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Uchwala Nr XVV60/03
Rady Gminy Bralin

z dnia 29 grudnia 2003r'.

lV sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodłrowania przestrzennego Gminy
Bralin obejmującej otrszary polożone we wsiach: Nosale i Chojęcin.

N_a podstawie art' l8 ust- 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 200h. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i g!26,3$gfyy ? Fi? ? lipca 1994. r.

o zagospodarowarriu przestrzerrnym (tj. Dz. U. z l999r. Nr 15, poz. l39 ze zm) w zrłiązku z art. 85

ust. 2 usta\ły z dnia 27 rnarca 2003 r. o planowarriu i zagospodarowaniu przestrzenrr1nr't

(Dz' U. Nr 80, poz. 7t7) oraz w narł'iązaniu do Uchwały Nr XXXVIV214/02 Rady Gminy z dnia

9 paźdztemlka 2002r', Rada Gminy Bralin uchwala, co naĘpuje.

l.

RoZDZIAŁ I
PR7-EPISY oGóLNE

$1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarolvania przestrzerrnego Gminy Bralin
wprowadzonego Uclrwałą Nr XX52l81 Grnirurej Rady Narodowej w Bralinie z drria 14'05.1981r.

(Dz' U. Woj ' Rady Narodowej w Kaliszu Nr 33, poz. ŻŻ z 3l 'Ia'9I r'), Uchwałą Nr 3ó189

Gminnej Rady Narodowej rv Bralinie z dnia 1I.12.1989 r. (Dz.U. Woj. Kaliskiego Nr 36, poz.

44ó), Uchwałą Nr Ivll8l94 Rady Gminy w Brallrrie z dnia 05- 10.l994 r' (Dz. U. Woj. Kaliskiego
Nr 17, poz. 1Ż5 z Żl '10 '1994 r.), Uchwałą Nr XVII/98/96 Rady Grnirry w Bralinie z drria

l4.0j'1996 r. (Dz' U. Woj. Kaliskiego Nr 39, poz. 101 z 31.10'1996 r') w części dotyczącej

obszarów położonych we wsi Nosale dz. nr'' 44, |2, l3, we wsi Chojęcin dz. nr ew.: 60215' 635/3,

5ZZ oraz część dz. nr elv. 34I '

obowiązujące ustalerria o przeznaczeliu, warunkaclr zabudowy i zagospodarowarria terenów

objetych zmraną planu wyrazone są \^ postŹcl:

1) łvyszczególnionych w ust. 3 rysurków znriany planu w skali l:2000 stanowiącycli załączniki
graItcne do ninie.1szej uchwaĘ obowiązujących w zakresie: granic obszarów objętych

zrnialrą planu. przeztaczenia terenów" liirii rozgraniczających tereny o różnyclr furrkcjaclr

i róŹnych zasadach zagospodarowania w tym linti rozgraniczających drogi publicme,

nieprzekraczalnych lńii zabudowy, przebiegu gazocĘów wysokiego ciśnierria oraz stref

ochronnych od gazociągów' granic stref uciążliwości od drog kajowe.1 oraz przebiegu linii
clektroelrel getyczlryclr średrriego napięcia.

2) zasad zagospodarowania terenów określonych w rozdzia\e lI niniejszej uchwały,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale III niniejszej

uchwały;
4) zasad ochrorry środowiska określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

Rysurrki zmiany planu stanowiące kolejne załącmiki graficme do niniejszej uchwały dotyczą

następującyclr działek :

1) załącmik grafi czny nr 1 - wieś Nosale' dz. nr 44,

Ż) załącanik gra{tczsly nr Z - wieś Nosale" dz. nr - lŻ i 13 
'

3) zaŁącmtk grafr'cnly nr 3 - wieś Chojęcin, część dz. nr 341,

4) załącnlk Eraficzty nr 4 -wieś Chojęcin, dz.nr 60215.

5) załącmik graficmy nr 5 - wieś Chojęcin' dz. nr 635/3,

6) załącanlk graficzny nr 6 - wieś Chojęcin, dz' nr 66Ż.

2.



4. Zgoónił z Uchwałą Nr )C{XViV2l4/02 Raciy Gminy Bralln z dn1a 9 paźńziemlka 200Żr.
w sprawie przystąlienia do sporządzenia zrniarry nie.jscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gmrny Bralin" przedmiot ustaleń planu dotyczy '

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraIriczających tereny o różnych funkcjach lub różnych
zasadach zagospodarowanra:

2) zasad obsfugi w zakresie iłfrastruktury teclrniczrrej oraz lirrii rozgraniczającej te tereny,
3) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarow-ania

terenu.
4) zasad i wanrnków podziału terenów na działki budowlane;
5) szczególnyclr warunków agospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony

środowiska przyrodniczego i kuhurowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody
oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

s2

l. Ilekroc w dalszych przepisach nirriejszej uchwaĘ mowa o:

1) zmianie planu - lależy przez to rozunrieć ustalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gmrny Bralin, o kórej mowa w $ l ust. t uchwaĘ;

