UCHWAŁA Nr XXXIX/320/2018
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 438/3, położonej
w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) oraz w
związku z podjęciem Uchwały Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja
2017 r., Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:
§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującą część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb
Gowarzewo, zwaną dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo,
uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/186/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 26.09.2001 r. ze
zmianami.
2. Plan obejmuje część działki o nr ewid. 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb
Gowarzewo, o powierzchni 0,17 ha. Granice obszaru określono w części graficznej planu.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
1) część graficzna, zwana dalej „rysunkiem planu” w skali 1:1000 - załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych
uwag do projektu planu - załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo 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 załącznik nr 3.
§2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję dominującą na działce;
2) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć funkcję uzupełniającą
przeznaczenie podstawowe, obejmującą nie więcej niż 45% powierzchni działki;
3) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej,
informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
4) obiektach rekreacji – należy przez to rozumieć obiekty oraz urządzenia służące rekreacji
i wypoczynkowi, a także inne z nimi związane, w tym między innymi siłownie zewnętrzne,
stoły do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w szachy;
5) zieleni ozdobnej – należy przez to rozumieć kształtowane i komponowane przez
człowieka skupiska drzew i krzewów wraz z pozostałymi składnikami szaty roślinnej,
podnoszące walory estetyczne przestrzeni.
§3. Ustala się następujące przeznaczenie na całym obszarze planu - teren zieleni naturalnej
oraz zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Z/ZP.
§4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
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1) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych, o powierzchni nie większej
niż 2,0 m2.
§5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania
krajobrazu ustala się:
1) nakaz, aby oddziaływanie wynikające z przeznaczenia terenu nie powodowało
przekroczenia, poza obszarem do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,
standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, wymienionych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem inwestycji celu
publicznego;
3) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie obszaru objętego planem
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik InowrocławGniezno, o średniej głębokości ujęć – 120 m p.p.t., poprzez zagospodarowanie ścieków
bytowych zgodnie z ustaleniami uchwały oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) w zakresie ochrony przed hałasem teren 1Z/ZP kwalifikowany jest jako teren
rekreacyjno-wypoczynkowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, nie podejmuje się ustaleń.
§7. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
ustala się, iż obszar przestrzeni publicznej obejmuje teren oznaczony na rysunku planu
symbolem 1Z/ZP.
2. W obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację obiektów, o których mowa
w §9.
§8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego województwa nie podejmuje się ustaleń.
§9. Dla terenu zieleni naturalnej oraz zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1Z/ZP, ustala się następujące zasady oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń naturalna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) place zabaw oraz obiekty rekreacji,
b) toalety publiczne,
c) wiaty o maksymalnej wysokości do 4,0 m,
d) miejsca postojowe dla rowerów,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
f) elementy i urządzenia przestrzeni publicznych,
g) zieleń ozdobna,
h) aleje i ciągi spacerowe, ścieżki pieszo-rowerowe,
i) boiska, szatnie;
3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego - 55%;
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4) zakaz lokalizacji budynków;
5) obsługę komunikacyjną z drogi publicznej, zlokalizowanej poza obszarem planu.
§10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych
dla budowli o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t.
§11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala
się na terenie 1Z/ZP:
1) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszczenie realizacji miejsc postojowych dla rowerów.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:
1) dopuszczenie budowy nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze
objętym planem;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, zgodnie z ustaleniami
przepisów odrębnych,
b) dopuszczenie realizacji hydrantów przeciwpożarowych;
3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się:
a) odprowadzanie ścieków bytowych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,
b) dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych,
zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,
c) dopuszczenie realizacji lokalnych przepompowni ścieków bytowych;
4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki, zgodnie z
ustaleniami przepisów odrębnych, w tym do dołów chłonnych lub zbiorników
retencyjnych,
b) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do cieku wodnego
Męcina, zlokalizowanego poza obszarem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszczenie realizacji lokalnych przepompowni wód opadowych i roztopowych;
5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) zasilanie z:
- istniejącej sieci elektroenergetycznej,
- indywidualnych źródeł energii elektrycznej, wytwarzanej między innymi w układach
fotowoltaicznych o mocy do 100 kW, z wyłączeniem turbin wiatrowych,
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń elektroenergetycznych, w tym stacji
transformatorowych;
6) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
§12. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady oraz warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Z/ZP,
zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) minimalne powierzchnie działek: 1 000 m²;
2) minimalne szerokości frontów działek: 20,0 m;
3) kąt położenia granic działek do linii rozgraniczającej minimum jednej z przyległych dróg –
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od 70° do 110°.
2. Zasad i warunków wymienionych w ust. 1 nie stosuje się do wydzieleń pod obiekty
infrastruktury technicznej.
3. Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania
i podziału nieruchomości.
§13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.
§14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.
§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/320/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 438/3, położonej
w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb
Gowarzewo, zwany dalej „planem”, o którym mowa w uchwale, opracowany został zgodnie
z następującymi przepisami:
− ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
− ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami), zwana dalej ustawą,
− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519
ze zmianami),
− ustawa 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
Nr 164, poz. 587).
Procedurę planistyczną rozpoczęto po podjęciu Uchwały Nr XXXI/220/2017 Rady
Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017 r.
Na całym obszarze planu, obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczewo, przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy
w Kleszczewie z dnia 30.09.2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18.11.2005 r. Nr 158 poz. 4295).
