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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. 
U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, 
Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, 
Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, 
Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043), Rada Miasta PiEy

stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ulic 
Krynicznej i Okrzei z ustaleniami zmiany studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy (uchwaEa Nr XLIV/546/06 
Rady Miasta PiEy z dnia 24 stycznia 2006r.).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta PiEy w rejonie ulic Krynicz-
nej i Okrzei poEorony jest w granicach Zródmie[cia 
miasta PiEy (teren Ul). Wyodrębniony w Studium re-
jon Zródmie[cia stanowi obszar gEównych ogólno-
miejskich funkcji usEugowych. Plan dotyczy zmiany 
ustaleG obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru [ródmiejskie-
go dla terenu usEug sakralnych. Rozwiązania prze-
strzenne przyjęte w planie są zgodne z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta PiEy w zakresie zmian 
w strukturze przestrzennej miasta, zasad ochrony 
[rodowiska, kierunków rozwoju komunikacji i infra-
struktury technicznej oraz polityki przestrzennej.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LIII/639/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 26 papdziernika 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA PIDY W REJONIE ULIC KRYNICZNEJ I OKRZEI Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIDY.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 
2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 
149, poz. 996, Nr 155, poz.1043) Rada Miejska w 
Opalenicy uchwala, co następuje: 

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ponirszych 
ustaleG ze zmianą Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Opalenica, zatwierdzoną uchwaEą Nr 
XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 
27 listopada 2009r. w sprawie zmiany ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Opalenicaｦ uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go obejmujący teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną poEorony pomiędzy 
zabudową ulicy Zamkowej oraz rzeką Mogilnicą w 
Opalenicy, zwany dalej ｧplanemｦ

2. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu.

3. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) zaEącznik nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 
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UCHWADA  NR XXXVII/319/2010 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

 z dnia 28 papdziernika 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną poEorony pomiędzy zabudową ulicy Zamkowej oraz rzeką Mogilni-

cą w Opalenicy
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1:1000 i zatytuEowany: Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obejmujący teren przezna-
czony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
poEorony pomiędzy zabudową ulicy Zamkowej oraz 
rzeką Mogilnicą w Opalenicy;

2) zaEącznik nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w Opalenicy o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu;

3) zaEącznik nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w Opalenicy o sposobie realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania.

4. Przedstawione na rysunku planu oznaczenia są 
obowiązujące.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut poziomy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię 
terenu, za wyjątkiem powierzchni obiektów bu-
dowlanych oraz ich czę[ci nie wystających ponad 
powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów 
drugorzędnych takich jak schodów zewnętrznych, 
ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów 
dachowych, o[wietlenia zewnętrznego, przy czym 
powierzchnię zabudowy dziaEki stanowi suma po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokali-
zowanych na dziaEce;

3) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię, w której musi być umieszczone min. 
60% dEugo[ci [ciany frontowej budynku mieszkal-
nego bez prawa jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczającej drogę; przy lokalizacji budynków 
gararowych, gararowo-gospodarczych i gospodar-
czych obowiązującą linię zabudowy nalery definio-
wać jak nieprzekraczalną linię zabudowy;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie obiektów kubaturowych;

5) wysoko[ci zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć maksymalną wysoko[ć budynku lub jego czę-
[ci stanowiącą pionowy wymiar budynku, liczoną 
od [redniego poziomu terenu przed gEównym wej-
[ciem do budynku do najwyrszej kalenicy dachu lub 
najwyrej poEoronej powierzchni przekrycia dacho-
wego lub górnego poziomu attyki,

6) szeroko[ci frontowej dziaEki ｠ nalery przez to 
rozumieć szeroko[ć dziaEki mierzoną od strony dro-
gi;

7) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczający-
mi, o okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, oznaczony symbolem;

8) dziaEce｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym.

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN;
2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem 1ZP, 2ZP;
3) 1)tereny dróg publicznych - drogi dojazdo-

we, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDd, 
2KDd, 3KDd.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontu 
zabudowy z uwzględnieniem ustaleG zawartych w 
niniejszej uchwale;

2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązują-
cymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okre[lo-
nymi na rysunku planu z uwzględnieniem pkt 3 i 4;

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej poza obowiązującymi i nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy;

4) dla nowo projektowanych budynków od strony 
drogi 2KDd i 3KDd dopuszczenie przekroczenia obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy w 
kierunku linii rozgraniczającej przez takie elementy 
budynku jak gzymsy, balkony, tarasy, schody, wy-
kusze, ganki i okapy jednak nie więcej nir o 1,5m;

5) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG od strony 
dróg publicznych wyEącznie arurowych o wysoko-
[ci nie większej nir 1,5m, w których czę[ć arurowa 
stanowi nie mniej nir 60% powierzchni caEkowitej 
ogrodzenia;

6) zakaz budowy od strony dróg publicznych ogro-
dzeG z prefabrykowanych elementów betonowych.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych lub 
urządzeG, których funkcjonowanie mogEoby spowo-
dować przekroczenie standardów jako[ci [rodowi-
ska okre[lonych przepisami odrębnymi poza tere-
nem do którego inwestor posiada tytuE prawny;

2) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepEa 
dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się 
najnirszymi wskapnikami emisyjnymi spalanych w 
urządzeniach o wysokim stopniu sprawno[ci;

3) zakaz zrzutu [cieków bytowych do gruntu;
4) zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepi-

sami w sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu 
w [rodowisku, do poszczególnych rodzajów tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną nalery zaliczyć tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolem MN;

5) w zakresie gospodarki odpadami:
a) nakaz segregacji odpadów komunalnych w 

przystosowanych do tego celu pojemnikach usy-
tuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji oraz ich zagospodarowanie, zgodnie z gmin-
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nym planem gospodarki odpadami i przepisami od-
rębnymi,

b) nakaz przetransportowania zbędnych mas ziem-
nych powstających w czasie realizacji inwestycji w 
miejsce wskazane przez wEa[ciwe sEurby gminne 
lub wykorzystanie do nowego uksztaEtowania tere-
nu w granicach wEasnej dziaEki, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej: 
dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego, podczas prac ziemnych związanych z re-
alizacją inwestycji ustala się obowiązek uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych-
nych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, w 
przypadku takiej konieczno[ci;

§7. W zakresie zasad ksztaEtowania przestrze-
ni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 
podejmuje się ustaleG.

§8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEów nieruchomo[ci na podstawie 
przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleG.

§9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenu oraz ograniczenia w jego urytko-
waniu ustala się:

1) zachowanie bezpiecznych odlegEo[ci od urzą-
dzeG i sieci infrastruktury technicznej okre[lonych 
przez gestora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi 
i Polskimi Normami;

2) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

§10. W zakresie zasad remontów, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji, ustala się:

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia 
technicznego w pasie drogowym, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi, po uzgodnieniu z wEa[ciwym za-
rządcą drogi;

2) szeroko[ć dróg publicznych w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu;

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDd, 2KDd, 3KDd lokalizację dróg pu-
blicznych dojazdowych;

4) na terenie 1MN nakaz zapewnienia miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych w liczbie 
nie mniejszej nir 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny 
jednorodzinny, w tym miejsca w gararach i na pod-
jazdach;

5) w zakresie podziaEu na dziaEki na terenie 1KDd, 
2KDd, 3KDd dopuszcza się podziaE zgodnie z po-
trzebami.

§11. W zakresie zasad remontów, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudo-

wy, rozbiórki i remontów urządzeG i sieci infrastruk-
tury technicznej;

2) nakaz zaopatrzenia budynków w wodę z istnie-
jącej i projektowanej sieci wodociągowej na warun-
kach okre[lonych przez gestora sieci;

3) nakaz odprowadzania [cieków bytowych do 
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
na warunkach okre[lonych przez gestora sieci; do 
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
się gromadzenie [cieków w szczelnych zbiornikach 
bezodpEywowych z zapewnieniem ich regularnego 
wywozu przez koncesjonowanego przewopnika do 
oczyszczalni [cieków;

4) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych pochodzących z poEaci dachowych i 
terenów nieutwardzonych do gruntu bez naruszania 
interesu osób trzecich, z morliwo[cią odprowadze-
nia wód do istniejącej i projektowanej sieci kanali-
zacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
w przypadku braku morliwo[ci przyEączenia do sieci 
kanalizacji deszczowej odprowadzanie wód opado-
wych zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) nakaz zaopatrzenia w energię elektryczną z ist-
niejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 
dopuszczenie stosowania energii elektrycznej po-
chodzącej ze pródeE odnawialnych, z zastrzereniem 
§9 pkt 2);

6) w zakresie urządzeG melioracyjnych obowiązek 
zachowania systemu melioracyjnego, a w przypad-
ku konieczno[ci jego naruszenia zastosowanie roz-
wiązaG zastępczych zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

7) dopuszczenie lokalizacji znaków drogowych i 
obiektów maEej architektury zgodnie z przepisami 
odrębnymi, po uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą 
drogi.

§12. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania urządzania i urytkowania 
terenów:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych z wyjątkiem obiektów zaplecza bu-
dów na czas ich realizacji, z zastrzereniem pkt 2;

2) dopuszcza się budowę bezodpEywowych zbior-
ników na [cieki do czasu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej.

§13. Dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1ZP, 2ZP ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie lokalizacji urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej, obiektów maEej architektury, 
niekubaturowych urządzeG sportu i rekreacji, cią-
gów pieszych, pieszo-rowerowych;

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: 
min. 80% powierzchni terenu,

2) zasady obsEugi w zakresie komunikacji samo-
chodowej: dojazd z drogi 1KDd, 2KDd, 3KDd zjaz-
dami zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odręb-
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nymi;
3) w zakresie podziaEu na dziaEki: dopuszcza się 

podziaE zgodnie z potrzebami.

