


























 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXII/244/16 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 5 października 2016 r. 

 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie 

działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80, zwanego 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 2016 r. poz. 446),     

-  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.    

   poz. 778 ze zmianami), zwana dalej „ustawą’, 
-  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672), 

-  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 2016 r. poz. 353), 

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu  

   projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). 

 

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Suchy Las Uchwały nr XLVII/506/14 z 

dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/30, 

276/79 i 276/80, zmienionej uchwałą nr IV/31/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 r. 
(z zakresu planu wyłączono działkę o nr ewid. 276/30). 
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. 

Wystąpiono też do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. 
W oparciu o złożone wnioski sporządzono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Suchy Las. 

 

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 § 9-14 tekstu 

uchwały, dotyczące ustalenia zasad kształtowania zabudowy 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 kulturowego oraz poprzez 

dokonanie szczegółowej analizy wszystkich zagadnień dotyczących ochrony środowiska                

w prognozie oddziaływania na środowisko oraz ustalenie, że w granicach opracowania planu brak 

jest gruntów leśnych i gruntów rolnych klasy I-III; 

3) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy, poprzez uwzględnienie wniosku Powiatowego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz uzyskanie pozytywnego uzgodnienia ustaleń zawartych 

w planie; 

 

 



 

 

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 zawsze znacząco oddziaływać  

na środowisko oraz odpowiednich zapisów dotyczących lokalizacji przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zapisów regulujących sposób pozyskiwania 

ciepła do celów grzewczych i technologicznych, nakazu realizacji szpalerów zieleni izolacyjnej 

oraz nakazu zapewnienia miejsc postojowych zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie               

z ustaleniami przepisów odrębnych (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 stworzenie 

układu urbanistycznego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno– i wielorodzinnej, terenów  

usługowych i terenu mieszkaniowo-usługowego z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań 

terenowych, komunikacyjnych oraz dotyczących uzbrojenia w 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 tego stanu własności 

oraz do istniejących uwarunkowań prawnych, a także analizę wniosków i uwag do projektu 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; 

9) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 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 infrastruktury technicznej oraz dopuszczenie 

realizacji 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 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, w tym  

przez możliwość składania wniosków do planu, zamieszczenie projektu planu na etapie wyłożeń do 

publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las, zorganizowanie 

dyskusji publicznych i rozpatrywanie uwag złożonych do projektu 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 zaopatrzenia  

w wodę zgodnych ustaleniami przepisów odrębnych, oraz poprzez wystąpienie o opinię  

do AQUANET S.A. w Poznaniu. 

 

 

 

 

 



 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy ustalając przeznaczenie poszczególnych terenów lub określając 

potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, wyważono interesy zarówno publiczne 

jak i interesy prywatne poprzez częściowe uwzględnienie wniosków złożonych na etapie przystąpienia 

do opracowania planu oraz uwag złożonych na etapie opiniowania i uzgadniania oraz wyłożeń 

projektu planu do publicznego wglądu, 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 lokalizacji nowej zabudowy poprzedzony został wykonaniem 

szczegółowych analiz w zakresie własności terenów, obecnego zainwestowania i użytkowania terenu 

objętego planem oraz istniejącego układu komunikacyjnego i istniejącej infrastruktury technicznej.  

W wyniku uwzględnienia powyższych analiz projekt planu wykonany został z uwzględnieniem 

wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów 

ekonomicznych przestrzeni. 

Projektowana zabudowa stanowić będzie zwarty układ urbanistyczny, z odpowiednimi ustaleniami 

dotyczącymi obsługi komunikacyjnej, zapewniając tym samym zminimalizowanie 

transportochłonności układu przestrzennego, wprowadzenia rozwiązań w zakresie ruchu pieszego, 

rowerowego oraz łatwego dostępu do publicznego transportu zbiorowego. 

Nowa zabudowa – mieszkaniowa i usługowa – zlokalizowana będzie na obszarze zwartej zabudowy 

jednostki osadniczej Złotniki, z bardzo dobrym dostępem do drogi publicznej - ulicy Łagiewnickiej, 

i dalej do ulicy Obornickiej, z możliwością podłączenia do sieci infrastruktury technicznej. 

 

Projekt planu jest zgodny z wynikami ostatniej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

Gminy Suchy Las, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, zawartej w Zarządzeniu nr 206/2014 Wójta 

Gminy Suchy Las z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Suchy Las 

wyników analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny postępów  

w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

W ww. analizie stwierdzono m.in., że wszystkie obowiązujące plany są aktualne pod warunkiem 

fragmentarycznych zmian kilku z tych planów oraz nowych planów na części terenów objętych 

planami obowiązującymi, co dostosuje ich ustalenia do obecnych potrzeb gminy lub inwestorów.  

Niniejszy plan został sporządzony w celu wprowadzenia ustaleń dla obecnych potrzeb inwestorów,      

w związku z tym jest zgodny z analizą w tym zakresie. 

Rada Gminy Suchy Las – w oparciu o ww. analizę – podjęła w dniu 30 października 2014 r. uchwałę 

nr LII/563/14 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Suchy Las i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, został przedstawiony w, sporządzonej  

do planu, prognozie skutków finansowych uchwalenia planu.  

 

 

W dniu 28 stycznia 2015 r. projekt planu został zaopiniowany na posiedzeniu Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Następnie projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez instytucje i organy wymienione w art. 

17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Ze względu na brak w granicach opracowania planu gruntów leśnych lub gruntów rolnych klasy  I-III, 

w trakcie sporządzenia planu, nie wystąpiono o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych           

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

 

W dniach od 6 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. projekt planu, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu a termin wnoszenia uwag do projektu planu 

wyznaczono do dnia 17 czerwca 2015 r. 

