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UCHWAŁA Nr IV/30/99
Rady Gminy w Liskowie

z dnia 15 marca 1999 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach
wsi Lisków".

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 26 i art. 28 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów

rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78) uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ  I
USTALENIA OGÓLNE

§  1.
1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach wsi Lisków zwany
dalej planem - obejmuje następujący obszar:

 1) część działki nr 238 ograniczoną od północy drogą relacji Lisków-Żychów, od
zachodu działką nr 237, od wschodu działką nr 239, od południa wyznaczoną planem
linią graniczną plansza nr 1,
 2) działkę nr 644/1 - plansza nr 2,
 3) działkę nr 445 - plansza nr 2,
 4) działkę nr 8152 - plansza nr 3,
 5) działkę nr 748 - plansza nr 4,
 6) działkę nr 5794 - plansza nr 5.

2.Granice obszaru objętego planem pokrywają się z granicami ustalonymi uchwałą Nr
XVIII/57/96 Rady Gminy w Liskowie z dnia 23 października 1996 roku.



§  2.Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
 1) zmiana obowiązującej w "Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Lisków" funkcji terenu poprzez wprowadzenie nowych funkcji
terenu,
 2) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji
wzajemnych konfliktów,
 3) ustalenie lokalnych warunków i zasad kształtowania zabudowy i ochrony środowiska.

§  3.
1.Przedmiotem ustaleń planu są:

 1) tereny budownictwa zagrodowego z dopuszczeniem lokalizacji usług komercyjnych,
oznaczone na rysunku planu symbolem "MR, UC",
 2) tereny usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem "UC",
 3) tereny produkcyjno-techniczne, oznaczone na rysunku planu symbolem "PT",
 4) tereny urządzeń usuwania nieczystości, oznaczone na rysunku planu symbolem "NU",
 5) tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ
 6) zasady obsługi oraz tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami:
"IE" - sieci i urządzenia elektroenergetyczne,
"IW" - sieci wodociągowe,
"IG" - sieci gazowe,
"IK" - sieci kanalizacyjne,
"IT" - sieci telekomunikacyjne.

2.Liczby występujące przed symbolami terenów, o których mowa w ust. 1, pkt. od 1 do 5,
mają znaczenie porządkowe.
3.Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, a w
uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego
dopuszczenia.
4.Tereny, o których mowa w ust. 3, mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich
podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.
§  4.
1.Integralną częścią planu jest rysunek planu sporządzony na 5 mapach w skali 1:1000
(plansza nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5) stanowiący załącznik nr 1.
2.Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 1) ciągłe linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach
zagospodarowania,
 2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,
 3) oznaczenia pasów zieleni izolacyjnej,
 4) oznaczenia elewacji uprzywilejowanych wymagających szczególnego potraktowania,
 5) wymiarowanie w metrach,
 6) linie zabudowy w granicach działek.



3.Oznaczenia graficzne sieci inżynierskiego uzbrojenia terenu, określają ich orientacyjny
przebieg, który należy uściślić w trybie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenów.
§  5.Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1) ) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu o którym mowa w § 1 uchwały, o
ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 2) przepisach szczególnych i odrębnych należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z
ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego),
 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki planu na mapach w skali 1:1000
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które
powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne
niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
 6) linii zabudowy ściśle określonej - należy przez to rozumieć odległość od krawędzi
jezdni do najbliżej położonej ściany budynku. Przed linią zabudowy mogą być
usytuowane: schody zewnętrzne, balkony, wykusze i przybudówki zewnętrznych
schodów o wysięgu (głębokości) nie przekraczającej 1,5 m,
 7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć możliwość usytuowania
budynku w linii zabudowy określonej na rysunku planu lub w odległości większej od
określonej, stosownie do definicji zawartej w pkt. 6,
 8) funkcjach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć takie funkcje, których
ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość nie może wykraczać poza teren lokalizacji
obiektu lub budynku powodującego tę uciążliwość lub szkodliwość,
 9) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
 10) usługach towarzyszących - należy przez to rozumieć usługi realizowane we
wszystkich formach zabudowy, jednak bez łączenia z mieszkaniami,
 11) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć zawodowe wykonywanie
działalności gospodarczej typu handel, gastronomia, rzemiosło, przez osobę fizyczną,
spółkę cywilną, itp
 12) budynku mieszkalnym należy przez to rozumieć dom jednorodzinny oraz dom
mieszkalny w zabudowie zagrodowej,
 13) kondygnacji nadziemnej należy przez to rozumieć część budynku zawartą między
bezpośrednio nad sobą położonymi stropami. Za kondygnację nadziemną uznaje się
poddasze w przypadku zastosowania ścianki kolankowej o wysokości przekraczającej
100 cm,
 14) istniejących elementach lub stanie zagospodarowania przestrzennego (np. funkcjach
terenu, obiektach budowlanych. cechach fizjograficznych) - należy przez to rozumieć
stan w/w w dniu wejścia w życie planu.



