
UCHWAŁA NR XV/202/2019
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy 
Krawieckiej w Swarzędzu"

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 zmianami) oraz 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) uchwala się, co następuje:

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

w Swarzędzu”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz (Uchwała Nr X/51/2011 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011 r.), zwany dalej „planem”.

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 
1 : 1 000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy 
Krawieckiej w Swarzędzu”;

2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie 
pochylenia połaci od 30° do 45°;

2) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych 
krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

3) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć elementy Systemu Informacji Gminnej, 
informacji przyrodniczej, turystycznej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem 
przyłączy urządzeń technicznych.

§ 3. 
1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się następujące przeznaczenie: 
dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN - zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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1) zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,50 m2, na elewacjach budynków, na wysokości 

kondygnacji parterowej,
b) dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych,
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) kondygnacji podziemnych;

3) wszelkie projektowane budowle o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. należy 
każdorazowo uzgodnić z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP - przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:
a) 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 odrębnymi,

b) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;
2) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się zapewnienie 

określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej;

3) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie 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.
4. W zakresie określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej ustala się, na terenie 1MN, archeologiczną strefę ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, wskazaną na rysunku planu, w granicach którego 
określa się:
1) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji 

inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;
2) nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie badań 

archeologicznych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się:
1) lokalizację zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wskazanymi na rysunku planu, 

z dopuszczeniem zachowania, remontu i przebudowy budynków istniejących 
zlokalizowanych poza wskazanymi liniami zabudowy;

2) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 
stojącego oraz jednego wolno stojącego budynku garażowego;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej;
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5) minimalną intensywność zabudowy, wynoszącą 0,05;
6) maksymalną intensywność zabudowy, wynoszącą 0,5;
7) stosowanie dachów stromych;
8) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych: nie więcej niż 2 kondygnacje 

nadziemne i nie większa niż 9,00 m;
9) wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja nadziemna i nie większa niż 5,50 m;
10) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 600,0 m2, z wyjątkiem 

działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną;
11) powierzchnię zabudowy budynku garażowego nie większą niż 50,0 m2;
12) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na działce budowlanej, zgodnie z ust. 8, pkt 1.

6. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się 
następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału:
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000 m2;
2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 25,0 m;
3) kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 110°.

Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości.

7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu i ograniczeń w ich 
użytkowaniu ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń 
wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej ustala się:
1) wymogi parkingowe dla samochodów osobowych dla nowych i rozbudowywanych obiektów 

na działce budowlanej, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: na każdy budynek mieszkalny 
w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe na każdy wydzielony lokal;

2) obsługę komunikacyjną z terenów dróg wewnętrznych oraz dróg publicznych, w tym  
pozostających poza granicami planu;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci:
a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 

elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej,
b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa 

publicznego;
5) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;
6) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 

i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do czasu powstania sieci, 
stosowania szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne;

7) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej, 
z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej;

8) w zakresie sieci elektroenergetycznej dopuszcza się lokalizację wolno stojących lub 
wbudowanych stacji transformatorowych.
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§ 4. 
1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się następujące przeznaczenie: 
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z - teren zieleni.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji:
1) tymczasowych obiektów budowlanych;
2) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) ochronę istniejących drzew;
2) ochronę i utrzymanie krajobrazu złożonego ze zbiorowisk roślinnych;
3) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie 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.
4. W zakresie określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej ustala się, archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych, wskazaną na rysunku planu, w granicach którego określa się:
1) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji 

inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;
2) nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie badań 

archeologicznych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu ustala się:
1) zakaz lokalizacji zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizacji ścieżki rowerowej lub pieszo-rowerowej oraz ciągów pieszych;
3) dopuszczenie lokalizacji zbiorników retencyjnych wraz z urządzeniami podczyszczającymi 

dla gromadzenia wód opadowych i roztopowych.
6. W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego 

użytkowaniu ustala się obsługę komunikacyjną z terenów dróg wewnętrznych oraz dróg 
publicznych pozostających poza granicami planu.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej ustala się:
1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie 

