
 

 

UCHWAŁA NR XXII/147/2016 

RADY GMINY MALANÓW 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów  

dla miejscowości Feliksów i Malanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) 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 zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy 

Malanów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Feliksów i Malanów oraz Uchwałą 

Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXI/196/2013 Rady Gminy Malanów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Feliksów i Malanów, 

Rada Gminy Malanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości 

Feliksów i Malanów zwany dalej „planem”, stwierdzając, iż nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów, uchwalonego uchwałą nr XXXIX/257/2010 

Rady Gminy Malanów z dnia 28 maja 2010 r. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 

1) część graficzna planu w skali 1:2000, zwana dalej „rysunkiem planu” – załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Malanów o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Malanów 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. 

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym 

przeznaczeniu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 

§ 3. Ustala się teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem KD-Z, jako podstawowe 

przeznaczenie terenu. 

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych; 

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych w formie wolnostojącej, o maksymalnej wysokości do 

3,0 m. 
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§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala 

się, w przypadku wystąpienia kolizji planowanej infrastruktury transportowej z naturalnymi torami migracji 

zwierząt, dopuszczenie lokalizacji w obrębie pasa drogowego urządzeń ułatwiających migrację zwierząt. 

§ 6. Nie wyznacza się terenów wymagających określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 7. Nie wyznacza się terenów, dla których należy określić wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 

§ 8. Dla terenu drogi publicznej KD-Z ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki 

zagospodarowania terenu: 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakaz uwzględnienia wymagań technicznych i zasad wynikających z lokalizacji istniejących urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji stanowiących całość techniczno-

użytkową drogi; 

4) dopuszczenie lokalizacji chodników i ścieżek rowerowych lub ciągu pieszo-rowerowego; 

5) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) dopuszczenie lokalizacji zieleni przydrożnej; 

7) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) dopuszczenie zastosowania środków technicznych ochrony przed hałasem. 

§ 9. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią,  obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 

krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. 

§ 10. 1. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

2. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości 

w rozumieniu przepisów odrębnych. 

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy ustala się: 

1) nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami 

drenażu melioracyjnego; 

2) nakaz uwzględnienia przebiegu sieci gazowych wysokiego ciśnienia wraz z ich strefami kontrolowanymi -  

gazociągu DN 500 relacji Odolanów - Adamów, DN 400 relacji Garki - Turek oraz DN 700 relacji 

Gustorzyn – Odolanów; 

3) nakaz zachowania dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia w/c DN400 stref kontrolowanych o szerokości 35 

m od osi linii w obie strony wolnej od zabudowy, wraz z uwzględnieniem wytycznych i ograniczeń 

wynikających z faktu położenia terenów w tych strefach, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) nakaz zachowania dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia w/c DN500 stref kontrolowanych o szerokości 

16,25 m od osi linii w obie strony wolnej od zabudowy, wraz z uwzględnieniem wytycznych i ograniczeń 

wynikających z faktu położenia terenów w tych strefach, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) nakaz zachowania dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia w/c DN700 strefy kontrolowanej o szerokości  

6 m od osi linii w obie strony wolnej od zabudowy, wraz z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z faktu położenia terenów w tej strefie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) nakaz uwzględnienia położenia na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 (kredowego) 

 – Zbiornik Turek-Konin-Koło. 

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
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1) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych jezdni, pieszo-jezdni, chodników i ścieżek 

rowerowych z istniejącym i projektowanym układem sieci drogowo-ulicznej; 

2) zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów przesłaniających i utrudniających ruch pieszych, rowerzystów  

i pojazdów samochodowych; 

3) nakaz wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

§ 13. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej: 

1) zachowanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 

3) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie 

dostępu do sieci, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg poprzez zastosowanie urządzeń 

odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 

5) postępowanie z odpadami zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych. 

§ 14. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów. 

§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%. Teren przeznaczony będzie do 

realizacji inwestycji celu publicznego stanowiącego zadanie własne Gminy. 

§ 16. Dla terenu gruntów rolnych klasy IIIb o powierzchni 0,2490 ha uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze decyzją o znaku  

GZ.tr.-602-385/16 z dnia 29 sierpnia 2016r. 

§ 17. Dla terenów gruntów leśnych, niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 0,1530 ha 

uzyskano zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne decyzją o znaku DR-I.7151.49.2016 z dnia 8 lipca 2016r. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malanów. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Andrzej Toms 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/147/2016 

Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 r. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Feliksów i Malanów 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/147/2016 

Rady Gminy Malanów 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

Rozstrzygnięcie 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 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2016r. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) Rada Gminy Malanów rozstrzyga, co następuje: 

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

1. Zadania w zakresie realizacji drogi publicznej przewidzianej w planie oraz związanych z nimi 

wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki gminne. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, 

w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 

gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na 

podstawie przepisów odrębnych. 

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie 

gminy oraz na podstawie przepisów odrębnych. 

4. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Malanów. 

5. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według 

kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

6. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych 

na inwestycje. 

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie: 

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 

1) wydatki z budżetu gminy; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub  

w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości. 
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