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UCHWAŁA NR ............................/2020 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia ......................................2020 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Plewiska w rejonie ulicy Tymiankowej; 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Rada Gminy 

Komorniki uchwala, co następuje: 

 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w 

rejonie ulicy Tymiankowej, zwany dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki, 

zatwierdzonego 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 oznaczone są na rysunku planu.  

3. Załączniki do uchwały stanowią: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, opracowany w skali 1: 500 i zatytułowany 

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie 

ulicy Tymiankowej”; 

2) załącznik Nr 2 –  rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych 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 zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) elementach infrastruktury drogowej – należy przez to rozumieć obiekty 

i urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi, takie jak: jezdnie, chodniki, ścieżki 

rowerowe, skrzyżowania, parkingi, przepusty, odwodnienie, oświetlenie, znaki 

drogowe, sygnalizacje świetlne, itp.; 

2) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji 

gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej, infrastrukturalnej lub edukacji 

ekologicznej; 

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia 

podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, kolorem i 

symbolem. 

 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi na 

rysunku planu: teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. 

 

 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów małej architektury, 
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b) urządzeń budowlanych, 

c) tablic informacyjnych, 

d) sieci i obiektów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c; 

2) ustala się zakaz lokalizacji: 

a) reklam, 

b) ogrodzeń pełnych w formie litego muru oraz z betonowych elementów 

prefabrykowanych, 

c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej. 

 

§ 5. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym zasad 

kształtowania krajobrazu, ustala się: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego; 

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód, zgodnie z przepisami odrębnymi o ochronie 

środowiska; 

3) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy oraz  przepisami odrębnymi. 

 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń. 

 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie 

podejmuje się ustaleń. 

 

§ 8. W zakresie zasad oraz wskaźników zagospodarowania terenu dla terenu drogi 

wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW:  

1) ustala się: 

a) lokalizację jezdni lub pieszo-jezdni, 

b) szerokość drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) miejsc postojowych,  

b) ciągów pieszo – rowerowych, ciągów pieszych lub ciągów rowerowych, 

c) innych elementów infrastruktury drogowej. 

 

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 

priorytetowych określanych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 

przestrzennego województwa nie podejmuje się ustaleń. 

 

§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

objętych planem nie podejmuje się ustaleń.  

 

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu ustala się: 

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu ograniczeń wynikających z przebiegu sieci 

infrastruktury technicznej;  
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2) uwzględnienie ograniczeń maksymalnej wysokości obiektów budowlanych ze 

względu na położenie w zasięgu powierzchni ograniczających lotnisk, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) powiązanie terenu z zewnętrznym układem komunikacyjnym; 

2) zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej: 

1) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci i obiektów infrastruktury 

technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 

elektroenergetycznej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej; 

2) ustala się: 

a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub odnawialnych 

źródeł energii o mocy mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) inne elementy uzbrojenia na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

 

§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 

i użytkowania terenów ustalenia zawarte w § 4 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 lit. a i lit. b zachowują 

moc do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293). 

 

§ 15. Ustala się 1% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, 

w związku z uchwaleniem planu.  

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki. 

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 


