
  

UCHWAŁA NR …../……./22 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia ………….. 2022r. 

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Leśnej, 

Swarzędzkiej i Ogrodniczej w Janikowie” – część C. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 

r. poz. 503) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Leśnej, 

Swarzędzkiej i Ogrodniczej w Janikowie” – część C, po stwierdzeniu, że nie narusza on 

ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Swarzędz (uchwalonego Uchwałą Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 

marca 2011 r.), oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej „Rejon ulicy Swarzędzkiej w Janikowie” 

(uchwalonej Uchwałą Nr XXXV/402/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 marca 

2021 r.), zwany dalej planem. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Rejon ulic: Leśnej, Swarzędzkiej i Ogrodniczej w Janikowie” – część C, opracowany 

w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały; 

4) dane przestrzenne utworzone dla planu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

3. Granicę obszaru objętego planem przedstawia rysunek planu. 

 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o: 

1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) elementach infrastruktury drogowej – należy przez to rozumieć obiekty 

i urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi, takie jak: jezdnie, chodniki, ścieżki 

rowerowe, skrzyżowania, przepusty, odwodnienie, oświetlenie, znaki drogowe, 

sygnalizacje świetlne, zatoki autobusowe, itp.; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą 

dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów 

wszystkich budynków na działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian 

kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza 

obrys kondygnacji przyziemnej z wyjątkiem balkonów; 



5) sieciach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć elementy sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych 

oraz telekomunikacyjnych; 

6) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia 

podstawowego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi 

jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której 

obowiązują ustalenia szczegółowe. 

 

§ 3 

Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, oznaczony na rysunku planu 

symbolem P; 

2) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L.  

 

§ 4 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) zakaz lokalizacji, budowy i rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń, które 

wpływają negatywnie na ład przestrzenny: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem: 

− urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

budowy, 

− obiektów kontenerowych, 

b) sytuowania nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

c) stosowania dla elewacji i dachu kolorystyki o odcieniach różu, fioletu, zieleni 

i niebieskiego, 

d) lokalizacji ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych; 

2) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; 

3) dopuszczenie lokalizacji: 

a) kondygnacji podziemnych wyłącznie w liniach zabudowy, 

b) tablic informacyjnych, 

c) urządzeń budowlanych, 

d) dojść i dojazdów, 

e) sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 

 

§ 5 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej; 

2) zakaz lokalizacji lub budowy zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej; 

3) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych; 

4) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz 

zagospodarowanie ich zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminnym: 

6) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; 

7) zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z 

planowaną i istniejącą infrastrukturą techniczną lub zabudową, dopuszczenie ich 

przesadzenia lub usunięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń; 



8) dopuszczenie wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac 

budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) dopuszczenie realizacji przegród przeciwhałasowych poza terenem drogi publicznej, 

jeżeli są one wymagane przepisami odrębnymi; 

10) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń służących do retencji lub 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych; 

11) na terenie P zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

12) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu KD-L do sieci kanalizacji 

deszczowej lub zbiorników retencyjnych, z dopuszczeniem zagospodarowania wód na 

terenie; 

13) dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych z dojść i dojazdów. 

 

§ 6 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń. 

 

§ 7 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 

się na terenie KD-L nadanie spójnego charakteru obiektom małej architektury, oświetleniu 

oraz nawierzchniom. 

 

§ 8 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

oznaczonego na rysunku symbolem P ustala się: 

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, budowli i instalacji 

przemysłowych; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) zabudowy usługowej, 

b) obiektów towarzyszących takich jak: portiernie, zbiorniki pożarowe, pompownie, 

trafostacje, kontenerowe kotłownie gazowe, zbiornik na wodę deszczową, pylony 

i znaki informacyjne z zachowaniem przepisów odrębnych; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy – 60% powierzchni działki; 

4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 20% powierzchni działki; 

5) intensywność zabudowy od 0,5 do 3,0;  

6) w strefie zieleni izolacyjnej, wskazanej na rysunku planu: 

a) zagospodarowanie co najmniej 40% powierzchni tej strefy drzewami i krzewami 

wysokimi, 

b) zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) zakaz lokalizacji dojazdów, stanowisk postojowych dla samochodów oraz 

nowych sieci infrastruktury technicznej; 