2) rysunkach zmiany planu - należy przez to rozumieó rysunki zmiany planu w skali l:2000
z oznaczenlami graficm}mi określon}łni w legendach, stanowiąc€ załącmlki graficzne
o numerach od l do 6 do niniejszej uchwaĘ;

3) terenie - nalezy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunkach zmiany planu liniami
rozgraniczającymi, ontaczany s}.rnbol€m funkcji zgodnie z ontaczetjami graficznymi
określon}łni w legendach;

4) budynkach pomocniczych - należy przezto rozumieć budynki gospodalcze oraz garaże;
5) inwesĘcjach mogących znacząco oddzialy"wać na środowisko _ nalezy przezto rozumiec

przedsięwzięcia mogące alacząco oddziaĘwaó na środowisko w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r. Prawo ochrony środowiska (Dz' U' z 20alr. Nr 62,poz.6Ż7
ze zm.).

R0ZDZIAŁIl
ZASADY ZAGoSPoDARoWANIA TERENóW

$3
Zasady ogólne

l. obszary objęte zmianą planu podzielono na tereny o róźnycb funkcjach i różnych zasadach
zagospodarowania araz ofilaczono na rysunku planu symbolami identyirkacyinymi składającymi
się z ontaczeń literowych i cy&owych'

2. omaczenia cńowe odnoszą się do kolejnych terenów wyznaczonych na poszczegó]nych

rysunkach zmlan p lanu l inlamr rozgranlczającymi.
3. onaczenia literowe odnoszą się do poszczególnych rodzajów funkcji terenów.
4' Stosuje się następujące rodzaje funkcji terenólv:

l) MN/[I - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej;
2) MN tereny zabudowy mieszkaniowej;
3) UMN tereny zabudowy usfugowo - mieszkaniowej;
4) PE/RP - tereny powierzchniowej eksploatacji krusz}"w, docelowo tereny gruntów rolnych;
5) Zl tereny zielenr izolacyjnel:
ó) RP tereny gruntów roij[ych;

7) RL tereny lasów i gruntów leśnych,



8) KGP, KL, KD tereny komunikac.li publiczne.l;

9) Krv/RP tereny komunikacj i wewnętrznej, docelowo tereny gruntów rolnych'

s4
Przeznaczerrie terenów, lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy

i zagospodarowania terenów or^z Zasldy i warunki podziału terenów na dzialki budowlane

l. Dla obszaru położonego we wsi Nosale obejmującego dz. ar 44, przedstawionego na rysrrnku
zmiany planu stanowiąc1łn załącznik graficzny nr 1 do uchwały' wprowadza się następu.1ące

ustalen ia:

l) P rzeanaczenie tergnó\ł':

a) teren oanaczony symbolem 1 MNru - teren zabudowy mieszkaniowo - uslugowej;

p'zezlraczony dla lokalizacji budo$'nictwa mieszkaniowego jedlorodzinnego w układzie

wolnostojącym oraz prowa&enia działalności gospodarczej w zakresie usług handlu

i produkcji rzemieślniczej z towarzyszącyrni budynkami pomocniczymi, wraz
z urzą&eniami i sieciami infiastruktury technicmej,

b) teren oa]zczony s},mbolem 2 KL _ teren komunikacji pułllicznej; droga powiatowa

klasy ,,L" - lokalna,
Ż\ Zasady zagospodarowania terenu I MN/t-j:

a) prowadzenie &iałalności usługowej lub produkcyjnej wymaga zachowania ustaleń

określonych w $ 6, ust. 2,

b) obowiązuje zakaz reallzacji inwestycji mogącYch znacząco oddział1łvać na środowisko,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy- dla obiektó\.v kubaturowych - 6 m od linii
tozgranlazającej tereny 1MNfu i 2 KL,

d) brak lrnii Zabudowy omacza, że lokalizacja obiektów jest dowolna z zachowaniem

wymogów prawa budowlalego oraz przepisów szczególnych,
e) pod zabudowę można przeznaczyć maksymalnie 35oń powierzchni działki' co najmnIej

30oń jej powierzchni winna stanowió powierzchnia biologicmie cz)mna,

f) obsługa komunikacyjna z przyIegającej drogi powiatowej.

g) niozbędne miejsca parkingowe obsługuiące zabudowę w granicach tercnu;

3) Zasady zagospodarowania terenu 2 KL:
a) linia rozgrani czająca tereny 2 KL i 1 NI}iAJ w odiegłości 7,5 m od osijezdni,
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację chodnika i ścieźki rowerowej lub ścieźki

pieszo rowerowej, pasa zieleni, rowu odwadniającego oraz sieci infrastruLtury

techniczrej ;

4) Warurki kształtowania zabudowy w terenie 1 NIN/U:

a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych: lv budynku usługo'wym, produkcy1nyn

i budynku mieszkalnym l kondygnacja + poddasze użytkowe, w bud5mkach

pomocniczych I kondygnacja,

b) dachy należy projektowaó jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe) ' przy czym

w budynku mieszkalnym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 9,0 m ponad

poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej winno się mieśció w granicach 35"-45',

c) pokrycie dachu lv budynku mieszkalnym dachówką ceramiczną lub materiałami

nawiązującymi do niej podziałami _ nie dopuszcza się kryoia etemitem" papą gładką

czamą;
5) Zasady i warunki podziału terenu l MNfu na działki budowlane:

a) w przrrpadku podziału terenu' powierzchlia działki budowlanej nie może być mniejsza niż
1000 m:,

b) podział terenu wyrraga zapewnienia dostępu do drogi publicznej stosownie do

obowiązujących przepisów prawnych.