Do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będącego
przedmiotem prognozy przystąpiono w rezultacie potrzeb inwestycyjnych gminy,
wynikających z interesu publicznego związanego z realizacją planowanego placu zabaw
oraz siłowni.
Proponowana zmiana planu wynika z konieczności zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców, w szczególności w zakresie sportu i rekreacji dzieci i dorosłych.
O podjęciu ww. uchwały, określeniu formy, miejsca i terminu składania wniosków do
planu ogłoszono w prasie i przez obwieszczenie oraz zawiadomiono instytucje i organy
właściwe do opiniowania i uzgadniania projektu planu.
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 Wójt Gminy wystąpił również o uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu
planu.
Po rozpatrzeniu wniosków złożonych do planu sporządzono projekt planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
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Następnie projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zostały przekazane odpowiednim organom i instytucjom w celu uzgodnienia lub
zaopiniowania.
Po otrzymaniu pozytywnych opinii i uzgodnień projekt planu został wyłożony do
publicznego wglądu w dniach w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r. Termin
składania uwag wyznaczono do dnia 12 lutego 2018 r. W ustalonym terminie nie wniesiono
uwag.
W projekcie planu – zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy – uwzględniono:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory
architektoniczne i krajobrazowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, poprzez
ustalenia zawarte w §4 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, oraz w § 9 tekstu uchwały, dotyczące ustalenia zasad oraz wskaźników
zagospodarowania terenu;
2) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów
rolnych i leśnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy, poprzez ustalenia zawarte
w §5 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz
kształtowania krajobrazu oraz poprzez dokonanie szczegółowej analizy wszystkich
zagadnień dotyczących ochrony środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko;
3) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych,
oraz dóbr kultury współczesnej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy, poprzez
zawiadomienie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu;
4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy, poprzez wprowadzenie
zakazów w zakresie możliwości lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, zapisów
regulujących sposób zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych oraz nakazu
zapewnienia miejsc postojowych zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami
odrębnymi (analiza powyższych wymagań zawarta została również w prognozie
oddziaływania na środowisko);
5) walory ekonomiczne przestrzeni, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy, poprzez
zagospodarowanie obszaru, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych,
komunikacyjnych oraz sieci infrastruktury technicznej (szczegółowej analizy walorów
ekonomicznych dokonano w prognozie skutków finansowych do planu);
6) prawo własności, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy, poprzez wykonanie analizy
stanu własności terenu objętego planem oraz dostosowanie zagospodarowania do
istniejących uwarunkowań prawnych, a także analizę wniosków do planu;
7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 8
ustawy, poprzez uzgodnienie projektu planu z właściwymi organami wojskowymi, ochrony
granic oraz bezpieczeństwa państwa;
8) potrzeby interesu publicznego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9 ustawy, poprzez
umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej,
zgodnie w wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także poprzez
uwzględnienie potrzeb społecznych w zakresie umożliwienia realizacji miejsc postojowych
dla rowerów;
9) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
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szerokopasmowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10 ustawy, poprzez wprowadzenie
w projekcie planu ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej oraz dopuszczenie inwestycji celu publicznego
w zakresie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
10) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 11 ustawy, poprzez umożliwienie
udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej, zgodnie z
wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym przez możliwość
składania wniosków i uwag do planu;
11) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 12 ustawy, poprzez prowadzenie procedury zgodnie z zakresem określonym
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz w innych aktach
prawnych powszechnie obowiązujących;
12) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności,
o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13 ustawy, poprzez wprowadzenie zapisów w zakresie
zaopatrzenie w wodę zgodnych ustaleniami przepisów odrębnych.
Interes publiczny został uwzględniony przez umożliwienie realizacji obiektów
rekreacyjnych na obszarze objętym planem. Ponadto zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy interesy
zarówno publiczne jak i interesy prywatne zostały również wyważone poprzez uwzględnienie
wniosków złożonych na etapie przystąpienia do opracowania planu oraz poprzez
sporządzenie prognoz: oddziaływania na środowisko i skutków finansowych uchwalenia
planu, w których zawarte zostały analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy sposób realizacji nowego zagospodarowania
poprzedzony został wykonaniem szczegółowych analiz w zakresie własności terenów,
obecnego zainwestowania i użytkowania terenu objętego planem oraz istniejącej
infrastruktury technicznej. Uwzględniając powyższe opracowania projekt planu wykonany
został z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania
przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.
Projektowane zagospodarowanie będzie posiadać odpowiedni dostęp do dróg
publicznych, zapewniając tym samym zminimalizowanie transportochłonności układu
przestrzennego oraz możliwość wprowadzenia rozwiązań w zakresie ruchu pieszego,
rowerowego oraz łatwego dostępu do publicznego transportu zbiorowego.
Projekt zmiany planu jest zgodny z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Kleszczewo, stanowiącej załącznik do uchwały Nr XV/109/2016 Rady
Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczewo.
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, został przedstawiony w prognozie
skutków finansowych uchwalenia planu.
Podsumowując należy stwierdzić, że projekt planu miejscowego jest zgodny
z polityką przestrzenną gminy i właściwymi ustawami oraz przepisami szczególnymi oraz nie
jest sprzeczny z interesem publicznym i uwzględnia wymagania ochrony środowiska.
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