§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 1MN ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dziaEki dopuszcza się lokaliza-
cję jednego budynku mieszkalnego, w tym z wbu-
dowanym, dobudowanym gararem oraz jednego 
budynku gararowego lub gospodarczego lub ga-
rarowo-gospodarczego oraz urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej, z zastrzereniem lit b),

b) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych 
wolnostojących lub w zabudowie blipniaczej,

c) zakazuje się nadbudowy istniejących budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych o wysoko[ci więk-
szej nir 9,50 m,

d) powierzchnia zabudowy: nie więcej nir 35% 
powierzchni dziaEki, przy czym dla terenu dziaEek o 
nr ewid. 1212/3 i 1212/5 dopuszcza się powierzch-
nię zabudowy nie większą nir 45% powierzchni 
dziaEki,

e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie 
mniej nir 40% powierzchni dziaEki,

f) wysoko[ć budynku mieszkalnego: 1-2 kondy-
gnacje, jednak nie wyrej nir 9,0m,

g) wysoko[ć budynku gararowego, gospodarcze-
go, gararowo-gospodarczego: 1-2 kondygnacje, 
jednak nie wyrej nir 6,50 m,

h) geometria dachów budynków mieszkalnych: 
dachy dwuspadowe o poEaciach symetrycznie zbie-
gających się w kalenicy, dachy wielospadowe,

i) geometria dachów budynków gararowych, 
gospodarczych, gararowo-gospodarczych: dachy 
dwuspadowe, dachy wielospadowe, dachy pEaskie, 
dachy jednospadowe,

j) nachylenie gEównych poEaci dachowych budyn-
ku mieszkalnego: 35°-45°,

k) nachylenie gEównych poEaci dachowych budyn-
ku gararowego, gospodarczego, gararowo-gospo-
darczego: maks. 45°,

l) dla istniejących budynków z dachami o innej 
geometrii nir okre[lają ustalenia niniejszego planu 
dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudo-
wy, remontów z zachowaniem istniejącej geometrii 
dachów,

m) usytuowanie gEównej kalenicy bryEy budynku 
mieszkalnego równolegle do obowiązującej linii za-
budowy oraz równolegle lub prostopadle do nieprze-
kraczalnej linii zabudowy,

n) dopuszcza się realizację budynków bezpo[red-
nio przy granicy dziaEki lub w odlegEo[ci 1,5m od 
granicy dziaEki;

2) zasady obsEugi w zakresie komunikacji samo-
chodowej: dojazd z drogi gminnej znajdującej się 
poza granicami planu, z drogi 2KDd, 3KDd zjazdami 
zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie podziaEu na dziaEki:
a) dopuszcza się podziaE pod warunkiem zacho-

wania minimalnej powierzchni nowoprojektowanej 
dziaEki 600,0m2, z zastrzereniem lit. b, dla terenu 
dziaEek nr ewid. 1212/3 i 1212/5 dopuszcza się po-
dziaE o minimalnej powierzchni nowoprojektowanej 
dziaEki 400,0m2,

b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przeznaczo-
nych do lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków : przy zabudowie i zagospodarowaniu tere-
nu nalery uwzględnić ustalenia§6

§15. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty za wzrost warto[ci nieruchomo[ci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysoko[ci:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
1MN ｠ 30%;

2) dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1ZP, 2ZP ｠ 1%;

3) dla terenów dróg publicznych - drogi dojaz-
dowe, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
1KDd, 2KDd, 3KDd.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Opalenicy.

§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
(-) Krzysztof Czarnuszka



Poz. 218
 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8 ｠ 775 ｠

Dziennik Urz dowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 
8 – 43 – Poz. 218 
 



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8 ｠ 776 ｠ Poz. 218

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz.996, 
Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Opalenicy roz-
strzyga co następuje: 

§1. 1. Nie wniesiono uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną poEorony pomiędzy 
zabudową ulicy Zamkowej oraz rzeką Mogilnicą w 
Opalenicy.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu ww. planu jest bezprzed-
miotowe.

 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,z 2007r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 Nr 149, poz.996, 
Nr 155, poz. 1043,) Rada Miejska w Opalenicy roz-
strzyga co następuje: 

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejsco-
wym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej:

1) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie miejscowym oraz zwią-
zanych z nimi wykupami terenów prowadzić będą 
wEa[ciwe jednostki miejskie.

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 

i cieplnej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego 
oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3) Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-
zowane będą zgodnie z ustaleniami planu miejsco-
wego, a takre zgodnie z planem gospodarki odpada-
mi oraz na podstawie przepisów odrębnych.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej i drogowej, okre[lonych w planie 
miejscowym, odbywać się będzie poprzez:

1) Wydatki z budretu miasta.
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta ｠ w ramach m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XXXVII/319/2010

Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMU-
JĄCEGO TEREN PRZEZNACZONY POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ PODOqONY 

POMIĘDZY ZABUDOWĄ ULICY ZAMKOWEJ ORAZ RZEKĄ MOGILNICĄ W OPALENICY

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XXXVII/319/2010

Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICYO SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TEREN PRZEZNACZO-
NY POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ PODOqONY POMIĘDZY ZABUDOWĄ ULICY 
ZAMKOWEJ ORAZ RZEKĄ MOGILNICĄ W OPALENICY, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA


