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UCHWA£A Nr IX/81/2003 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbie Biedrusko, na terenie dzia³ek o nr ewid.
219L/6, 219L/7, 219L/8, 219L/9, 219L/10, 219L/11, 219L/12, 219L/13, 219L/14, 219L/15, 219L/16, 219L/17,
219L/18, 219L/19 oraz czêci dzia³ek o nr ewid. 9 i 219L/5
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrêbie Biedrusko, na terenie dzia³ek o nr ewid.
219L/6, 219L/7, 219L/8, 219L/9, 219L/10, 219L/11, 219L/12,
219L/13, 219L/14, 219L/15, 219L/16, 219L/17, 219L/18, 219L/19
oraz czêci dzia³ek o nr ewid. 9 i 219L/5

§5. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nych sposobach zagospodarowania,
c) linie zabudowy,
d) klasyfikacja ulic oraz ich szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych.
ROZDZIA£ II

ROZDZIA£ I

Przepisy szczegó³owe

Przepisy ogólne

§6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Mj ustala siê:

§2. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze dzia³ek
wymienionych w ust. 1.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu, opracowany w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objêtego planem,
przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,
2. wyznaczenie zasad podzia³u terenów,
3. okrelenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu.
§4. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem Mj,
2. tereny pasa technicznego, oznaczone na rysunku planu
symbolem PT,
3. tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE,
4. tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem kDP, dW,
5. zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹,
6. zasady ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi,
7. zasady kszta³towania strefy przestrzenno-wizualnej.

1. G³ówn¹ funkcja terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.
2. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:
a) ustala siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane zgodnie
z propozycj¹ zawart¹ na rysunku planu,
b) dopuszcza siê mo¿liwoæ zmiany uk³adu granic
i powierzchni dzia³ek, które na rysunku planu maj¹
charakter postulowany, pod warunkiem, ¿e:
-

powierzchnia dzia³ki powsta³ej z wtórnego podzia³u
nie bêdzie mniejsza ni¿ 900,0 m2,

3. Ustalenia dotycz¹ce minimalnej wielkoci dzia³ki nie dotycz¹ nieruchomoci nr ewid. 219L/11, gdzie ze wzglêdu na
potrzebê zniesienia wspó³w³asnoci terenu istniej¹cego
budynku mieszkalnego niektóre z nowo powsta³ych dzia³ek mog¹ mieæ powierzchniê mniejsz¹ ni¿ 900,0 m2, jednak
nie mniejsz¹ ni¿ 600 m2,
4. Ze wzglêdu na proponowane podzia³y nieruchomoci
ustala siê koniecznoæ ³¹czenia czêci istniej¹cych nieruchomoci w nowe dzia³ki budowlane o bardziej regularnym kszta³cie, zgodnie z rysunkiem planu  dotyczy to
dzia³ek nr ewid. 219L/15, i 219L/16 oraz o nr ewid.
219L/11, 219L/12 i 219L/13,
5. Zabudowê i zagospodarowanie dzia³ki nale¿y kszta³towaæ
w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) na jednej dzia³ce mo¿liwe jest usytuowanie jednego
budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocni-
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czego, pe³ni¹cego funkcje gara¿y wolnostoj¹cych lub
inne funkcje, uzupe³niaj¹ce zabudowê mieszkaniow¹,
z wy³¹czeniem jakiejkolwiek dzia³alnoci gospodarczej,
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6. Szczególne warunki zagospodarowania dzia³ki wynikaj¹ce
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego:
a) zakaz odprowadzania nieczystoci p³ynnych do gruntu
lub rozlewania na dzia³ce,

b) zabudowa musi byæ sytuowana w nastêpuj¹cy sposób:
-

domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi
obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu,

b) zakaz stosowania noników energii cieplnej szczególnie szkodliwych dla rodowiska, takich jak koks, wêgiel
i spalanie odpadów.