 



 

 

W dniu 1 czerwca 2015 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami. 

Do projektu planu wniesiono 21 uwag, z których Wójt Gminy: 

- uwzględnił 2 uwagi, 

- uwzględnił częściowo 6 uwag, 

- nie uwzględnił 13 uwag. 
 

Projekt planu został poprawiony o uwzględnione i częściowo uwzględnione uwagi a następnie,            

w dniach od 10 lipca 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r., powtórnie wyłożony do publicznego wglądu. 

Termin wnoszenia uwag do projektu planu wyznaczono do dnia 21 sierpnia 2015 r. 

W dniu 3 sierpnia 2015 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami. 

Do projektu planu wniesiono 5 uwag, których Wójt Gminy nie uwzględnił. 
 

W dniu 27 sierpnia 2015 r. projekt planu wraz z załącznikami, w tym z listą 24 uwag 

nieuwzględnionych lub częściowo nieuwzględnionych przez Wójta Gminy, został przedłożony Radzie 

Gminy Suchy Las do rozpatrzenia i uchwalenia. Rada Gminy jednak podjęła decyzję o przełożeniu 

glosowania nad uwagami na następną sesję w dniu 24 września 2015 r.  

Na sesji w dniu 24 września 2015 r. Rada Gminy głosowała nad 24 uwagami, z których 4 uwagi, 

nieuwzględnione przez Wójta Gminy, uwzględniła w całości.   
 

W związku z powyższym projekt planu został poprawiony o 4 uwagi uwzględnione przez Radę Gminy  

i trzeci raz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 października 2015 r. do 26 listopada 

2015 r. Termin wnoszenia uwag do projektu planu wyznaczono do dnia 11 grudnia 2015 r. 

W dniu 9 listopada 2015 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami. 

Do projektu planu wniesiono 12 uwag, z których Wójt Gminy: 

- uwzględnił 5 uwag, 

- uwzględnił częściowo 3 uwagi, 

- nie uwzględnił 4 uwag. 
 

Projekt planu został poprawiony o uwzględnione i częściowo uwzględnione uwagi a następnie,            

w dniach od 20 stycznia 2016 r. do 19 lutego 2016 r., czwarty raz wyłożony do publicznego wglądu. 

Termin wnoszenia uwag do projektu planu wyznaczono do dnia 7 marca 2016 r.  

W dniu 1 lutego 2016 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami. 

Do projektu planu wniesiono 5 uwag, z których Wójt Gminy: 

- uwzględnił 2 uwagi, 

- uwzględnił częściowo 1 uwagę, 

- nie uwzględnił 2 uwag. 
 

Projekt planu został poprawiony o uwzględnione i częściowo uwzględnione uwagi a następnie,            

w dniach od 13 kwietnia 2016 r. do 16 maja 2016 r., piaty raz wyłożony do publicznego wglądu. 

Termin wnoszenia uwag do projektu planu wyznaczono do dnia 31 maja 2016 r. 

W dniu 9 maja 2016 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami. 

Do projektu planu wniesiono 8 uwag (powtórzonych z I wyłożenia do publicznego wglądu), których 

Wójt Gminy nie uwzględnił. 
 

W dniu 5 października 2016 r. projekt planu, wraz z załącznikami, w tym z listą uwag nieuwzględnio-

nych lub częściowo nieuwzględnionych przez Wójta Gminy, został przedłożony Radzie Gminy Suchy 

Las do rozpatrzenia i uchwalenia. 

Po uchwaleniu uchwała w sprawie planu, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, 

zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi  

i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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                                                                                                                                                              Załącznik nr 2 
 

                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały nr XXII/244/16 

                                                                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Suchy Las 

                                                                                                                                                                                                                                      z dnia 5 października 2016 r.           

                                                                                                                                                                                                                                      w sprawie: miejscowego planu  

                                                                                                                                                                                                                                      zagospodarowania przestrzennego   

                                                                                                                                                                                                                                      w miejscowości Złotniki na terenie     

                                                                                                                                                                                                                                      działek o numerach ewidencyjnych: 

                                                                                                                                                                                                                                      276/14, 276/79 i 276/80 

 

 

       Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

Lp. Treść uwagi  

Ustalenia projektu zmiany 

planu dla nieruchomości,  

której dotyczy uwaga – 

- w wersji z wyłożenia do 

publicznego wglądu 

Rozstrzygnięcie  

Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie  

Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia 

uwag - załącznik do  

Uchwały nr XXII/244/16  

z dnia 5 października 2016 r.  
Uwagi 

uwaga 

nieuwzględniona 

w części 

uwaga 

nieuwzględniona 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga nie-

uwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Przesunięcie linii zabudowy  

od strony ulicy Łagiewnickiej  

i od drogi wewnętrznej 

3KDW do 3 metrów od 

granicy działki. 

W wersji projektu planu  

z I wyłożenia do publicznego 

wglądu odległość 

nieprzekraczalnej linii 

zabudowy od drogi 3KDW 

wynosiła 4 m a od ul. 

Łagiewnickiej 5 m.  

nieuwzględniona  

w części 
- - 

nieuwzględniona  

w części 

Uwaga uwzględniona w zakresie 

przesunięcia linii zabudowy do  

3 m wyłącznie od strony drogi 

wewnętrznej 3KDW (zmienionej  

w aktualnej wersji na drogę 

publiczną o symbolu KDD). 

