych oraz wymagań
ochrony środowiska.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej ustala się w planie ochronę zabytków archeologicznych występujących
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w granicach planu określonych poprzez wyznaczone archeologiczne strefy ochrony
konserwatorskiej. Zapisy planu dopuszczają prowadzenie robót budowlanych w zakresie
sieci i obiektów infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej.
Zabezpieczono możliwość rozwoju infrastruktury technicznej, w tym potrzebę zapewnienia
odpowiedniej ilości i jakości wody. Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany przez gestorów sieci. Projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa
państwa, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby
osób niepełnosprawnych.

10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wpływać na
finanse publiczne, w tym na budżet gminy, zgodnie z założeniami oraz wnioskami
i zaleceniami przestawionymi w Prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie”. Zgodnie
z nimi uchwalenie zamierzonych funkcji terenów zainwestowanych daje korzystny
ekonomicznie dla gminy bilans. Gmina uzyska potencjalne zyski do budżetu.
Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazuje zasadność realizacji planu, zarówno pod
względem ekonomicznym jak i formalno - prawnym.

11. Burmistrz Gminy Swarzędz, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawi Radzie Miejskiej projekt planu wraz z listą
nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

12. Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulicy
Sarbinowskiej w Łowęcinie”, z zastosowaniem procedury przewidzianej ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji
administracyjnych. Ustalenia ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pozwalają na planowe wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ochrony
poszczególnych elementów środowiska i walorów krajobrazu kulturowego.

Id: 7BFBF0B6-6456-42D0-BB6E-3663E5DF3707. Podpisany Strona 3