dostępu do sieci;
2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu;
3) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym 

w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, 
ciepłowniczej, telekomunikacyjnej.
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§ 5. 
1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się następujące przeznaczenie: 
dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D - tereny dróg 
publicznych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) zakaz lokalizacji:

a) budynków,
b) elementów sieci energetycznych, ciepłowniczych i innych w formie urządzeń 

napowietrznych,
c) stanowisk postojowych;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) budowli i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą 

ruchu,
b) urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą,
c) tablic informacyjnych,
d) drogowych obiektów inżynierskich.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych fragmentów terenów;
3) dopuszczenie lokalizacji drzew;
4) dopuszczenie stosowania w jezdni rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu 

samochodowego do środowiska;
5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej 

z dopuszczeniem zagospodarowania ich na terenie lub w zbiornikach retencyjnych;
6) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie 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;

7) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
terenów komunikacyjnych, przed odprowadzeniem do odbiorników, w odpowiednich 
urządzeniach jak separatory substancji olejowych, osadniki, piaskowniki, minimalizujących 
możliwość przedostania się zanieczyszczeń do gruntu, gleby i wód.
4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 

się spójne zagospodarowanie w zakresie małej architektury i nawierzchni: jezdni, chodników, 
ścieżek rowerowych i zjazdów w granicach terenów tworzących powiązane ze sobą ciągi.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej:
1) ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
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b) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, 
chodników, ścieżek rowerowych w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem 
drogowym,

c) lokalizację zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się:

a) lokalizację chodników i ścieżek rowerowych,
b) lokalizację rozwiązań ochrony akustycznej,
c) lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu 

komunikacyjnego,
d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
e) roboty budowlane w zakresie sieci:

- infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej,

- systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa 
publicznego.

§ 6. 
1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się następujące przeznaczenie: 
dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW - tereny dróg 
wewnętrznych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) zakaz lokalizacji:

a) budynków,
b) elementów sieci energetycznych, ciepłowniczych i innych w formie urządzeń 

napowietrznych, z wyjątkiem sieci oświetlenia drogowego,
c) stanowisk postojowych;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) budowli i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą 

ruchu,
b) urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą,
c) tablic informacyjnych.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych fragmentów terenów;
3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej 

z dopuszczeniem zagospodarowania ich na terenie lub w zbiornikach retencyjnych;
4) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie 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;
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5) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
terenów komunikacyjnych, przed odprowadzeniem do odbiorników, w odpowiednich 
urządzeniach jak separatory substancji olejowych, osadniki, piaskowniki, minimalizujących 
możliwość przedostania się zanieczyszczeń do gruntu, gleby i wód.
4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 

się spójne zagospodarowanie w zakresie małej architektury i nawierzchni: jezdni, chodników, 
ścieżek rowerowych i zjazdów w granicach terenów tworzących powiązane ze sobą ciągi.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej:
1) ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, 

chodników, ścieżek rowerowych w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem 
drogowym,

c) lokalizację zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się:

a) realizację jako pieszo-jezdni,
b) lokalizację chodników i ścieżek rowerowych,
c) lokalizację rozwiązań ochrony akustycznej,
d) lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu 

komunikacyjnego,
e) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
f) roboty budowlane w zakresie sieci:

- infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej,

- systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa 
publicznego.

§ 6. 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Tereny zieleni izolacyjnejZI

Tereny zabudowy mieszkaniowejM

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".
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Granica obszaru objętego planem
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Archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej

Linie wymiarowe4m

Tereny dróg wewnętrznychKDW

Tereny dróg publicznychKD-D

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Krawieckiej w Swarzędzu".

Skala 1 : 1 000
0 50 10025

Metry .
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/202/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/202/2019

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu

§ 1. 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Krawieckiej 

w Swarzędzu", został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 19 sierpnia 2019 r. do 
17września 2019 r. W dniu 20 sierpnia 2019 r. odbyła się dyskusja publiczna.

2. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) 
uwagi były przyjmowane do dnia 1 października 2019 r.

3. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

§ 2. 
W związku z powyższym Rada Miejska w Swarzędzu nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), z uwagi na ich brak.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/202/2019

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania

§ 1. 

Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie 
z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, 
na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

§ 2. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, 
mostów, placów oraz sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia 
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 
zmianami), zadania własne gminy.

§ 3. 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, 
wykonania i eksploatacji, określają obowiązujące przepisy szczególne, w tym:

1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zmianami) określa, iż do zadań własnych gminy 
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze gminy,

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, natomiast 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii 
elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację 
i finansowanie budowy i rozbudowy sieci;

2) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) określa, iż zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

§ 4. 
1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym, w tym 

m.in.: ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
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2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ujmowane są w uchwale budżetowej 
Rady Miejskiej w Swarzędzu.

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami, z budżetu gminy i ze źródeł zewnętrznych, 
tj. m.in.: ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych, 
gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytów i pożyczek, funduszy unijnych i innych.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/202/2019

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 października 2019 r.

1.Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,5 ha, w skład którego wchodzą działki
zlokalizowane w rejonie ulicy Krawieckiej w Swarzędzu. Teren opracowania jest częściowo
zabudowany.

2.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został na
podstawie Uchwały Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Rejon ulicy Krawieckiej w Swarzędzu".

3. Dla terenu objętego planem obowiązuje Uchwała Nr LX/371/2010 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującego działkę oznaczoną nr
geodezyjnym 3129/17, położoną w Swarzędzu przy ulicy Granicznej.

4. 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 wskazany jako:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem III.10.M,

b) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI.

5.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.

6.Do planu zostały sporządzone:

- Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulicy Krawieckiej w Swarzędzu”,

- Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Rejon ulicy Krawieckiej w Swarzędzu''.

7.„Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Swarzędz” stanowi załącznik
nr 1 do uchwały Nr XXIV/246/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzędz oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Projekt planu miejscowego jest zgodny z wynikami „Analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Swarzędz”. W analizie stwierdza się, iż:
„Obecnie, dla gminy Swarzędz obowiązuje 25 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (...). 21 z nich dotyczy
sporządzenia nowych miejscowych planów, pozostałe 4 dotyczą przystąpienia do
sporządzenia zmiany planów już obowiązujących. Na podstawie wszystkich prowadzone są
już prace planistyczne. Uchwały podjęte zostały zgodnie z Ustawą z 2003 r., dlatego też
uznać je należy za aktualne.”

8.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
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przestrzennego ,,Rejon ulicy Krawieckiej w Swarzędzu” uzyskał wszystkie wymagane opinie
i niezbędne uzgodnienia.

9.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 6 grudnia 2018 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 do dnia 11 stycznia 2019 r.,

b) ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie w dniu 8 sierpnia 2019 r.
o wyłożeniu projektu planu miejscowego "Rejon ulicy Krawieckiej w Swarzędzu" do
publicznego wglądu w terminie od 19 sierpnia 2019 r. do 17 września 2019 r., dyskusji
publicznej w dniu 20 sierpnia 2019 r. i możliwości składania uwag do projektu planu
w terminie do 1 października 2019 r.

10.Burmistrz, dnia 18 grudnia 2018 r. oraz 3 stycznia 2019 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 18 grudnia 2018 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.

11.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 linie zabudowy oraz określenie minimalnego udziału powierzchni
biologicznie czynnej oraz maksymalnej powierzchni zabudowy, co zapewnia realizację
wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych
i krajobrazowych oraz wymagań ochrony środowiska.

Zapisy planu dopuszczają prowadzenie robót budowlanych w zakresie sieci i obiektów
infrastruktury technicznej. 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.

12.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 Krawieckiej w Swarzędzu”. Zgodnie
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z nimi uchwalenie zamierzonych funkcji terenów zainwestowanych daje niekorzystny
ekonomicznie dla gminy bilans. Spowodowane jest to planowaną inwestycją z zakresu
infrastruktury technicznej. Przeprowadzona analiza wykazuje jednak zasadność realizacji
planu, zarówno pod względem ekonomicznym jak i formalno - prawnym.

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

Id: 133A87D5-3CA0-4B1C-B6ED-0FB07DD280E7. Podpisany Strona 3