ROZDZIAŁ  II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§  6.
1.Uciążliwości wywołane działalnością gospodarczą, nie mogą przekraczać poziomu
określonego przepisami ustaw szczególnych i wykonawczych oraz Polskimi Normami.
2.Do uciążliwości, o których mowa w ust. 1, zalicza się

 1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
 2) hałas i drgania (wibracje),
 3) zanieczyszczenie powietrza,
 4) zanieczyszczenie gruntu i wód.

3.Ustala się następujące warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego:
 1) w zakresie ochrony gruntów i wód gruntowych:

a) wstępne podczyszczanie ścieków wytwarzanych w budynkach mieszkalnych i
gromadzenie w indywidualnych zbiornikach szczelnych oraz zapewnienie
systematycznego ich usuwania, stosownie do odrębnych przepisów do czasu
zaistnienia możliwości odprowadzania tych ścieków do kanalizacji komunalnej,
b) wstępne podczyszczanie, odtłuszczanie, neutralizowanie, ścieków
technologicznych, wytwarzanych w obiektach budowlanych o funkcjach innych niż
wymienione w ust. 3, pkt 1, lit. a i gromadzenie w indywidualnych zbiornikach
szczelnych z zastrzeżeniem ustaleń ust. 3, pkt 1, lit. c oraz zapewnienie
systematycznego ich usuwania, stosownie do odrębnych przepisów, do czasu
zaistnienia możliwości odprowadzania tych ścieków do kanalizacji komunalnej,
c) obowiązek uzyskania pozytywnej opinii właściwego terenowo państwowego
inspektora sanitarnego jeżeli ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do
zbiornika przekracza 2 m3 na dobę,
d) przy inwestowaniu na gruntach o wysokiej klasie bonitacyjnej wskazane jest
zdjęcie wierzchniej warstwy gleby w celu wykorzystania dla celów rekultywacji
obszarów zdegradowanych,
e) wyposażenie parkingów i dróg dojazdowych w kanalizację deszczową wraz z
łapaczami błota, olejów i benzyn,

 2) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
a) wyposażenie budynków mieszkalnych w instalacje centralnego ogrzewania lub
innego rodzaju urządzenia ogrzewcze, nie będące piecami i trzonami kuchennymi,
przetwarzające energię elektryczną, gaz lub olej opałowy,
b) wytwarzanie energii cieplnej dla celów ogrzewczych i innych związanych z
działalnością produkcyjną lub usługową, na bazie prądu elektrycznego, paliw
gazowych lub płynnych,

 3) w zakresie ochrony przed nadmiernym hałasem:
a) działalność prowadzona na terenach sąsiadujących z terenami o funkcjach
chronionych nie może powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu
określonych przepisami szczególnymi.



4.Ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może
wykraczać poza teren lokalizacji obiektu a tym samym wywoływać konieczność
ustanawiania strefy ochronnej,
§  7.
1.Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem "MR, UC" - tereny budownictwa
zagrodowego z dopuszczeniem lokalizacji usług komercyjnych" lp. 1 ustala się:

 1) jako przeznaczenie podstawowe zabudowa związana z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego z następującymi warunkami dotyczącymi zabudowy i zagospodarowania:

a) wysokość budynków nie powinna przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych,
b) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie może przekraczać 30%
powierzchni terenu,
c) forma budynków mieszkalnych i gospodarczych powinna być kształtowana w
nawiązaniu do architektury regionalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów
konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.
Formę budynków należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad:
– dach dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu połaci 27-45°,
– bryła budynku mieszkalnego o kształcie horyzontalnym ustawiona równolegle do
drogi dojazdowej,
– budynki towarzyszące ustawione równolegle do granic bocznych,
d) zieleń nie może zajmować mniej niż 30% powierzchni terenu,
e) podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem substancji
zanieczyszczających powietrze (zabudowa szklarniowa) jest możliwe po uzyskaniu
decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń.