2 Przedłużenie i włączenie 

zaprojektowanej drogi 6KDW 

do ul. Obornickiej. 

W wersji projektu planu  

z I wyłożenia do publicznego 

wglądu droga 6KDW 

zakończona jest na granicy 

obszaru objętego planem. 

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga nieuwzględniona ze względu 

na to, że ustalenie takie wykracza 

poza granice obszaru objętego 

planem.  

 



 3 Zaprojektowanie drogi tzw. 

serwisowej wzdłuż ul. Obor-

nickiej, umożliwiającej włą-

czenie przedłużonej 6KDW  

do ul. Obornickiej oraz dalsze 

przedłużenie drogi serwisowej 

wzdłuż ul. Obornickiej do ul. 

Nektarowej.  

j.w. 
- 

 
nieuwzględniona - nieuwzględniona j.w. 

4 W §18 zmiana stawki procento- 

wej, służącej naliczeniu jedno-

razowej opłaty od wzrostu war-

tości nieruchomości, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym, w wysokoś-

ci maksymalnej przewidzianej 

przez ustawę o planowaniu i za- 

gospodarowaniu 

przestrzennym: 

- dla terenów MN/U, UO/UZ:        

  30%, 

- dla terenów MN, MW, KDW,     

  ZI: 30 %.  

W §18 projektu planu, w wersji  

z I wyłożenia do publicznego 

wglądu, ustalono stawkę 

procentowa, służącą naliczeniu 

jednorazowej opłaty od wzrostu 

wartości nieruchomości, o której 

mowa z art. 36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzen-nym, w wysokości: 

- dla terenów MN/U, UO/Z: 

  10%, 

- dla terenów MN, MW, KDW,  

   ZI: 15%. 

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga nieuwzględniona ze względu 

na to, że - we wniosku o sporządze-

nie planu – inwestor (właściciel 

działki nr ew. 276/80) zadeklarował 

wybudowanie budynków mieszkal-

nych wraz z pełną infrastrukturą  

i drogami wewnętrznymi, co 

pozwala na zmniejszenie stawki 

procentowej, służącej naliczeniu 

jednorazowej opłaty od wzrostu 

wartości nieruchomości, o której 

mowa z art. 36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

5 Zmiana §12 pkt 7): 

zwiększenie   minimalnego 

udziału  powierzchni terenu 

biologicznie czynnego  

w stosunku do powierzchni 

działki budowlanej z 15% do 

20%. 

W §12 pkt 7 projektu planu,  

w wersji z I wyłożenia do 

publicznego wglądu, ustalono 

minimalny udział  powierzchni 

terenu biologicznie czynnego 

w stosunku do powierzchni 

działki budowlanej na 15%. - nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga nieuwzględniona ze względu 

na to, że na terenie UO/UZ, o 

którym mowa w §12 , (w aktualnej 

wersji uchwały na terenie UO w 

§13) oprócz budynku usług oświaty, 

zlokalizowane będą również 

budowle sportowe i rekreacyjne oraz 

place zabaw związane z funkcją, 

które zajmą znaczny teren działki. 

Zwiększenie udziału powierzchni 

biologicznie czynnej do 20% może 

uniemożliwić realizacje tych 

budowli, a będą mogły one być 

również zagospodarowane zielenią. 

6 Zmiana §12 pkt 10): zmiana 

maksymalnej wysokości 

budynków na 16 m od 

poziomu terenu przy najniżej 

położonym wejściu do 

budynku lub jego części. 

 

W §12 pkt 10 projektu planu,  

w wersji z I wyłożenia do 

publicznego wglądu, ustalono 

maksymalna wysokość 

budynków – 12,0 m od 

poziomu terenu przy najniżej 

położonym wejściu do 

nieuwzględniona  

w części 
- uwzględniona - 

Uwaga uwzględniona przez Wójta 

Gminy w zakresie zmiany maksy-

malnej wysokości budynków na 

terenie o symbolu UO/UZ 

(zmienionym w aktualnej wersji na 

teren o symbolu UO) na 15 metrów - 

- ze względu na dostosowanie do 

maksymalnej dopuszczalnej 



 

   

budynku lub jego części. 

 

wysokości budynków na terenie 

sąsiednim (NTPP).  

W wyniku uwzględnienia tej uwagi 

przez Radę Gminy na sesji w dniu 

24.09.2015 r. maksymalna wysokość 

budynków na terenie UO została 

zmieniona na 16 m. 

7 Zmiana §12 pkt 12) na ustale-

nie: „obsługę komunikacyjną 

poprzez drogę wewnętrzną 

6KDW w połączeniu z drogą 

publiczną zlokalizowaną poza 

obszarem planu:  

ul. Łagiewnicka lub  

ul. Obornicka”. 

W §12 pkt 12 projektu planu,  

w wersji z I wyłożenia do pub-

licznego wglądu ustalono ob.-

sługę komunikacyjną poprzez 

drogę wewnętrzną 6KDW 

w połączeniu z drogą publiczną 

zlokalizowaną poza obszarem 

planu - ul. Łagiewnicką. - 

 
nieuwzględniona 

- 

 
nieuwzględniona 

Uwaga nieuwzględniona przez 

Wójta Gminy ze względu na to, że 

ustalenie takie wykracza poza 

granice obszaru objętego planem.  

W wyniku uwzględnienia tej uwagi 

przez Radę Gminy na sesji w dniu 

24.09.2015 r. projekt planu został, 

w tym zakresie, poprawiony i wyło-

żony III raz do publicznego wglądu, 

podczas którego złożone zostały 

dwie uwagi w sprawie zmiany  

w projekcie planu nieprawidłowych 

ustaleń, dotyczących obsługi 

komunikacyjnej przez działki 

zlokalizowane poza obszarem planu. 