Ż Dla obszaru położonego we wsi Nosale obejmującego dz- nr l2 i 13, przedstawionego na rysunku
zmiany plarru stanowiącym załącznik graficzny nr 2 do uchwały' wprowadza się naĘpu.1ące

ustalenia:
l) Przeznaczenieterenów:

a) teren ozrlaczony sFnbolem 1 MNru teren zatrudowy mieszkaniowo - uslugoweji
przen}aczony dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w układzie

wolnostojącym oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zaklesie usług handlu

i produkcji rzemieślrriczej z towarzyszącymi budynkanu pomocnicz1'rni' wraz

z urządzęniami i sieciami infrastruktury techniczrej,

b) teren ofiLaczony symbolem 2 KL teren komunikacji publicznej; droga powiatowa

klasy ,,L" - lokalna;

2) Zasady zagospodarowania terenu I MN/U:
a) prowadzenie działalności usługowej lub produkcfnej wymaga zachowania ustaleń

określonych w $ 6, usr. 2'

b) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących znacząca oddziaływaó na środowisko'

c|) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków oraz rozbudow)łvanych części

budpku istniejącego _ 6 m od llnii rozgraniczającej tereny l MN,ĄJ i 2 KL,
d) brak linii zabudowy o^acz4 ze lokallzacja obiektów jest dowolna z zachowaniem

wymogów prawa budowlanego oraz przepisów szczegóhych,
e) pod zabudowę mobta przenaczyc maksymalnie 359ó powierzchni działki' co najmniej

30% jej powierzchłi winna stanowić powierzchnia biologicznie czyłrna'

0 obsługa komunikacyjna z prĄegające1drogi powiatowej'

g) niezbędne miejsca parkingowe obsługujące zabudowę w granicach terenu;

3) Zasady zagospodarowania terenu Ż KL:
a) linia rozgrani czająca tereny Ż KL i 1 MlriĄj w odległości 7,5 m od osijezdni,
b) w granicach terenu dopuszcz się lokalizację chodnika i ścież:ki rowerowej lub ściezk i

pieszo rowerowej, pasa zieleni, rowu odwadniające5o oraz sieci infrastruktury

technicmej;
4) Warulki kształtowania zabudowy w terenie l MN/U:

a) dopuszczalna ilośó kondygnacji nadziemnych: w budynku usługow;łn' produkcyjnym

i budpku mieszkalnynr 1 kondygnacja + poddasze użytkowe, w budynkach

pomocniczych I kondYgnacla.

b) dachy należy projektowaó jako wielospadowe (postulowarre dwuspadowe), przy czym

w budynku mieszkaln1łn wysokośó kalenicy nie powinna przekoczyć 9,o m ponad

poziom terenu' a nachylenie połaci dachowej winło się mieśció w granicach 35"-45''

c) pokrycie dachu w budynku mieszkalnyn dachówką ceramic.aną lub mateńałam i

nawiązującymi do niej po&iałami - nie dopuszcza się krycia etemitem, papą gładką

czamT
5) Zasady i warLrnki podżału terenu l MN/U na działkr budowlane:

a) podział ierenu wymaga zapewnienia dostępu do drogi publicarej stosownie do

obowiązujących przepisów prawnych'

Dla obszaru położonego we wsi Clrojęcin obejmującego cĄć dz; nr 341, przedstawionego na

rysrrnku zmiany planu stanowiącyn zalącznik graficzny nr 3 do uchwaĘ, wprowadza się

następujące ustalenia:

I) Przeanaczenie terenów:

a) teren o7liaczoriy symbolem: 1 UMN - teren zabudowy uslugowo - mieszkaniowej;
przęzl:r,czony dla prowadzenia działahości gospodarczej w zakresie usfug handlu

i produkcji rzemieślniczej oraz lokalizaeji zabudowy mieszkaniowej jedłorodzinnej wraz

J



z towarzyszącymi budynkami pomocniczymi, niezbędnymi urzą&eniami' sieciamr

infrastruktury technicarej i obsfugą komunikacyjną
b) teren ozrftczony s)..rnbolem: Ż ZI _ teren zieleni izolacyjnej; przeznaczony d|a

wprowadzenia żeleni osłonowej,

c) teren oanczony symbolem: 3 RP _ teren gruntów rolnych; przeanaczony d1a

prowadzenia produkcj i rolniczej,

d) teren o^|aczony s}'rynbolem: 4 RL _ teren Iasów i gruntów leśnych; przez:aczony dla

prowadzenia gospodarki leśnej,

e) teren oznaczorry s)'mbolem: 5 KD - teren komunikacji publicznej; przentaczony dla

lokalizacii drogi gminnej klasy ,,D" dojazdowej,
Ż) Zasady zagospodarowania terenu l UMN:

a) linia rozgraniczająca terenu od strony przebiegających gazociągów ' \nlyznaczona

przebiegiem granicy strefy ochronnej od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500'

w odleglości 50 m od gazociągu.

