UcHwAŁA NR LIv/287l14
RADY GMINY irl.'lg,xÓw
z dnia 5 wrześniaf0|4 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonegow miejscowości}Vojciechówka Gmina ie|azków,obejmującego działkę
o nr ewid.55/5
Na podstawie art.20ust. I ustawy zdnia 2Tmarca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniuprzestrzennym
(tekst jedno|ity Dz.U.z201.2t. poz. 647zpóżn. zm.) iart. 18ust.2pkt. 5ustawy zdnia 8marca 1990r.
osarrtorządziegminnym (tekst jedno|ity Dz.U,z2013poz. 594ze zm.) Rada Gminy Żelazków uchwala, co
następuje:
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
$ 1. l. Po stwierdzeniu nienaruszalnościustaleń Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Żelazków, uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/253/14 Rady Gminy Że|azków zdnia
3l stycznia f0|4r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego,zwany dalej ,,planem'',
składającysię z:
1) częścitekstowejplanu stanowiącejtreśćuchwały;
Z)części graficznej - rysunku planu wskali 1:1000, będącego integralnym załącznikiem graftcznymi Nr l do
uchwĄ;
3)rozstrzygnięcie osposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, będące integralnym
załącznikjemNr 2 do uchwały;
)rozstrzygnięcie osposobie rea|izacji, zapisanych wplanie, inwestycji zza|r'resl infrastruktury technicznej,
które nalezą do zadań własnychgminy, oraz zasadachich finansowanią będąceintegralnym załączrikiem Nr
3 do uchwaĘ.
z. Ustalenia planu obejmują obszar w granicach określonychna załączniku graficmym do uchwaĘ Nr
xWIIl|63/12 Rady Gminy Że|azków zdnia28.|2.20|2 r. w skali l:2500.
s 2. w rozumieniu niniejszej uchwĄ określenie:
1) linia zabudowy obowiązującą_ oznacza linię ustalonąna rysunku planu, wyznaczającąusytuowaniefrontowej
ścianybudynku, z dopuszczeniem:
tej |inii przez okapy, 94msY, balkony, urządzeniauzbĄenia terenu,
a) prze\<roczenia
b) cofnięcia uskokami pionowymi fragmentów ściany frontowej o długościnie większej nii 40yo łącznej
elewacji frontowej;
długości
f)nieuciąŻ|iwe usfugi towarzyszącezabudowie mieszkaniowejjednorodzinnej - naleĘ przezto rozumieć usługi,
prowadzone w pomieszczeniach budynków mieszkalnych lub w budynku wolno stojącym,których celem jest
zaspokajanie potrzeb ludności,nie obejmujące działalnościgospodarczej polegającej na wytwarzaniu dóbr
materialnych; Są to m. in. usfugi zzakresu ochrony zdrowia - np. gabinet stomatologiczny lub poradnictwa
specjalistycznego - np. kancelaria adwokacka, nie będące przedsięwzięciami mogąc y mi znacząco
oddziaływaćna środowisko,wymienion y mi w obowiązującychprzepisach szczególnych;
3) przeznaczenie podstawowe _ oznacza dominujące przeznaczenie danego terenu i działek budowlanych
majdujących się na tym terenie, obejmujące nie mniej niŻ 70oń powierzchni całkowitej budynków
zlokalizowanych na działcebudowlanej;
4)przeznaczenió uzupełniające- oznaczaprzeznaczenie,które uzupełniaprzen]aczeniepodstawowe,dla którego
moiauaprzentaczyć nie więcej niŻ 30yo powierzchni całkowitejbudynków zlokalizowanych na danej działce
budowlanej;
5) tymczasowe obiekty budowlane- oznacza obiekty zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane;
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$ 3. Celem ustaleń zawaĘch w planie jest zmiana dotychczasowego,rolniczego, przem|aczenianieruchomości
gruntowej o powierzchni 0,894f ha w celu zagospodarowania dla potrzeb mieszkalnictwa jednorodzinnego
z dopuszcza|nością
nieuciązliwych ustug.
$ 4. Plan nie ustala:
1) granic i sposobów zagospodarowaniaterenów |ub obiektów podlegającychochronie, ustalonych na podstawie
odrębnychprzepisów' w tym narazonych na niebezpieczeństwopowodzi oraz zagroŻonychosuwaniem się mas
ziemnych;
f)szczegó|nych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich u:rytkowaniu, wĘm
zabudowy;