Uwagi te zostały uwzględnione 

przez Wójta Gminy.    

8 Zmiana terenu MN/U na 

MN/UZ 

W wersji projektu planu  

z I wyłożenia do publicznego 

wglądu wyznaczono, przy ulicy 

Łagiewnickiej, teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz zabudowy usługowej, 

oznaczony symbolem MN/U. 

- nieuwzględniona 
- 

 
nieuwzględniona 

W wyniku uwzględnienia tej uwagi 

przez Radę Gminy na sesji w dniu 

24.09.2015 r. teren MN/U został 

zmieniony na teren MN/UZ. 

Następnie  jednak - w wyniku 

uwzględnienia przez Wójta Gminy  

uwagi, złożonej podczas IV wyło-

żenia projektu planu do publicznego 

wglądu, dotyczącej zmiany terenu 

MN/UZ na UZ - przedmiotowy teren 

przeznaczony został na usługi 

zdrowia o symbolu UZ.  

9 Zmiana prostokątnego terenu: 

położonego  -  w wersji z I 

wyłożenia do publicznego 

wglądu: pomiędzy drogami 

5KDW, 3KDW, 6KDW oraz 

działką 276/30 lub w wersji z 

IV wyłożenia do publicznego 

wglądu: pomiędzy drogą KDD  

a terenem 3MW oraz działką  

o nr ew. 276/30  -  na MN/U. 

W wersji projektu planu z I  

i z IV wyłożenia do publicz-

nego wglądu  przedmiotowy 

teren przeznaczony był pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną i oznaczony 

symbolem 3MW. 

nieuwzględniona  

w części 
- 

- 

 

nieuwzględniona 

w części 

Uwaga złożona 2 razy (podczas I  

i IV wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu). 
 

Nieuwzględniona przez Wójta 

Gminy w całości  po I wyłożeniu do 

publicznego wglądu. 

W wyniku uwzględnienia tej uwagi 

przez Radę Gminy na sesji w dniu 

24.09.2015 r. przedmiotowy teren 

został zmieniony na teren MN/U. 

Następnie - w wyniku częściowego 



uwzględnienia przez Wójta Gminy 

uwagi, złożonej podczas III 

wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu, dotyczącej 

zmiany terenu MN/U m. in. na MW 

(uwaga nr 29) - przedmiotowy teren 

przeznaczony został na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną  

o symbolu 3MW. 

Ostatecznie  jednak - w wyniku 

częściowego uwzględnienia przez 

Wójta Gminy uwagi, złożonej 

podczas IV wyłożenia projektu 

planu do publicznego wglądu, 

dotyczącej zmiany części terenu  

3MW na MN/U - przedmiotowy 

teren przeznaczony został na 

zabudowę mieszkaniową wieloro-

dzinną z usługami o symbolu 

MW/U. 

10 Określenie dla działki 276/14 

funkcji MN/U. 

W projekcie planu teren działki 

o nr ewid. 276/14 przeznaczo-

no pod zabudowę mieszkanio-

wa jednorodzinną.  

- nieuwzględniona - nieuwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona ze względu 

na niewielką powierzchnię działki  

o nr ewid. 276/14: 328 m².  

Na tak małej powierzchni nie można 

zlokalizować budynków o odpowie-

dnich parametrach dla dwóch 

funkcji: mieszkalnej i usługowej 

oraz zapewnić - odpowiedniej do 

tych funkcji - ilości miejsc 

postojowych dla samochodów. 

11 Wyznaczenie linii zabudowy  

dla terenów przylegających do 

działki 276/30 (UO/UZ, 3MW 

oraz MN/U) w odległości  

6 metrów od granicy działki 

276/30, aby umożliwić 

zagospodarowanie działki 

276/30 wysoką zielenią. 

W wersji projektu planu z I 

wyłożenia do publicznego 

wglądu nie wyznaczono linii 

zabudowy od  granicy działki 

276/30. 
nieuwzględniona  

w części 
- - 

nieuwzględniona  

w części 

Uwaga uwzględniona w zakresie 

wyznaczenia linii zabudowy 

wyłącznie dla terenów 3MW oraz 

MN/U w odległości 4 m od granicy 

działki nr ew. 276/30.  

Nie wyznaczono linii zabudowy dla 

terenu UO ze względu na możliwą 

przyszłą rozbudowę obiektów 

oświatowych na terenie działki o nr 

ewid. 276/30. 

12 Zawieszenie procedowania 

nad przedmiotowym 

projektem planu do czasu 

przedstawienia 

wspólnego układu komunika-

cyjnego dla terenu objętego 

- - nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga złożona 2 razy (podczas I i V 

wyłożenia do publicznego wglądu). 
 

Obowiązek sporządzenia 

przedmiotowego planu, przez Wójta 

Gminy, wynika z uchwały nr 

XLVII/506/14 Rady Gminy Suchy 

Las z dnia 29 maja 2014 r., 



planem z uwzględnieniem 

terenów działek sąsiednich, 

dla których Rada Gminy 

Suchy Las podjęła uchwałę w 

sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego na sesji 

majowej 2015 r. 

zmienionej uchwałą nr IV/31/15 

Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 

lutego 2015 r.  