b) prowadzenie działalności usfugowej lub produkcyjnej wymaga zachowania ustaleń

określonych w $ ó, ust. 2,

c) obowiązu.1e zakaz realizacji inwestycji mogących maczącł od&iaĘrłaó na środowisko,

d) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4 m od linii rozgraniczającej

drogi tj' od |lnlt rozgraniczającej tereny i UMN i 5 KD oraz 10 m od granicy lasu,

e) brak linii zabudowy o7:nacza, że lokalizacja obiektów jest dowolna z zachowaniem

wymogów prawa budowlanego oraz przepisów szczególnych'
f) pod zabudowę można przenlaczyć maksymalnie 40%o powierzchni terenu, co najmniej

30% jej powierzchni *'inrra stanowió powierzchnia biologicznie czyrna'
g) obsługa komunikacyjna z przylegającej drogi gminnej,

h) inwestor winien zapewnić niezbę.dną ilośó miejsc postojowych' w tym dla pracowników
oraz klientów ushL.rg,

i) z uwagi na wariantowy przebieg planowanej obwodnicy wsi Bralin" lokalizację obiektów
naleĄ uzgodnić z zarządcą planowanej drogi;

3) Zasady zagospodarowania terenu 2 ZI:
a\ zakan:ie się lokalizacji budynków kubaturowych'

b) wskazane *prowadzenie zieleni wysokiej w gatulkach miejscowych,

c) zakazuje się sytuowania reklam i obiektów małej architektury,

d) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia techniczlego"
e) obowiązuje, oznaczonl na rysrmku planu granica strefu ochrorrnej od gazociągu

wysokiego ciśnienia DN 500 w odległości 50 m od gazociągu, w granicach której ustala

się:
. zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozrć trwałości gazociągu podczas.iego

eksp loatacj i,
. obowiązek uzgodnienia lokalizacji sleci p rzez zarządcę gazociągów'

4) Zasady zagospodarowania terenu 3 RP:

a) obowiązują oauaczone na rysunku planu granice stref od gazociągów wysokiego ciśnienia

DN 5OO:

. granica strefy ochronnej kontrolowanej (podstawowej) - w odległości 15 m od

gazociągu,
e granica streĘ ochronnej - w odległości 50 m od gazociągu,

b) strefa ochronna kontrolowana (podstawowa) od gazociągu w/c stanowi obszar, w któr}łn

operator sieci uprawniony jest do zapobiegania działalności mogącej mieć negat}'avny

wpĘrł na trwałośó i prawidłową eksploatacje gazociągów,

c) w granicach strĄ ochronne.1 kortrolowanej fuodstawowej) ustala się:

. zakaz |okalizacj i budynków kubaturowych,



. zakaz s}tuowania reklam i obiektów małej architekfury,

. obowiązek zaperłmienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż
gazociągrr,

o zakaz sadzenia drzew ikrzewórr,
. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,
. akaz prowadzenia działalności mogącej zagrozió trwałości gazociągu podczas Jego

eksp loatacj i,

d) w granicach streĄ' ochrorrrrej (50 m) uslala się:

. zakaz lokałizacji budynków kubaturowych,

. zakaz prowadzenia działalności mogące.1 zagrozió trwałości gazociągu podczas jego

eksp loatacj i,
. możliwośó lokalizacji sieci uzbrojenia techniczrego za zgodą i na warunkach

określonych przez zarządcę gazociągów ;

Zasady zagospodarowania terenu 4 RL:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

b) dęuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicanego;

Zasady zagospodarowania terenu 5 KD:
a) szerokość pasa terenu przeznaczonego na cele komunikacane = 4 m' łącmie z istrriejącą

drogą gminną położoną poza granicą opracowani :10 m,
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicanej;

Warunki ksźahowania zabudowy w terenie 1 UMN:
a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych: w budynku usługow1łn, produkcyjnym

i budynku mieszka|nym 1 kondygnacja + poddasze użytkowe, w budynkach

pomocniczych I kondygnacja,
b) dachy naleźy projektować jako wielospadowe (posiulowane dlł'uspadowe), przy czym

w budynku mieszkalnym wysokośc kalenicy nie powinna przekroczyć 9,0 m ponad

poziom terenu' a nachylenie połaci dachowej winno się mieścić w granicach 35'_45''

c) pokrycie dachu w budynku mieszkalłym dachówką cerumicmą lub mateńałami

nawiązującymi do niej podziałami - nie dopuszcza się krycia etemitem, papą gładką

czamĘ
8) Zasady i warunki podziafu terenu I UMN na działki budowlane:

a) w przypadku podziafu terenu powierzchnia działki budowtanej nie może być mniejsza niż

1000 m2.