zakazu

3) sposobu i terminu tymczasowegozagospodarowania,urządzaniai uiytkowania terenów;
4) zasadi granic przeprowadzaniascaleń nieruchomości.
$ 5. 1. Plan określa następujące przeznaczenia terenów, lub
rozgr aniczającymii symbolami:

sposoby zagospodarowania, z liniami

l)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzimej zdopuszczalnościąnieuciązliwych usfug, omaczone na
rysunku planu symbolami l.MN/U, 2.MN/U;
2) tereny dróg wewnętrnrych oznaczonena rysunku planu symbolami: I.KDW i 2.KDw.
2. Następująceoznaczenia graftcznena rysunku planu są ustaleniamiplanu:
1) granice obszaru objętegoplanem;
2) linie rozgraniczającetereny o róznym przeznaczeniulub różnychzasadach zagospodarowania;
3) symbole poszczególnych terenów, zawierającecyĘ i litery;
4) linie zabudowy.
Rozdział2.
Ustalenia szczegółowe
$ 6. D|a terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.MNĄI, 2.MNru ustala się:
|) przeznaczeniepodstawowed|a zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnejwraz zurządzeniami budowlanymi;
2) przeznaczenieuzupełniające- nieucipliwe usfugi:
a) w budynkach dobudowanychdo budynków mieszkalnychjednorodzinnych,
b) w budynkachwolnostojącychlub zblokowanych z budynkami garazowymi albo gara:iowo.gospodarczymi;
lokalizacji urządzeńi sieci infrastrukturytechnicznej,w tym stacji transformatorowychi stacji
3) dopuszczalność
gazowych.
$7. Zasady ochrony i kształtowaniaładuprzestrzennego:
1) dopuszczalnązabudowę działki budowlanej fiłorzą:
a) wolno stojącybudynek mieszkalny jednorodzinny:
. bez wbudowanego garaże4albo
- z wbudowanym lub dobudowanymgaraiem, albo
- z dobudowanymbudynkiem usfugowym,
b) wolno stojącybudynek garaiŻowlub gospodarczya|bo garazowo-gospodarczy:
- dlajednegolokalu mieszkalnego,
- dla jednego lokalu urytkowego;
c) budynek usfugowy wolno stojącyalbo zblokowany z budynkiem garazowym albo garaŻowo-gospodarczym;
2) zakaz zastosowania w zabudowie i zagospodarowaniu działki budowlanej następujących materiałów
budowlanych:
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a) okładzinzfttorzywa sztucznegotypu siding - w elewacjachbudynków,
b) prefabrykowanych,pł;rtowychżelbetowychprzęseł- w ogrodzeniach od strony istniejącej i projektowanej
drogi wewnętrzne1,
c) maksymalnawysokość
ogrodzenia- 1,6m, w tym wysokośćpodmurówki do 40 cm;
3) zakaz budowy Ęmczasowych obiektów budowlanych;
$ 8. Ustala się zasady ochrony środowiska,przyrody i krajobrazukulturowego_ nakazy,dopuszczenia zakazy'
1. Nakazujesię:
1) zabezpieczenieprzed dewastacjąpowierzchni biologicznie czynnejw trakcię rea|izacjiinwestycji;
2) usunięcie próchniczej warstwy g|eby z powierzchni przeznaczonej do zabudowania lub utwardzenia i jej
biologicznie crynne uĄtkowanie na działce, do której właścicielma tytuł prawny' |ub w innym miejscu
wskazanym przez W ójta Gminy Że|azków;
3) zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych powstaĘch w procesie budowy na terenie własnej działki
budowlanej lub zgodnie ze wskazaniem Wójta Gminy Że|azków;
4) gromadzenie odpadów na działce, w odpowiednich pojemnikach, w miejscu do tego wznaczonym
i przystosowffiYlll, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo_wodne przed zanieczyszczeniem i ich
wywożenie przez koncesjonowanychprzewoźnikÓw do miejsc odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie zustawą
o odpadachi Regulaminem Utrzymania Czystościi Porządku na terenie gminy Że|azków;
5) zaopatrzeniew wodę z wodociągu;
6) odprowadzanie ścieków bytowych do zbiomików szcze|nych, bezodpływowych, do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej,a po jej zbudowaniu,odprowadzaniedo tej kanalizacji;
7) odprowadzaniewód opadowych i roztopowych ze szcze|nychnawierzchni dróg wewnętrzlych do kanalizacji
deszczowej, zzastrzeieniem warunku o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
2. Dopuszczasię:
1) gospodarowaniewodami opadowymi i roztopowymi w granicachdziałki, do której właścicielma tytułprawny:
a) powierzchniowo, pod warunkiem nie zalewania i nie podtapiania działeki terenów sqsiednich,
b) odprowadzaniedo dołuchłonnegolub do zbiomika retencyjnego;
2) infiltrację do gruntu wód opadowych i roztopovtych z nieszczelnych powierzchni dróg wewnętrmych do czasu
zbudowania kana|izacji deszczowej i wykonania szcze|nychnawierzchnijezdni i chodników;
3) stosowanie do celów grzewczych nośników niepowodujących nadmiernej ,,niskiej emisji''
wykorzysfujących energięodnawialną,niepowodującąnviększonej emisji zanieczyszczeń.
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3. ZakazĄe się:
|)przek'raczania dopuszcza\negopoziom hałasuw środowisku,(na terenach oznaczonych symbolami l.MNru
2.MNru), określonegow przepisachodrębnychdla terenuzabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej;