 

 

 

 

 

 

W razie nieuwzględnienia propozycji zawieszenia prac nad przedmiotowym planem, o której mowa w uwadze nr 12, wniesienie następujących uwag: 

 

13 Zmiana - dla terenu 1KDW, 

2KDW, 3KDW, 4KDW, 

5KDW, 6KDW - kategorii na 

KD (zmiana kategorii z drogi 

wewnętrznej na drogę 

publiczną). 

W wersji projektu planu z I 

wyłożenia do publicznego 

wglądu wszystkie drogi objęte 

planem miały planowaną 

kategorię dróg wewnętrznych. 

  

nieuwzględniona  

w części 
- - 

nieuwzględniona 

w części 

Uwaga uwzględniona w zakresie  

zmiany kategorii drogi 3KDW  

i fragmentu drogi 6KDW (na odcin-

ku od drogi 3KDW do wschodniej 

granicy planu) na drogę KDD  – 

publiczną. 

14 Otwarcie nowoprojektowanej 

ulicy oznaczonej jako 1KDW  

z ulicą Łagiewnicką oraz  

ul. Cynową. 

 

W projekcie planu droga 

1KDW nie ma połączenia  

z ulicami Łagiewnicka  

i Cynową. 

- 

 

nieuwzględniona 

 

- 

 

nieuwzględniona 

 

Uwaga złożona 2 razy (podczas I i V 

wyłożenia do publicznego wglądu). 
 

Uwaga nieuwzględniona ze względu 

na to, żeby nie dopuścić do 

skierowania, przewidywanego dość 

intensywnego, ruchu samochodo-

wego z obszaru objętego planem  

w stronę istniejących osiedli 

mieszkaniowych w Złotnikach,  

w tym w stronę Osiedla 

Grzybowego. 

15 Wprowadzenie od strony 

wschodniej terenu objętego 

planem - na terenie objętym 

uchwałą (na całej jego 

długości, w tym od strony  

ul. Łagiewnickiej) zieleni 

izolacyjnej zapewniającej 

zachowanie norm akustycz-

nych dla projektowanych 

funkcji mieszkaniowych.        

W wersji projektu planu z I 

wyłożenia do publicznego 

wglądu, na terenie objętym 

planem od strony wschodniej  

i od strony ulicy Łagiewnic-

kiej, nie wprowadzono zieleni 

izolacyjnej.  

nieuwzględniona  

w części 
- - 

nieuwzględniona 

w części 

Uwaga uwzględniona w zakresie  

wprowadzenia zieleni izolacyjnej  

od strony działki o nr ewid. 276/30,  

o określonej szerokości. 

16 Wprowadzenie  nakazu 

zastosowania na terenie 

objętym planem (wzdłuż 

1KDW) spełnienia norm 

akustycznych od strony 

W wersji projektu planu z I 

wyłożenia do publicznego 

wglądu nie wprowadzono 

nakazu zastosowania od strony 

zachodniej (wzdłuż ciągu 

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga złożona 2 razy (podczas I i V 

wyłożenia do publicznego wglądu). 

 



zachodniej (wzdłuż ciągu 

pieszo rowerowego  

i torów kolejowych) poprzez 

zastosowanie ekranów 

akustycznych lub zieleni 

izolacyjnej. 

pieszo rowerowego i torów 

kolejowych) zieleni izolacyj-

nej.  

Dopuszczono natomiast 

zastosowanie środków 

technicznych zmniejszających 

uciążliwości ulicy Obornickiej 

oraz linii kolejowej nr 354, 

zlokalizowanych poza 

obszarem planu oraz 

wprowadzono zieleń izolacyjną 

na granicy terenu 1MW  od 

strony zachodniej.  

17 Nakaz zastosowania 

materiałów budowlanych  

o podwyższonych 

parametrach izolacyjności 

akustycznej na całym terenie, 

dla którego przewidziana 

została funkcja mieszkaniowa 

lub mieszkaniowo-usługowa.  

W projekcie planu nie 

wprowadzono nakazu 

zastosowania materiałów 

budowlanych o podwyższo-

nych parametrach izolacyjności 

akustycznej na terenie, dla 

którego przewidziana została 

funkcja mieszkaniowa lub 

mieszkaniowo-usługowa.  

 

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga złożona 2 razy (podczas I i V 

wyłożenia do publicznego wglądu). 
 

Nakaz zastosowania materiałów 

budowlanych o podwyższonych 

parametrach izolacyjności 

akustycznej na terenie, dla którego 

przewidziana została funkcja 

mieszkaniowa lub mieszkaniowo-

usługowa nie jest przedmiotem 

ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

18 Nakaz wprowadzenia ekranów 

akustycznych o odpowiednich 

parametrach na terenie 

objętym planem (wzdłuż 

południowej granicy terenu 

objętego projektem uchwały). 

         

 

W wersji projektu planu z I 

wyłożenia do publicznego 

wglądu dopuszczono  zastoso-

wanie środków technicznych 

zmniejszających uciążliwości 

ulicy Obornickiej oraz linii 

kolejowej nr 354, zlokalizowa-

nych poza obszarem planu.    

nieuwzględniona  

w części 
- - 

nieuwzględniona  

w części 

Uwaga uwzględniona w zakresie  

dopuszczenia zastosowania środków 

technicznych zmniejszających 

uciążliwości wszystkich terenów 

sąsiednich, zlokalizowanych poza 

obszarem planu.  

19 Nakaz objęcia 

przedmiotowego terenu 

nadzorem archeologicznym  

z uwagi na możliwość  

występowania obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

(analogicznie jak dla 

pobliskich terenów 

zlokalizowanych od 

południowej strony przedmio-

towego terenu). 

W projekcie planu nie podjęto 

ustaleń w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej.  