4' Dla obszaru połoź;onego we wsi Chojęcin obcjmującego dz. nr 6t2l5, przedstawionego na

rystrrrku zmiany planu stanowiąc1łn załącznik graflczny nr 4 do uchwaĘ, wprowadza się

następujące ustalenia :

1) P rzenaczente terenów:

a) teren oznaczony symbolem: 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej; przeanaczony dla

lokatizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącymi budynkami

pomocniczymi, niezbędnymi urządzeniami, sieciamr rrrfrastruktury technicmej i obstugą

komunikacyjną
b) teren ozlraczoł|y s},mbolem: 2 RP _ teren gruntów rolnych; przezlaczony d1a

prowadzenia Produkcj i rolniczej ;

Ż) Zasady zagospodarowania terenu l MN:
a) obowiązuje oznaczona na rysunku planu, strefa ochronna od linii energetyczrej średniego

napięcia nieprzekraczalna linia zabudowy dta budynków mieszkalnych w odległości 6 m

od linii,
b) obowiązuje nieprzekraczalrra linia zabudowy w odległości 8 m od lńii rozgraniczającej

drogi,

5)

6)



c) brak linii zabudowy oznacza, że lokalizacja obiektów jest dowolna z zachowaniem
wymogów prawa budowlanego oraz przęisów szczególnych,

d) zakazuje się sadzenia drzew w odległości mniejszej niż 5 m od linii energetycznej,

e) dopuszcza się skablowanie i przełożenie istniejących linii energetycznych,

f) pod zabudowę można przentaczyć maksymalnie 35oń powierzchni terenu, co najmniej
30% jej powierzchni wlnrra stanowić powierzchnia biologicznie cz1mna,

g) obsługa komr.:nikacyjna z przylegającej drogi gminnej,

h) niezbędne miejsca postojowe obsługujące zabudowę w granicach terenu;

3\ Zasady zagospodarowania terenu 2 RP:
/ a) obowiązu.ią ozlaczone na rysunku planu granice stref od gazociągów wysokiego ciśnienia

DN 5OO:

o granica strefy ochronnej kontrolowanej (podstawowej) - w odległości 15 m od
gazociągu,

. granica strefy ochrorrnej - w odległości 50 m od gazociągu,

b) strefa ochronna kontrolowana (podstawowa) od gazociągu w/c stanowi obszar, w którym
operator sieci uprawniony jest do zapobiegania działalności mogącej miec negatywny
wpĘw na trwałość i prawidłową eksploatacje gazociągów,

c) w granicach stre$' ochrorrnej kontrolowanej (podstawowej) ustala się:
. zakaz |oka7izacj i budynków kubaturowych'
. zakaz s),tuowania reklam i obiektów małej architektury,
. obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż

gazociąu,
. zakaz sadzenia drzew i krzewów,
. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,
o zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić tnvałości gazociągu podczas jego

eksp loatacj i,

d) w granicach śreĄ' ochrorrnej (50 m) ustala się;

. zakaz loka|izacj i budynków kubaturowych,
o zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozió trwałości gazociąga podczas jego

eksp loatacj i,
o możliwośó lokalizacji sieci uzbĄenia technicznego za zgodą i na warunkach

określonych przez zarządcą gazociągów;

4) Warurrki kształtowania zabudowy w terenie 1 MN:
a) dopuszczalna ilośó kondygnacji: w budynku mieszkalnym 1 kondygnacja + poddasze

użytkowe, w budynkach pomocniczych l kondygnacja,

b) dachy należy pĄektowac jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe), przy czym
w budynku mieszkaln}łn ,'vysokość kalenicy nie powirma przekloczyć 9,0 m ponad

poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej winno się mieśció w granicach 35'-45"'

c) pokrycie dachu w budynku mieszkaln1łn dachówką ceramiczną lub materiałami

nawiązującymi do niej podziałami - nie dopuszcza się krycia etemitem, papą gładką

cZamą,
5) Zasady i warunki podziału terenu 1 MN na działki budowlane:

a) przy podziale terenu na działki budowlane obowiązują nastąrujące ustalenia:
. powierzchnia działki budowlanej nie może być mni ęjsza niż 7ŻOO mŻ 

'. linie podziału terenów na działki winny być prośopadłe lub zbliżone do

prostopadĘch do istniejącej drogi gminnej'
. obowiązuje zapewnienie dostępu do drogi publiczrej stosownie do obowiązujących

przepisów prawnych



5' Dla obszaru położonego we wsi Chojęcin obejmującego dz. nr 63513, przedstawionego na
rysunku zmiany planu starrowiącym zalącznik graficzny nr 5 do uchwały, wprowadza się
następujące uslalenia:
l) P rzenlaczenie terenów.

a) teren ozraczony s)'rnbolem: f UMN - teren zatrudowy uslugowo - mieszkaniowej;
przeznaczony dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług handlu
i produkcji rzemieślrriczej oraz lokal'tzacji zabudor,vy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz
z towarzys?Ącymi budynkami pomocniczymi, niezbędnyni urządzeniami, sieciami
infrastruktury technicmej i obsfugą komulikacyjną

b) teren oalaczol1y s1łnbolem: 2 KGP - teren komunikacji publicznej; przeanaczony dla
łokalizacji drogi krajowej klasy ',GP'' głómej ruchu przyspieszonego;