i

gospodarczej mogącej _ poza działkąbudowlaną, do której podmiot prowadzący
2)prowadzenia działa|ności
działalnośćgospodarczą posiada Ętuł prawny _ powodowaó przekroczenie standardów jakości środowiska,
określonychprzepisami odrębnymi, zwyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączrościpubliczrej
na warunkach określonychw przepisach odrębnych;
3) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
energięwiatru.
4) budowy konstrukcji wieiowych i masfów zurządzeniarrliprzet:warzającymi
$ 9. W zakresie ochrony dziedzicwtakulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nakazy:
l)wstrzymanie wszęlkich robót mogących uszkodzić |llb zniszczyć przedmio! na który natrafiono wtrakcie
wykonywania robót ziemnych, jeie|i zachodziptzypuszczenie,że przedmiot tenjest zabytkiem;
2) zabezpieczenieprzedmiotuo którym mowa w pkt 1 oraz miejsca w którym odkryto ten przedmiot;
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3)niezwłocme zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków wPoznaniu, Delegatury wKaliszu,
a jeślinie jest to możliwe Wójta Gminy Że|azków o natrafieniuna przedmiot, o którym mowa w pkt 1.
$ 10. w zakresie kształtowaniaprzestrzenipublicmej ustala się zakazy lokalizacji:
1) nośnikówreklamowych,
2)Ęmczasowych istĄch
o symbolu2.KDW)