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga złożona 2 razy (podczas I i V 

wyłożenia do publicznego wglądu). 
 

Na obszarze objętym planem nie 

występują zewidencjonowane 

obiekty zabytkowe ani 

zewidencjonowane zespoły 

stanowisk archeologicznych. 

  



20 Zmiana lokalizacji terenu 

oznaczonego UO, ze względu  

na uciążliwości sąsiedztwa 

ruchliwej (do niedawna 

krajowej) drogi publicznej,  

wraz z polepszeniem jego 

skomunikowania.  

W projekcie planu (na rysunku 

planu) teren oznaczony UO 

zlokalizowany jest w części 

południowo-wschodniej 

obszaru objętego planem,  

w odległości ok. 55 m od 

granicy pasa drogowego ulicy 

Obornickiej.  

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Lokalizacja terenu UO  jest 

optymalna w odniesieniu do układu 

urbanistycznego przyszłego osiedla 

mieszkaniowego.  

Przesuniecie terenu UO w stronę 

zachodnią niewiele zmniejszy 

ewentualne uciążliwości ulicy 

Obornickiej, natomiast może 

zwiększyć uciążliwości od linii 

kolejowej Poznan-Piła. 

Dla zmniejszenia uciążliwości 

akustycznych od terenów poza 

obszarem planu, w planie 

dopuszczono zastosowanie środków 

technicznych zmniejszających  

te uciążliwości.  

Obsługa komunikacyjna terenu UO  

odbywać się będzie wyłącznie 

poprzez układ dróg publicznych, 

przewidziany do kontynuacji na 

sąsiednim terenie (od strony ul. 

Obornickiej), na którym 

sporządzany jest również miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

21 Obwarowanie terenu oznaczo-

nego UO większymi 

wymogami dotyczącymi 

zieleni izolacyjnej. 

 

 

W projekcie planu ustalono 

minimalny udział powierzchni 

terenu biologicznie czynnego 

w stosunku do powierzchni 

działki budowlanej 15% oraz 

na rysunku planu wyznaczono 

lokalizację szpaleru zieleni 

izolacyjnej na terenie UO na 

granicy planu – od strony ul. 

Cynowej. 

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

W § 4 pkt 8 projektu uchwały 

ustalono m. in. na terenie UO nakaz  

nasadzeń szpalerów zieleni 

izolacyjnej o min. szerokości 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

Na rysunku planu na terenie UO  

nie wyznaczono szpaleru zieleni 

izolacyjnej od strony działki nr ew. 

276/30 ze względu na możliwość 

kontynuacji, na tej działce, funkcji 

UO  w ramach sporządzenia 

sąsiedniego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.   

22 Zwiększenie wskaźnika mini-

malnego udziału powierzchni 

terenu biologicznie czynnego 

dla terenów zabudowy 

jednorodzinnej do 30%. 

 

W projekcie planu dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 1MN i 2MN 

ustalono minimalny udział 

powierzchni terenu biologicz-

nie czynnego w stosunku do 

powierzchni działki budowla-

nej 20%. 

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga złożona 2 razy. 
 

Na terenach 1MN i 2MN  ustalono 

zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną szeregową lub bliźniaczą  

z  minimalnymi powierzchniami 

działek budowlanych odpowiednio 

300 m2 i 450 m2, dla których 

właściwy jest wskaźnik powierzchni 

terenu biologicznie czynnego 20%. 



23 Zwiększenie szerokości 

terenów 1ZI oraz 2ZI z 3 m do 

6 m. 

  

W wersji projektu planu z I, II 

i III wyłożenia do publicznego 

wglądu na rysunku planu  

tereny 1ZI i 2ZI miały 

szerokość 3m. 
- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga złożona  2 razy na etapie II  

i III wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
 

W planie tereny ZI pełnią rolę 

zieleni izolacyjnej, której głównym 

zadaniem jest ustalenie zawarte  

w § 14 pkt 5 projektu uchwały, tj. 

zakaz lokalizacji przejazdów. 

24 Obniżenie w paragrafie 19 

projektu uchwały stawki 

procentowej, służącej nalicze-

niu jednorazowej opłaty od 

wzrostu wartości nierucho-

mości, do wysokości 8%, ze 

względu na zakres zrealizowa-

nych prac rekultywacyjnych 

oraz poniesionych na ich 

przeprowadzenie nakładów 

finansowych. 

W §18 projektu uchwały  

(w uwadze mylnie podano  

§19) stawkę procentową, 

służącą naliczeniu jedno-

razowej opłaty od wzrostu 

wartości nieruchomości, 

ustalono m. in. dla terenów 

mieszkaniowych MN i MW  

w wysokości 15%. 

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Prace rekultywacyjne na terenie 

prywatnym inwestora nie stanowią 

przesłanki do obniżenia stawki 

opłaty od wzrostu wartości 

nieruchomości. 