2) Zasady zagospodarowania terenu 1 UMN:
a) prowadzenie działabości usfugowej lub produkcyjnej wymaga zachowania ustaleń

określonych w $ 6, uś. 2,
b) obowiązu.je zakaz realizacji inwestycji mogących ntacząco od,działywać na środowisko,
c) od strony istniejącej drogi gminnej obowiązuje nieprzekraczalna lrnia zabudowy

w odleglości o m od granicy rcrenu'
d) od strony terenu 2 KGP obowiązuje, ozrraczona na rysunku planu, granica strĄ

uciążliwości od drogi krajowej w odległości:
. 30 m od osi jezdni stanowiąca nieprzekraczalną grarricę lokalizacji budynków nie

przeznaczonycłl na pobyt ludzi,
. 55 m od osi jezdni stanowiąca nieprzekraczalną granicę lokalizacji budyrków

j edlokondygnacyj nych przemaczonych na stały poby ludzi,
. 75 m od osi jezdni stanowiąca nieprzekraczalną granicę lokalizacji budynków

dwukondygnacyjnych przsnaczonych na stały pobl ludzi,
e) brak lńii zabudowy o7:fiacza, że lokalizacja obiektów jest dowolna z zachowaniem

w1łnogów prawa budowlanego oraz przęisów szczególnych"
f) pod zabudowę mozlla przeunczyć maks1łnalnie 30oń powierzchni działki, co najmniej

40% jej powierzcbni winrra stanowió powierzchnia biologicaie cz1mna'
g) obsfuga komrrnikacyjna z ptzylegające1 drogi gminnej, wyklucza się możliwośc

bezpośredniego włączenia do drogi krajowej,
h) niezbędne miejsca pośojowe obsfugujące zabudowę w granicach terenu"
i) inwestor winien zapewnić niezbędną ilośó miejsc postojowych' w tym dla pracowników

oraz klientów usług;
3) Zasady zagospodarowania terenu 2 KGP:

a) linia rozgraniczająca tereny 2 KGP i t UMN w odległości 15 m od osi jezdni ishięjącej
drogi krajowej,

b) w granicach terenu nie dopuszcza się lokalizacji nowych sieci infrastruktury techniczrej;
4) Wamnki ksztaftolvania zabudowy w terenie i LrlViN:

a) dopuszczalna ilość kondygnacji: w budynku usfugowym, produkcyjnym i budynku
mieszkalrrym 1 kondygnacja + poddasze użytkowe, w budynkach towarzyszących
I kondygnacja,

b) dachy naleźy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe), ptzy czym
w budpku mieszkalnym wysokośó kalenicy nie powinna przekroczyć 9,0 m ponad
poziom terenu' a nachylenie połaci dachowej winno się mieśció w gTanicach 35Ł45"'

c) pokrycie dachu w budynku mieszkalnym dachówką ceramiczną lub materiałami
nawiązującyrni do nie.j podziałami - nie dopuszcza się krycia eternitem, papą gładką
czarnąj

5) Zasady i warunki podziału terenu na &iałki budowlane:



a) w przypadku podziału terenu na działki' linie podziału winny byó równoległe do osi drogi
kajowej lub gminnej' a dostępność komunikacyjna, stosownie do obowiązujących
przepisów prawnych, wi-nna być zapewniona z drogi gmlnne1.

6. Dla obszaru połoźonego we wsi Chojęcin obejmującego dz. łr 662 przedstawionego na rysurrku
planu stanowiącyn zalącznik graficzny nr 6 do uchwaĘ wprowadza się nastq:ujące ustaienia:
1) Przeznaczenieterenów:

a) teren oznaczoty symbolem I PE/RP:
. na etapie eksploatacji złoża: teren powierzchniowej eksploatacii kruszyw -

przeu1aczony dla prowadzenia działalności gospodarczej zwlązanĄ z wydobywaniem
kruszyw,

. po ekspioatacji złoż i rekult}rpacji terenu: teren gruntów rolnych - przeznaczony
dla prowadzenia produkcji rolniczej,

b) tererr oa)aczony symbolem: 2 RP _ teren gruntów rolnych; przentaczony dLa
prowadzenia produkcji rohiczej,

c) teren oz)aczony s).rnbolem: 3 KD - teren komunikacji publicznej; przentaczony dla
lokalizacji drogi gminnej klasy ,,D" - dojazdowej,

d) teren ozraczony symbolem: 4 I( /RP:
. na etapie eksploatacji złoźa: teren komunikacji wewnętrznej - przeznaczony dla

lokalizacji drogi wewnętrzrej prowadzącej do terenu powierzchniowej eksploatacji
kruszywa,

o po eksploatacjl złoża i rekult}rvacji terenu - teren gruntów rolnych - przeznaczony
dla prowadzenia produkcji rolniczej;