obiektów usfugowo.handlowych,wpaśmie projektowanej drogi wewnętrznej (teren

$ 11. 1. Ustala się zasady kształtowaniazabudowy orazwskaźnikizagospodarowaniaterenu.
2. Wskazniki intensywnościzabudowy:
l) nie mniejszy niŻ0,5 i nie większy niŹ 0,55 - dla działeko powierzchni720 m2,Iub
2) nie mniejszy niz 0,45 nie większy niż 0,5 - d|a działeko powierzchni 900 m2.
3. Udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzclui działki budowlanej _ nie mniejszy
niz 30%o;
4. Wysokośćbudynków:
l)budynku mieszkalnego jednorodzinnego- dwie kondygnacje nadziemne, druga wpoddaszu, wysokość
nie większa niŻ9,5 m;
- nie większa niŻ6,5 m.
2) budynku usługowego,garuŻowegoi gospodarczegoalbo garaŻowo-gospodarczego
5. Miejsca do parkowania na działce - w garaŹu, na stanowiskach nie mieszczących się w budynkach . co
najmniejw liczbie:
l) 2 stanowiskadla jednegomieszkania;
2) 2 stanowiskadla jednego lokalu użytkowego.
6. Linie zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez wbudowanych gartĄ, budynków
mieszkalnychjednorodzinnych z wbudowanymi albo dobudowanymi garaŻatnialbo budynkami usfugowymi:
1) obowiązującew odległości12 m od linii granicznej pasa istniejącejdrogi dojazdowej;
2) obowiązującew odległości6 m od linii rozgraniczającejz terenem drogi wewnętnnej oznaczonejna rysunku
planu symbolem2.KDW.
7' Loka|izacja budynków garaiowych, gospodarczych albo garazowo-gospodarczych, usługowych
wolnostojących albo zblokowanych zgaraiowo-gospodarczymi - w głębi działki budowlanej, przy naroŻachlinii
granicznych z sąsiednimidziałkamibudowlanymi.
8. Gabaryty zabudowy i geometriadachów:
1) szerokośćelewacji frontowej budynku mieszkalnegoj ednorodzinnego:
a) bez wbudowanego garaŻu,
b) z wbudowanym albo dobudowanym garaiem,
c) z dobudowanym budynkiem usfugowym, nie większa nlŻ |7 m' na działkach o powierzchni 900 m2,
nie większa niŻ 12 m, na działkacho powiencbnl7fD mf ,
2) szerokościelewacji frontowej budynku:
a) gospodarczego- nie większa niŹ 3,5 m,
b) garaiowego - nie większa nii6,5 m,
- nie większa niŻ 8 m,
c) garaŻowo-gospodarczego
d) usługowego_nie większa 17 m;
3) kształti kąty nachylenia dachów:
a) dwu lub wielospadowy dach budynku mieszkalnego z $ówną kalenicą równoległądo linii rozgraniczającej
z terenemdrogi wewnętrznej- o równym kącie nacĘlenia symeĘcntych połaciw zakresie 30o- 40o,
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b)jedno lub dwuspadowy dach budynku usługowego,gospodarczego, garuŻowegoalbo budynku garaŻowogospodarczego,o równym kącie nachylenia symetrycznychpołaci- do l7o'
$ 12. Zasady i warunki podziałunieruchomości:
1) powierzchnianowo wydzielonychdziałekbudowlanych:
a) powierzchniaT20m2,lub
b) powierzchnia 900 m2;
2) szerokośćfrontu działki:
a) działeko powierzchni720 mz - nie mniejszaniżz
20 m,
b) działeko powierzchniiOo mz- nie mniejsza niz25 m;
3) kąt połoŹeniagranic nowo wydzielonych działekbudowlanych w stosunkudo linii rozgraniczającychzterenem
drogi wewnętrzn€1oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDW. ok. 90oz tolerancjądo 50.
$ 13.. Ustala się zasady adaptacji lub modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastrukturytechnicznej:
l ) dostępterenudo drogi publicznej poprzez istniejącądrogę dojazdową;
2) drogi wewnętrzne:
a) dla terenu oznaczonegosymbolem 2.KDw ustala się przeznaczeniedla budowy drogi wewnętnnej o l0 m
szerokościw liniach rozgraniczających,z jezdnią dwupasmową i obustronnymi chodnikami, o szerokości
2 m, placem manewrowymo gabarytachjezdni 72,5 mx12,5 m,
b)teren oszerokości 6m, oznaczony symbolem l.KDw,
istniejącejdrogi dojazdowej;

przeznacza się na poszerzenie odcinka pasa

3) lokalizacja obiektów liniowych, w tym: wodociągu, gazociąga,|inii elektroenergetycmejniskiego i średniego
napięcia w pasie drogi wewnętrznej;
4) połączenie projektowanych obiektów liniowych z przesyłowymi obiektami liniowymi iurządzeniarni
technicznymi istniejącej infrastruktury technicznej, w tym z: wodociągiem, gazociągiem, lini4
elektroenergetyczną, a docelowo z kana|izacjasanitarnąi deszczową;
|okalizacjiurządzen elektroenergetyczrrych,
5) dopuszczalność
w tym stacji transformatorowych:
a) z pominięciem linii zabudowy ustalonych dla budynków,
b) w miejscu wskazanym przez operatorasieci;
przebudowy sieci elektroenergetycznychw sposób i na warunkach określonychprzezoperatora
6) dopuszczalność
sieci;
7) dopuszczalnośórozbudowy sieci gazowej w celu zaopatrzeniaw gaz działekbudowlanych:
a) prowadzenie gazociągów w pasach drogowych,
b) możliwośćstawiania stacji gazowych i wydzielenia terenu d|a potrzeb ich budowy bez konieczrościzmiany
planu.
Rozdział 3.
Ustalenia końcowe
$l4.Ustala się stawkę procentowej,októrej mowa wart.36ust.4ustawy zdnia 21marca 2003roku
o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym,w wysokości30oń.
$ 15. Wykonanie uchwaĘ w sprawie planu powierza się Wójtowi Gminy Że|azków'
$ 16. Uchwała w sprawie zrrriany planu wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku
UrzędowymWoj ewództwa Wielkopolskiego.
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