  

25 Zmiana w §10: 

w pkt 1 dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz usług zdrowia, oznaczo-

nego na rysunku planu symbo-

lem MN/UZ, ustalić następu-

jące zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu: 
 

„1) lokalizację na  terenie 

działki budowlanej wyłącznie: 
 

 a) jednego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego w zabu-

dowie wolnostojącej lub szere- 

gowej lub bliźniaczej oraz 

jednego budynku usługowego  

o funkcji usług zdrowia, 
 

b) jednego budynku 

usługowego w zabudowie 

wolnostojącego  

o funkcji usług zdrowia”, 

W wersji projektu planu z III 

wyłożenia do publicznego 

wglądu w §10 projektu uchwały 

dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz usług zdrowia, oznaczonego 

na rysunku planu symbolem 

MN/UZ, ustalone były następujące 

zasady kształtowania zabudowy 

oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenu: 

1) lokalizację na terenie działki 

budowlanej wyłącznie: 
 

a) jednego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego w zabu-

dowie wolnostojącej lub 

szeregowej lub bliźniaczej, 
 

b) jednego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego w zabu-

dowie wolnostojącej lub 

szeregowej lub bliźniaczej oraz 

jednego budynku usługowego  

o funkcji usług zdrowia, 
 

c) jednego budynku usługowego 

w zabudowie wolnostojącego  

o funkcji usług zdrowia; 

- nieuwzględniona - nieuwzględniona 

Uwaga złożona na etapie III wyłoże-

nia projektu planu do publicznego 

wglądu. 

 

Po IV wyłożeniu do publicznego 

wglądu, teren MN/UZ – w wyniku 

uwzględnienia w całości złożonej 

uwagi – zmieniony został na teren 

UZ (teren usług zdrowia). 

 

 



26 Zmiana w §11: 

dla terenu zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej oraz 

zabudowy usługowej, ozna-

czonego na rysunku planu 

symbolem MN/U, ustalić 

następujące zasady kształto-

wania zabudowy oraz wskaź-

niki zagospodarowania  

terenu - lokalizację na  terenie 

działki budowlanej wyłącznie 

jednego budynku wolnosto-

jącego o funkcji handlowej,  

oraz skreślić punkt 9b. 

 

 

W wersji projektu planu z III 

wyłożenia do publicznego wglądu 

w §11 projektu uchwały dla terenu 

zabudowy mieszkanio-wej 

jednorodzinnej oraz zabudowy 

usługowej, oznaczonego na 

rysunku planu symbolem MN/U, 

ustalone były następujące zasady 

kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania 

terenu: 

1) lokalizację na terenie działki 

budowlanej wyłącznie: 

a) jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej, 

b) jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej oraz jednego 

budynku o funkcji usługowej lub 

handlowej,  

c) jednego budynku wolnostojące-

go o funkcji usługowej lub handlo-

wej; 

(-) 

 9) maksymalną wysokość: (-)  

b) budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych: 

- w przypadku dachów  

płaskich - 8,0 m, 

- w przypadku dachów stromych  - 

9,5 m. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga złożona na etapie III wyłoże-

nia projektu planu do publicznego 

wglądu. 

 

Po III wyłożeniu do publicznego 

wglądu, teren MN/U – w wyniku 

złożonej uwagi, uwzględnionej  

w całości przez Wójta Gminy – 

zmieniony został na teren MW/U  

(teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usług).  

 

27 Zmiana terenu 2ZI na ZU – 

zieleń urządzona wysoką,  

teren  ZU powinien przylegać 

na całej szerokości do terenu 

4MW.  

Na rysunku planu tereny zieleni 

izolacyjnej oznaczone są symbo-

lem ZI (zgodnie z przepisami).   

W § 14 pkt 1 projektu uchwały 

ustalono dla terenów ZI lokalizacje 

zieleni ozdobnej, niskiej i 

wysokiej głównie zimozielonej. 

W § 4 pkt 7 na terenach oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 

m. in. 1MW, 2MW, 3MW, 4MW 

ustalono nakaz nasadzeń szpale-

rów zieleni izolacyjnej o mnini-

malnej szerokości 4,0 m . 

- 

 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenach MW nie ma potrzeby 

wyznaczania odrębnego terenu 

przeznaczonego pod zieleń 

izolacyjną, o określonym symbolu.  

Wystarczające są szpalery zieleni 

izolacyjnej w obrębie terenów MW.      



28 W § 19 zmiana stawki 

procentowej z 10% na 15% 

odnośnie terenu MN/U. 

W § 19 projektu uchwały dla 

terenu MN/U ustalono stawkę 

procentowa, służącą naliczeniu 

jednorazowej opłaty od wzrostu 

wartości nieruchomości, o której 

mowa w ustawie o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, w wysokości 10%. 

nieuwzględniona  

w części 

 

- 

 

- 

 

nieuwzględniona  

w części 

 

W konsekwencji przyjęcia uwagi,  

o której mowa w pkt 29, teren MN/U 

został – po trzecim wyłożeniu 

projektu planu do publicznego 

wglądu - zmieniony na teren MW.   

Dla nowego terenu MW (podobnie 

jak dla innych terenów MW) ustalo-

no stawkę procentową, o której 

mowa w § 19 projektu uchwały,  

w wysokości 15%.      

29 Zmiana przeznaczenia terenu 

oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN/U - z uwagi na  

możliwość wystąpienia kon-

fliktów przestrzennych 

wynikających z lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej pomiędzy 

terenem zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej oraz 

terenem usług oświaty -  

- z propozycją przywrócenia 

funkcji zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej lub wpro-

wadzenia zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej  

z usługami bądź wprowadze-

nia zabudowy usługowej. 

W wersji z III wyłożenia projektu 

planu do publicznego wglądu teren 

pomiędzy terenami 3MW i KDD 

przeznaczony był na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną oraz 

zabudowę usługową MN/U. 

 

nieuwzględniona  

w części 

 

- 

 

- 

 

nieuwzględniona  

w części 

 

Uwaga uwzględniona w zakresie 

zmiany przeznaczenia terenu MN/U 

na teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej MW (w ramach 

terenu 3MW).  