Ż) Zasady zagospodarowania lerenu 1 PE/RP:
a) prowadzenie działalności w}łnaga zachowania ustaleń określonych w $ ó,

b) eksploatacja kusą^^/a na zasadach określonych w koncesji,
c) prowadzenie eksploatacji krusz}nva wymaga zachowania bezpieczlej odległości

od granicy istniejących pól uprawnych,
d) wyrłóz kruszywa ze złoża drogą wewnęt mą 4 KwiRL, a naśępnie istniejącą drogą

gminną
e) dopuszcza się tymczasowe składowanie urobku i nadkładu,
f) dopuszcza się lokalizację urządzen i siecr infrastruktury techniczrej oraz lrządzeń

związanych z wydobyciem kruszylva,
g) dopuszcza się lokalizację wydzielonych miejsc postojowych, parkingów oraz plaów

manewrowych,
h) eksploatacja nie moze wpłynąć negaty"wnie na finkcjonowanie przyległych gruntów

rolnych,
i) ustala się obowiązek rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu złoza;

3) Zasady zagospodarowania terenu 2 RP:
a) zakazuje się lokalizacji zabudowy,
b) zakazuje się s}tuowania reklam i obiektów małej architektury,
c) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicanego'
d) wyklucza się jakiekolwiek działanla eksploatacyjne i zwięane z tym przeksdałcenia

nawierzchni terenu;
4) Zasady zagospodarowania terenu 3 KD:

a) szerokość pasa terenu przeznaczonego na cele komunikacfne - 4 m, łącmie z isbriejącą
drogą gminną położnnąpoza gralicą opracowania :10 m,

b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury techniczre.1;
5) Zasady zagospodarowania terenu 4 KWRP:

a) szerokośó pasa terenu przeznaczonego na cele komunikacyjne : 8 m,



1.
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b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicanej,
c) po zakończeniu eksploatacji złoża ustala się obowiązek rekultyrłacji terenu.

RoZDZIAŁIII
ZASADY oBSŁUGI w ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ss

Wszelkie nowe sieci uzbrqenia technicznego powimy przebiegać w granicach terenów
komunikacji publicmej z wy1jątkiem drogi kĄowej. Za zgodąwłaścicieli działek dopuszcza się

lokalizację sieci uzbrojenia w terenach prywatnych.
Zaopatlzenie w wodę z wodociągu zbiorowego.
Unieszkodliwianie ścieków z terenów - poprzez obowiązkowe podłączenie do kanalizacji,
w terenach nie objętych zblorcrym systemem kanalizacji, do czasu 1ej realizacji dopuszcza się

stosowanie szczelnych zbiomików bezodpĘrłowych z wy^'ozem ścieków pIzez
koncesjonowanych przez gnrinę przewozrików do komunalnej oczyszczalni ścieków.
Dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszyrr, obejmującego działkę nr 662 we wsi Chojęcin -

odbiór oraz unieszkodliwienie ścieków soqałno blowych poprzez zastosowanie przenośnych
4.

kabin sanitamych.
5. odprowadzałie i oczyszczanie ścieków deszczowych w sposób zorganizawany nie powodujący

zakóceń stosrinków wodnych na gruntach przylegĘch'
6' Zaopatrzenie w energię elektrycmą z istniejącej sieci na warulłach określonych przez zarządcę

sieci.
7 ' Dla obszaru obejmującego działkę nr 662 we wsi Chojęłin' z uwagi na prowadzenie &iałalności

polegającej na wydobywaniu kruszywa przy zastosowaniu masz1m spalinowych w porach
zapewniających światło dzienrre, nie przewiduje się uzbrojenia technicmego w zakresie
zaopaIrzania w energię ele}tryczrą'

8. Ogrzewanie z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych, ze wskazaniem na zastosowanie paliw
u,ananych za ekologicme.

9' Wyposaźenie w system telekomunikacyjny prowadzon)''rn kabiem ziemn}.rrn.

l0' Unieszkodliwianie odpadów poptzez zorganizowany odbiór t w1wóz poza obszar gminy,
obowiązuje wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem
ich wykorzystania lub utylizacji,

1i. Unięszkodliwienie staĘch i ciekĘch odpadów poprodukcyjnych powstających w
prowadzonej działalności z:wiązanej z wydoby"lvałiem kruszyw na działce nr 662

Chojęcin, poptzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach i vywóz
wyspecjalizowane służby.

RoZDZI.AŁIv
ZASADY oCHRoNY ŚRoDowISKA

$6
Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrz.eb

ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych

l . obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gleby i wód powierzch:riowych.

2. Wyklucza się usługi i produkcję, w wyniku których w14warzane byĘby ścieki wymagające

specyficznych technologii oczyszczarria, bądź emisja technologicznych zanieczyszczeń povtidrza'
a uciążliwośc pochodząca od obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice działki.