7) maksymalną wysokość budynków – 12 m; 

8) stosowanie wszelkich form dachów, jednak w przypadku stosowania dachów 

stromych w budynkach halowych ustala się kąt nachylenia połaci dachowych – nie 

większy niż 20°; 

9) stosowanie systemu kanalizacji deszczowej dla parkingów, placów i dojazdów 

posiadających utwardzone nawierzchnie, przy czym w przypadku nawierzchni 

nieutwardzonej należy zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją 

zanieczyszczeń; 

10) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynki; 



11) obsługę pojazdami samochodowymi z przyległej drogi publicznej położonej poza 

granicami planu; 

12) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 4000 m2. 

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 12, nie dotyczą wydzielenia 

działek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz w celu regulacji granic miedzy 

sąsiadującymi nieruchomościami.  

 

§ 9 

Na terenie drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KD-L ustala się:  

1) klasę L – lokalną; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;  

3) dopuszczenie lokalizacji  

a) obiektów sieci infrastruktury technicznej i zieleni – na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych, 

b) ścieżek rowerowych, 

c) miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. 

 

§ 10 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

ustala się: 

1) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 „Subzbiornik Inowrocław - Gniezno”, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

2) ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych ze względu na położenie w granicach 

otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. 

 

§ 11 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości 

w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami ustala się: 

1) powierzchnię działek zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 12 i ust. 2; 

2) szerokość frontów działek nie mniejszą niż 16 m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 80o i nie 

większy niż 100o. 

 

§ 12 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 

1) uwzględnienie wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury 

technicznej, w tym gazociągu wysokiego ciśnienia; 

2) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów budowlanych z 

istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej – usunięcie tych kolizji dopuszcza się 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) uwzględnienie, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, szerokości stref 

kontrolowanych przy lokalizacji obiektów budowlanych względem przebiegającego w 

obszarze planu gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 odboczka Poznań I (rok 

budowy 1973) i odboczka Poznań II (rok budowy 1985) o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym powyżej 2,5 MPa; 

4) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń i wymagań wynikających z 

położenia w sąsiedztwie lasów; 



5) zakaz lokalizacji budynków na terenie komunikacji; 

6) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wysokości wynikających z 

położenia w zasięgu powierzchni ograniczających zabudowę od lotniczych urządzeń 

naziemnych i powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska Poznań – 

Kobylnica, przy czym ograniczenie wysokości dla powierzchni ograniczających 

przeszkody obejmuje również umieszczone na obiektach urządzenia 

7) uwzględnienie ograniczeń wynikających z położenia w granicach otuliny Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka. 

 

§ 13 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej ustala się: 

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, 

chodników, ścieżek rowerowych oraz sieci infrastruktury technicznej z układem 

zewnętrznym;  

3) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów 

komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury 

technicznej; 

4) zapewnienie stanowisk postojowych na działce w ilości nie mniejszej niż: 

a) co najmniej 5 stanowisk postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej 

budynków, 

b) co najmniej 20 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych w 

zakładach produkcyjnych, 

c) co najmniej 2 stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych, 

d) co najmniej 2% udziału stanowisk postojowych przystosowanych do obsługi 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w wymaganej liczbie stanowisk 

postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych; 

5) zapewnienie dostępu do sieci infrastruktury technicznej i robót budowlanych w tym 

zakresie; 

6) lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej na terenach komunikacji, 

w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, 

elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej; 

7) zaopatrzenie w wodę pitną wyłącznie z sieci wodociągowej; 

8) zakaz budowy indywidualnych ujęć wód podziemnych; 

9) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 

10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło stosowanie paliw i urządzeń spełniających 

wymagania uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie 

z warunkami technicznymi i przepisami szczególnymi; 

11) odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji 

sanitarnej, z dopuszczeniem ich gromadzenia w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej; 

12) dopuszczenie lokalizacji nowych linii, węzłów telekomunikacyjnych i szafek 

kablowych; 

13) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako 

kablowych; 

14) dopuszczenie skablowania istniejących sieci elektroenergetycznych. 

 

 

 



§ 14 

Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania 

zgodnego z uchwałą. 

 

§ 15 

Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

§ 16 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 