-

budynki pomocnicze  bez prawa przekraczania
wyznaczonych linii zabudowy,

7. Dopuszcza siê etapowanie realizacji zabudowy w zale¿noci od potrzeb i mo¿liwoci finansowania inwestycji.

-

na terenie oznaczonym symbolem 2Mj obowi¹zuje
dodatkowo tylna nieprzekraczalna linia zabudowy,
wyznaczona w odleg³oci 25,0 m. od granicy lasu

8. Ustala siê wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych, zlokalizowane przy granicy nieruchomoci.

c) na dzia³ce nr 219L/6 budynki mog¹ byæ lokalizowane
wy³¹cznie zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy,
przedstawionymi na rysunku planu,

9. Ze wzglêdu na przebiegaj¹cy po zachodniej stronie drogi
publicznej 10kDP kabel wojskowej ³¹cznoci specjalnej
wszelkie inwestycje na etapie projektu musz¹ byæ uzgodnione z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 2823 w Poznaniu.

d) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej
(suma powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego
i budynku pomocniczego)  do 25% powierzchni dzia³ki, przy czym maksymaln¹ powierzchniê budynku
pomocniczego ustala siê na 40,0 m2,
e) udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki  min. 50%,
f) dopuszczalna wysokoæ:
-

-

budynku mieszkalnego wynosi 8,0 m. w kalenicy
dachu (jedna kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym),
budynku pomocniczego  nie wiêcej ni¿ 3,5 m. od
stropu dachowego,

g) poziom posadowienia posadzki budynku mieszkalnego  maksimum 0,5 m. od poziomu terenu,
h) dla budynków mieszkalnych ustala siê wy³¹cznie
dachy pochy³e o nachyleniu po³aci 250-450,
i)

dla budynków pomocniczych zalecane dachy pochy³e
o k¹cie nachylenia po³aci 200,

j)

w przypadku remontu lub przebudowy istniej¹cego
budynku szachulcowego nr 1, zgodnie z wytycznymi
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie mo¿e ulec
zmianie bry³a oraz kszta³t dachu i rodzaj pokrycia
dachowego,

k) parkowanie min. 2 stanowiska postojowe, nale¿y zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki,
l)

³)

wjazdy (wyjazdy) z dzia³ek przyleg³ych do drogi powiatowej  wy³¹cznie w miejscach wskazanych na rysunku
planu,
dla dzia³ek nr 219L/13 i 219L/14 zaleca siê lokalizacjê
wjazdów od po³udnia, pod warunkiem uzyskania zgody w³aciciela istniej¹cej drogi (dz. nr 169, ark. 4, obrêb
Radojewo, miasto Poznañ),

m) ogrodzenia dzia³ek ustala siê na granicy dzia³ek, do
wysokoci maksimum 1,80 m., a¿urowe co najmniej na
70% swojej d³ugoci,

