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UCHWAŁA NR VII/60/2019
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska
w rejonie ulicy Krętej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 19451)), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy
Krętej, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki, zatwierdzonym Uchwałą Nr LII/348/2010 Rady Gminy
Komorniki z dnia 25 października 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXV/355/2017 Rady Gminy Komorniki
z dnia 25 maja 2017 r.
2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku, o którym mowa w § 2 pkt 1.
§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany dalej rysunkiem planu, opracowany w skali 1:1000,
zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy
Krętej”;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej, oznaczony
symbolem KDW, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony linią ciągłą, o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego nie podejmuje się ustaleń.
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.
§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz
dóbr kultury współczesnej, ustala się nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy
realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, w granicach terenu ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, pokazanego na rysunku planu. Prowadzenie badań
archeologicznych realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 60.
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§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej nie podejmuje się
ustaleń.
§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu nie podejmuje
się ustaleń.
§ 10. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:
§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym nie podejmuje się ustaleń.
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakazie zabudowy, ustala się by wszelkie projektowane obiekty stałe i tymczasowe o wysokości równej
i większej niż 50 m n.p.t. należy każdorazowo uzgadniać z właściwym organem lotniczym, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej ustala się:
1) obsługę komunikacyjną z ul. Kolejowej i ul. Szkolnej, leżących poza granicami planu;
2) realizacja miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich
realizacji na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
§ 14. W zakresie terenu drogi wewnętrznej KDW, ustala się:
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
2) możliwość realizacji:
a) jezdni lub pieszo-jezdni,
b) chodników,
c) dróg rowerowych,
d) drogowych obiektów inżynierskich,
e) miejsc postojowych,
f) obiektów małej architektury,
g) tablic informacyjnych,
h) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
i) zieleni.
§ 15. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:
1) powiązanie z układem zewnętrznym, leżącym poza granicami planu;
2) zaopatrzenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej:
a) wody opadowe i roztopowe: w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,
b) energia elektryczna: z sieci energetycznej; dopuszcza się wykorzystanie urządzeń wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż 100 kW, przy czym urządzenia
wytwarzające energię z wiatru nie mogą mieć większej mocy aniżeli mikroinstalacje, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
c) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci:
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej
i teleinformatycznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

–3–

Poz. 3741

§ 16. W zakresie terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania nie podejmuje się ustaleń.
§ 17. Określa się stawkę procentową, o której
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy

o planowaniu

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Komorniki
(-) Marian Adamski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/60/2019
Rady Gminy Komorniki
z dnia 28 marca 2019 r.
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