2.Jako przeznaczenie dopuszczalne:
 1) nieuciążliwe usługi komercyjne,
 2) urządzenia infrastruktury technicznej,
 3) uprawy specjalne,

3.Warunkiem lokalizacji obiektów o których mowa w ust, 2 pkt. 1 jest:
 1) zachowanie proporcji, by tereny obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego nie przekroczyły 40% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego,
 2) wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,
 3) wyposażenie terenu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz - w miarę
potrzeby - w urządzenia do neutralizacji i odprowadzania chemicznie aktywnych
ścieków.

4.Na terenach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ustala się zakaz realizacji obiektów
powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych mogących naruszyć
równowagę lokalnych zasobów wodnych.
§  8.
1.Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem "UC" tereny usług komercyjnych"
lp. 2 i 3 ustala się:

 1) jako przeznaczenie podstawowe nieuciążliwe usługi komercyjne z następującymi
warunkami dotyczącymi zabudowy i zagospodarowania:



a) wysokość budynków nie powinna przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych,
b) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie może przekraczać 40%
powierzchni terenu.
c) forma budynków powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury
regionalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy
zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,
d) ustala się nieprzekraczalną oraz ściśle określoną linię zabudowy od ulic zgodnie z
dyspozycjami na rysunku planu,
e) zieleń nie może zajmować mniej niż 25% powierzchni terenu,
f) parkingi niezbędne do obsługi terenu muszą mieścić się w granicach posesji.
Parkingi i drogi dojazdowe należy wyposażyć w kanalizacje deszczową wraz z
urządzeniami do redukcji błota, olejów i benzyn.

2.Jako przeznaczenie dopuszczalne:
 1) mieszkalnictwo jednorodzinne,
 2) urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji z wykluczeniem usług
technicznych motoryzacji.

3.Warunkiem lokalizacji obiektów o których mowa w ust. 2 jest:
a) dostosowanie do charakteru i wymagań użytkowania podstawowego,
b) zachowanie proporcji, by tereny obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego nie przekroczyły 40% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego.

4.Na terenach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ustala się zakaz realizacji obiektów
powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych mogących naruszyć
równowagę lokalnych zasobów wodnych.
5.W stosunku do istniejącej zabudowy ustala się możliwość dokonywania remontów i
wymiany obiektów budowlanych, ich przebudowy, a także zmianę sposobu użytkowania pod
warunkiem dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego.
§  9.
1.Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem "PT" - tereny produkcyjno-
techniczne" lp. 4 ustala się:

 1) Jako przeznaczenie podstawowe zakłady produkcyjne, drobna wytwórczość, składy
hurtowe i zaplecza z następującymi warunkami dotyczącymi zabudowy i
zagospodarowania:

a) max dopuszczalną wysokość budynków liczoną od poziomu terenu do najwyżej
położonego gzymsu 7 m,
b) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie może przekraczać 40%
powierzchni terenu,
c) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów produkcyjno-technicznych
oraz ściśle określoną dla dopuszczalnej zabudowy mieszkaniowej,
d) zieleń nie może zajmować mniej niż 30% powierzchni terenu,
e) w przypadku prowadzenia działalności produkcyjnej lub drobnej wytwórczości
ustala się obowiązek uporządkowania gospodarki wadno-ściekowej w tym również
gospodarki ściekami opadowymi.

2.Jako przeznaczenie dopuszczalne:



 1) nieuciążliwe usługi komercyjne,
 2) zabudowa jednorodzinna,
 3) miejsca postojowe,
 4) urządzenia infrastruktury technicznej,
 5) zieleń.