§7. Dla terenów pasa technicznego PT ustala siê:
Wyznacza siê pasy techniczne wzd³u¿ drogi publicznej
o szerokoci 5,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych  zgodnie
z rysunkiem planu  jako tereny przeznaczone na cele publiczne z mo¿liwoci¹ lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ drogowych, np. chodnika i ewentualnie
cie¿ki rowerowej.
§8. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych EE ustala
siê:
Projektuje siê kompaktow¹ stacje transformatorow¹ typu
miejskiego na dzia³ce o wymiarach 5,0x5,0 m. zgodnie
z rysunkiem planu, zasilan¹ projektowan¹ linia kablow¹ SN15kV od strony miasta Poznania u³o¿on¹ w pasie technicznym
PT. Pod³¹czenie nast¹pi na podstawie warunków technicznych przy³¹cza, które wyda zak³ad energetyczny na etapie
opracowania planu zagospodarowania terenu poszczególnych dzia³ek.
§9. Dla terenów komunikacji kDP i dW ustala siê:
1. Obs³uga terenu nasêpi z drogi powiatowej 32206 PoznañBolechowo, oznaczonej symbolem 9kDP (jezdnia w kierunku Poznania) i 10kDP (jezdnia w kierunku Bolechowa)
oraz z istniej¹cej niepublicznej drogi wewnêtrznej 3dW,
szerokoci 6,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych zakoñczonej
placem nawrotu.
2. Ustala siê koniecznoæ korekty przebiegu niepublicznej
drogi wewnêtrznej 3dW w celu prawid³owego w³¹czenia
w drogê publiczn¹.
3. Zaleca siê wprowadzenie przez administratora drogi
publicznej zakazu parkowania samochodów w pasie niepublicznej drogi wewnêtrznej 3dW.
4. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowê
ustala siê obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych
na terenie w³asnej posesji, zgodnie z potrzebami danej
funkcji.
5. Wszelkie parkingi i dojazdy o utwardzonej nawierzchni
powinny byæ wyposa¿one w system kanalizacji deszczowej; w przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub czêcio-
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wo nieutwardzonej (a¿urowej) nale¿y zabezpieczyæ rodowisko gruntowo-wodne przed infiltracj¹ zanieczyszczeñ.
§10. W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala
siê:
1. Obowi¹zek wykonania pe³nego uzbrojenia obszaru
w podstawow¹ siec infrastruktury technicznej:
a) wodoci¹g  docelowo sieæ wodoci¹gowa pod³¹czona
do miejskiego systemu wodoci¹gowego miasta
Poznania, do czasu realizacji wodoci¹gu dopuszcza siê
zaopatrzenie w wodê z ujêæ indywidualnych,
b) kanalizacja sanitarna  docelowe pod³¹czenie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Poznania;
w rozwi¹zywaniu czasowym dla kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, o gwarantowanej szczelnoci na nieczystoci
p³ynne i wywóz do miejsc ich utylizacji,
c) kanalizacja deszczowa  odprowadzenie wód deszczowych nast¹pi docelowe do systemu kanalizacji deszczowej, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej
w projektowanych ulicach, cieki deszczowe nale¿y
zagospodarowaæ w granicach w³asnej dzia³ki nie naruszaj¹c interesu osób trzecich,
d) sieæ energetyczna  podziemna, skablowana,
e) sieæ gazowa  docelowo przewiduje siê zaopatrzenie
w gaz z projektowanej sieci gazowej (gaz ze stacji
redukcyjnej I0 znajduj¹cej siê w Radojewie); do czasu
realizacji zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników gazowych na gaz propan  butan, autoryzowanych firm, zlokalizowanych na dzia³kach przy spe³nieniu przepisów przeciwpo¿arowych,
f) sieæ telefoniczna - podziemna, skablowana,
g) gromadzenie odpadów sta³ych z ka¿dej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji
i wywóz do miejsc ich utylizacji.
2. Ustala siê obowi¹zek stosowania dla celów grzewczych
paliw gazowych i p³ynnych oraz promowanie nowych,
niekonwencjonalnych róde³ energii.
3. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.
§11. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania
terenu w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:
Na terenie objêtym planie zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
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w rozumieniu art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.
627 z póniejszymi zmianami), okrelonych w Rozporz¹dzeniu
rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych
z zakwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu
o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz.
1490) lub innych odpowiadaj¹cych im zgodnie z przepisami
obowi¹zuj¹cymi w momencie z³o¿enia wniosku o ustalenie
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
§12. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania
terenu w zakresie kszta³towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1. Na wszystkich terenach, niezale¿nie od ich planowanego
przeznaczenia ustala siê obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów zagospodarowania skal¹, jakoci¹
i charakterem do pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniej¹cego i planowanego otoczenia;
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowlanych i urz¹dzeñ tymczasowych, które nie s¹ cile zwi¹zane lub koliduj¹ z planowan¹ podstawow¹ funkcj¹ terenu;
3. Zakazuje siê realizowania zabudowy substandardowej
a istniej¹ca o tym charakterze winna byæ likwidowana lub
remontowana.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§13. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36 ust,
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem
planu.
§14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Suchy Las.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka
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