3. Tereny' na których może dojść do zanl,eczyszczenia substancjami chemicmymi lub

ropopochodnymi winny być utwardzone i skanalizowane, a ścieki deszczowe zanieczyszczone

tymi substancjami aneutralizowane i oczyszczone przed wprowadzeniem do odbiomika.

wyniku
we wsi

przez
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4. Na terenie powierzchniowej eksploatacji kruszywa' ze względu na konieczrrość ochrony wód
podziernnych przed zanieczyszczeniem m'in' związkami ropopochodnymi, obowiązują
następujące ustalenia:
1) W procesie techłologiczryn należy stosować zabeąteczełta przed przedostaniem się

substancji ropopochodnych do gruntu podczas ich transpońu, nragaąmowania
i tankowania masz1łl;

2) Ekspioatacja powinna odbywaó się powyźej poziomu, dla którego miąższośó warstwy gruntu

nad zwierciadłem wód podziemnych stanowić będzie właściwe zabezpieczenie tych wód
przed zanieczyszczeniem.

5. Wyklucza się stałe składowanie w terenach eksploatacji kruszyw wszelkich odpadów i paliw
p\łnych z wyjątkiem urobku i nadkładu.

6. W prąpadkl rea|izacjl inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza się obowiązek
przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z właściw}'rn organem

ds. melioracji),

s7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzetl

ochrony środowiska kulturowego

Z uwagi na '"Irystępowanie w Ęonre obszanr objętego planem stanowisk alcheologicmych oraz
a,ńąanej z Ę-łn ewentualnej możliwości dokonania w czasie robót ziemnych odkrycia obiektów
nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologiczrych na|eży ptzeŚtrzegaó następujących
zasad,.

l) Wszelkie prace ziemne wynagają uzyskania zezlłvo|enla w Delegaturze Sfużby ochrony
Zabytków w Kaliszu'

2) W przypadku wystąlienia zaby'tków i obiektów archeologicanych należy podjąó ratownicze
badania wykopaliskowe.

3) Wszelkie odkrlte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabykowe, obiekty nieruchome oraz
nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy o ochronie
dóbr kultury.

R0ZDZ[AŁv
PRZEPISY KoŃCowE

s8

Dla terenów okreśionych w $ 4 uchwaĘ, rrstala się stawkę procentową określoną w ań. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz- U- z 1999r. Nr 15" poz. 139

ze zm.) w wysokości:
a) dla terenów LJMN, MN i PEiRP = 10%'

b) dla terenów MNIU = |yo,

c) dla pozostaĘch terenów = 0,l7o'

se

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze okleślonę
w uchwale zgodnte z zaĄcnlikamt graficzny.rni do niniejszej uchwaĘ:

1) nr l wieś Nosa|e dz. nr 44 _ rola kl' IYa (0,62 ha) i rola kl. I\/b (0'16 ha) o łączne.1

powierzchni 0,78 hal
2) nr 2 wieś Nosale dz' nr 12 i 13 rola kl. lVa (0,l0 ha) i B-iva (0,05 ha), łąka klasy V

(0,04 ha) oraz nieużytki (0"03 ha) o łączrej powierzchni 0,22 ha;

ll



3) nr 3 wieś Chojęcin część dz. nr 341 roia kl. M o powierzchni 0'488 ha;
4) nr 4 wieś Chojęcin - część dz. nr 60Ż/5 _ rola kl. V (0"9l ha) i rola kl. VI (0,84 ha) o łącmej

powierzchni ok. i,75 ha;

5) nr 5 wieś Chojęcil _ dz. nr 635/3 _ rola k]. I\,'b (0,1906 ha) i rola kl. V (0,3068 ha)
o łącmej powierzcbni 0,4914 ha,

6) nr 6 wieś Chojęcin _częśćdz. nr 6ó2 rola kl- IVb (0,707 ha), rola kl. V(2,81 ha)' nieużytki
(0'03 ha) o łączrej powierzchni3 

"547 
ha.

s10

Ustalenia niniejszej nniany planu dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów są zgodne
z zasadamt określon}mi w ,,Studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzefinego
Gminy Bralin'', uchwalon},m Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XIV83 /99 z dnta 29.12.1999 t.

s 1l

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin rprowa&onego
Uchwałą Nr XIx52l8lcminnej Rady Narodowej w Bralinie z dnia 14.05.1981 r' (Dz. U. Woj Rady
Narodowej w Kaliszu Nr 33, poz' Ż2 z 3I.|0'8l r'), Uchwałą Nr 36/89 Gmirrnej Rady Narodowej
w Bralinie z drria l l.l2.l989 r' (Dz. U. Woj' Kaliskiego Nr 36, poz.446), UchwaĘ Nr IV/l8/94 Rady
Gminy w Bralinie z dnia 05.10.1994 r. (Dz. U Woj. Kaliskiego Nr 17, poz. I25 z 2)..1.0.1994 r.),

Uchwałą Nr XVIV98i96 Rady Gminy w Bralinie z dnia l4.03.1996 r. (Dz. U. Woj. Kaliskiego Nr 39,
poz' 10l z 3 t.l0.1996 r') w obszarze objętym niniejszymi zmianami planu tracą swąważnośc'

sl2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmily Bralin.

s13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego'

LŻ