Następnie jednak - w wyniku 

częściowego uwzględnienia uwagi 

(nr 9), złożonej podczas I i IV 

wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu, dotyczącej 

zmiany części terenu 3MW na 

MN/U - przedmiotowy teren 

przeznaczony został na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną  

z usługami o symbolu MW/U.                        

 

  

30 Ze względu na brak właściwej 

komunikacji osiedla z ulicą 

Obornicką zmniejszenie 

intensywności zabudowy dla 

terenów zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, 

oznaczonych na rysunku 

symbolami 1MW, 2MW, 

3MW, 4 MW, poprzez 

skreślenie w §11 (obecnie w 

§12)  podpunktu 2 umożliwia-

jącego dopuszczenie zbloko-

wania maksymalnie dwóch 

budynków mieszkalnych  

z zachowaniem dylatacji. 

W wersji z IV wyłożenia projektu 

planu do publicznego wglądu na 

terenach 1MW, 2MW, 3MW,  

4 MW, w §11 pkt 2  

dopuszczono zblokowanie 

maksymalnie dwóch 

budynków mieszkalnych z 

zachowaniem dylatacji.  - 

 

nieuwzględniona 

 

- 

 

nieuwzględniona 

 

 



31 Ze względu na brak właściwej 

komunikacji osiedla z ulicą 

Obornicką zmniejszenie inten-

sywności zabudowy dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczonych 

na rysunku symbolami 1MW, 

2MW, 3MW, 4 MW, poprzez 

następujące zmiany w §11 

(obecnie w §12) ppkt 11 doty-

czące wysokości budynków: 

a) do 2 kondygnacji nadziem-

nych w tym poddasze z pomie- 

szczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi, 

b) nie więcej niż 9,0 m od 

poziomu terenu do najwyż-

szego punktu dachu 

W wersji z IV wyłożenia 

projektu planu do publicznego 

wglądu na terenach 1MW, 

2MW, 3MW,  

4 MW, w §11 pkt 11 ustalono 

maksymalną wysokość 

budynków: 

a) mieszkalnych, w przypadku 

dachów płaskich – 11,5 m, 

b) mieszkalnych, w przypadku 

dachów stromych – 12,0 m. 

Nie ustalono ilości kondygnacji 

nadziemnych w budynkach.  
   

- 

 

nieuwzględniona 

 

- 

 

nieuwzględniona 

 

 

32 Zmiana - dla terenu  

1KDW, 2KDW, 3KDW, KDD 

- kategorii na KD (zmiana 

kategorii z drogi wewnętrznej 

na drogę publiczną). 

W wersji projektu planu z V 

wyłożenia do publicznego 

wglądu ustalono następujące 

przeznaczenie terenów dróg:   

- teren drogi publicznej 

dojazdowej o symbolu KDD, 

- tereny dróg wewnętrznych 

o symbolach 1KDW, 2KDW  

i 3KDW.   

- 

 

nieuwzględniona 

 

- 

 

nieuwzględniona 

 

 

33 Wprowadzenie od strony 

wschodniej terenu objętego 

planem - na terenie objętym 

uchwałą (na całej jego długoś-

ci, tj. od strony ulicy 

Łagiewnickiej) - zieleni 

izolacyjnej zapewniającej 

zachowanie norm akustycz-

nych dla projektowanych 

funkcji mieszkaniowych. 

W wersji projektu planu z V 

wyłożenia do publicznego 

wglądu, na terenie objętym 

planem od strony ulicy 

Łagiewnickiej, nie wprowadzono 

zieleni izolacyjnej.  

- 

 

nieuwzględniona 

 

- 

 

nieuwzględniona 

 

 

34 Nakaz wprowadzenia ekranów 

akustycznych o odpowiednich 

parametrach na terenie objętym 

planem (wzdłuż południowej 

granicy terenu objętego 

projektem uchwały) 

W projekcie planu ustalono 

wyłącznie dopuszczenie zastoso-

wania środków technicznych 

zmniejszających uciążliwości 

akustyczne terenów zlokalizowa-

nych poza obszarem planu.    

- 

 

nieuwzględniona 

 

- 

 

nieuwzględniona 

 

  



 



Załącznik nr 3 

 
do Uchwały nr XXII/244/16 

Rady Gminy Suchy Las  

z dnia 5 października 2016 r. 

                                                                                                                             w sprawie: miejscowego planu  

                                                                                                                             zagospodarowania przestrzennego  

                                                                                                                             w miejscowości Złotniki na terenie  

                                                                                                                             działek o numerach ewidencyjnych: 

                                                                                                                             276/14, 276/79 i 276/80            

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     

z 2016 r. poz. 446) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las rozstrzyga, co 

następuje: 

 

1. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy: 
 

1) zakres inwestycji: 

a) sieć wodociągowa                                                                 - ok. 200 mb        

b) sieć kanalizacji sanitarnej                                                     - ok. 200 mb  

c) sieć kanalizacji deszczowej                                                  - ok. 200 mb  

d) drogi publiczne                                                                     - ok. 5000 m²; 

2)   realizacja inwestycji:  

      - wymienionych w pkt 1 lit. a, b - w oparciu o uchwałę nr XVIII/167/2003 Rady Gminy  

        Suchy Las z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę do  

        AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu – zgodnie z planami realizacyjnymi  

        AQUANET S. A., 

      - wymienionych w pkt 1 lit. c, d – zgodnie z wieloletnimi planami finansowymi Gminy  

         Suchy Las. 

 

2. Zasady finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych: 

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:  

- dochody własne, 

- dotacje, 

- pożyczki preferencyjne, 

- fundusze Unii Europejskiej, 

- udział inwestorów w finansowaniu.  

 