3.Warunkiem lokalizacji obiektów o których mowa w ust. 2 jest zachowanie proporcji, by
tereny obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczyły 40%
powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego.
4.Na terenach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ustala się zakaz realizacji obiektów
powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych mogących naruszyć
równowagę lokalnych zasobów wodnych.
§  10.
1.Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem "NU-TERENY URZĄDZEŃ
usuwania nieczystości" lp. 5 ustala się:

 1) jako przeznaczenie podstawowe wysypisko śmieci z następującymi warunkami
dotyczącymi zabudowy i zagospodarowania:

a) dostępność z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem "K",
b) ustala się obowiązek wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy z działkami
nr 749, 743, 746,
c) eksploatacja wysypiska powinna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę
środowiska, w tym ochronę wód podziemnych i powierzchniowych,
d) dopuszcza się składowanie wyłącznie odpadów komunalnych (bytówo
gospodarczych), których nie można wykorzystać gospodarczo,
e) ustala się zakaz składowania odpadów przemysłowych,
f) w trakcie eksploatacji wysypiska, oraz po jego zakończeniu wymagana sukcesywna
rekultywacja gruntów.

2.Jako przeznaczenie dopuszczalne:
 1) urządzenia infrastruktury technicznej,
 2) komunikacja w tym miejsca postojowe.

3.Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
budowlanych związanych z funkcjonowaniem i użytkowaniem terenu.
4.Warunkiem lokalizacji urządzeń o których mowa w ust. 1 jest wykonanie badań
geologiczno-gruntowych potwierdzających przydatność terenu dla ww. celów.
§  11.
1.Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem "MJ 1-TERENY
MIESZKALNICTWA JEDNORODZINNEGO" lp. 6 ustala się

 1) jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne z następującymi
warunkami dotyczącymi zabudowy i zagospodarowania:

a) szerokość frontów działek 20 m,
b) wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 2 kondygnacji
nadziemnych,
c) ustala się ściśle określoną linię zabudowy w odległości określonej na rysunku



planu,
d) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie może przekraczać 30%
powierzchni terenu.
e) forma budynków mieszkalnych i towarzyszących powinna być kształtowana w
nawiązaniu do architektury regionalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów
konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.
Formę budynków należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad:
– dach dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu połaci 27-45°,
– bryła budynku mieszkalnego o kształcie horyzontalnym ustawiona równolegle do
drogi dojazdowej,
–  budynki  towarzyszące  o  max pow.  użytkowej  54  m2  sytuowane bliźniaczo  w
określonej planem linii zabudowy,
f) zieleń nie może zajmować mniej niż 30% powierzchni terenu.

2.Jako przeznaczenie dopuszczalne:
 1) łączoną funkcję mieszkaniową i nieuciążliwą usługową,
 2) nieuciążliwe usługi towarzyszące, spełniające następujące warunki dotyczące
zabudowy i zagospodarowania:

a) max dopuszczalną wysokość liczoną od poziomu terenu do najwyżej położonego
gzymsu 3,5 m,

 3) urządzenia infrastruktury technicznej,
 4) komunikacja samochodowa w tym miejsca postojowe,
 5) zieleń.

ROZDZIAŁ  III
USTALENIA KOŃCOWE

§  12.
1.Zgodnie z art. 10, ust. 3, art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
się, jednorazowe opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

 1) w odniesieniu do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem "MR, UC" = 20%,
 2) w odniesieniu terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem "NU i MJ" = 0%,
 3) w odniesieniu do terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami "UC i PT" =
30%.

§  13.Dołącza się do planu następujące dokumenty:
 1) prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze - załącznik nr 2
do planu,
 2) dokumentację dotyczącą przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne
- załącznik nr 3 do planu.

§  14.Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia Miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków zatwierdzonego uchwała Nr
XIV/75/92 Rady Gminy w Liskowie z dnia 23 września 1992 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lisków (Dz. Urz.
Woj. Kal. Nr 16, poz. 119 z 14 października 1992 roku) dla terenów, o których mowa w § 1,



ust. 1 niniejszej uchwały.

§  15.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Liskowie.

§  16.Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W

GRANICACH WSI LISKÓW
grafika












