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Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy-
ciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pópn. zm.) 
Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXV/120/2009 Rady Gminy 
Kotlin z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie Regula-
minu wynagradzania nauczycieli w szkoEach i przed-
szkolu prowadzonych przez Gminę Kotlin (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego Nr 65, poz. 907) §5 ust. 7 i 
ust. 8 otrzymują nowe brzmienie:

ｧ7. Wysoko[ć miesięcznych [rodków finanso-
wych przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla 
nauczycieli dla poszczególnych szkóE wylicza się 

mnorąc liczbę nauczycieli zatrudnionych w wymia-
rze co najmniej ½ etatu przez 9% wynagrodzenia 
zasadniczego.

8. Wysoko[ć miesięcznego dodatku motywacyj-
nego dla nauczyciela nie more przekroczyć 13% 
jego wynagrodzenia zasadniczego.ｦ

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kotlin.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) CzesEaw Moch

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz po stwier-
dzeniu zgodno[ci ponirszych ustaleG z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn, 
Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. W związku z uchwaEą Nr XVI/109/2007 
Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 listopada 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Bursztyno-
wej, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulicy 
Bursztynowej zwany dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kroto-
szyna w rejonie ulicy Bursztynowejｦ opracowany w 
skali 1:500; stanowiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące zaEącz-
nik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3 
do uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone zo-
staEy na rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca - nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy - nalery przez to ro-
zumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzu-
ty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na 
dziaEce w stosunku do powierzchni tej dziaEki;

3) obowiązująca linia zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię, w której musi być umieszczona [cia-
na frontowa projektowanego budynku bez prawa 
jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, 
za wyjątkiem takich elementów architektonicznych, 
jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap 
dachu, rynna, wiatroEap oraz innych detali wystroju 
architektonicznego budynku, wysuniętych poza tę 
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linię nie więcej nir 2,0 m;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalery przez 

to rozumieć linię, w której more być umieszczona 
[ciana frontowa projektowanego budynku bez pra-
wa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczają-
cej, za wyjątkiem takich elementów architektonicz-
nych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, 
okap dachu, rynna, wiatroEap oraz innych detali 
wystroju architektonicznego budynku wysuniętych 
poza tę linię nie więcej nir 2,0 m;

5) szeroko[ć dziaEki - nalery przez to rozumieć 
szeroko[ć frontową dziaEki mierzoną od strony drogi 
wewnętrznej, wzdEur której wyznaczono obowiązu-
jącą linię zabudowy;

6) warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu - nalery przez to rozumieć parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiązujące linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) projektowany podziaE na dziaEki budowlane;
6) przeznaczenie terenu.
§4. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 

mowa w §1 ust.1, na tereny okre[lone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi sym-
bolami: 1MNs, 2MNs, 3MNs, 4KG, 5KDw, 6KDwx, 
7KDwx, 8KDwx.

§5. Przeznaczenie terenów, o których mowa w §4 
oznaczono na rysunku planu symbolami:

1) MNs ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej szeregowej;

2) KG ｠ tereny garary;
3) KDw ｠ tereny dróg wewnętrznych;
4) KDwx ｠ tereny dróg wewnętrznych przezna-

czonych dla ruchu pieszego.
§6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-

wania Eadu przestrzennego:
1) zabudowę nalery lokalizować zgodnie z obo-

wiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
okre[lonymi na rysunku planu;

2) nowe zagospodarowanie terenu powinno ce-
chować się wysokimi walorami przestrzennymi i ar-
chitektonicznymi;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych, z wyjątkiem obiektów zaplecza bu-
dów na czas ich realizacji.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zbędne masy ziemne powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery przetransportować zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami lub wyko-
rzystać do nowego uksztaEtowania terenu w grani-
cach dziaEki wEasnej lub sąsiednich;

2) odpady komunalne nalery gromadzić w pojem-
nikach na terenie dziaEki i zagospodarować je zgod-
nie z gminnym planem gospodarki odpadami i prze-

pisami odrębnymi;
3) energię cieplną nalery pozyskiwać z przyja-

znych dla [rodowiska pródeE, z zastrzereniem §10 
pkt 9) a), b), c);

4) dla obszaru objętego miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego nalery zachować do-
puszczalne poziomy haEasu w [rodowisku, przewi-
dziane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wynikające z przepisów odrębnych.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: w razie natrafienia w trak-
cie prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalery 
przerwać prace, a następnie niezwEocznie powiado-
mić odpowiedni organ sEurby ochrony zabytków, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu:

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, okre[lonych 
w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego z wykluczeniem wier i anten tele-
fonii komórkowej;

2) zakazuje się lokalizowania innych obiektów, 
jereli powodują one przekroczenie standardów ja-
ko[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach odręb-
nych poza teren, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny;

3) przy projektowaniu obiektów budowlanych 
nalery zapewniać ochronę ludno[ci zgodnie z wy-
maganiami obrony cywilnej okre[lonymi przepisami 
szczególnymi.

§10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1) podstawowy ukEad komunikacyjny dla obsza-
ru objętego opracowaniem planu tworzyć będzie 
projektowana droga wewnętrzna 5KDw, drogi we-
wnętrzne przeznaczone dla ruchu pieszego 6KDwx, 
7KDwx, 8KDwx oraz drogi publiczne zlokalizowane 
poza obszarem opracowania planu;

2) nalery na swojej dziaEce zapewnić odpowied-
nią liczbę miejsc postojowych lub gararowych, za-
pewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie postoju 
samochodów, jednak co najmniej 2 miejsca posto-
jowe na jeden lokal mieszkalny, wliczając miejsca w 
gararach;

3) dla nowych inwestycji nalery zapewnić wyko-
nanie peEnego uzbrojenia w podstawową sieć infra-
struktury technicznej powiązaną z istniejącym sys-
temem gminnym w zakresie:

a) wodociągu - ustala się adaptację, rozbudowę 
istniejącej sieci gminnej,

b) kanalizacji sanitarnej, ustala się budowę i roz-
budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

4) w zakresie sieci energetycznej ｠ ustala się ob-
sEugę poprzez istniejące i projektowane linie kablo-
we podziemne n/n przyEączone do sieci SN poprzez 
istniejące i projektowane elektroenergetyczne stacje 
transformatorowe;
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5) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
budowę napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych;

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych ｠ ustala się odprowadzanie wód opa-
dowych i roztopowych do systemu kanalizacji desz-
czowej;

7) w zakresie sieci telefonicznej ｠ ustala się ada-
ptację i rozbudowę istniejącej sieci telefonicznej 
podziemnej;

8) w zakresie sieci gazowej ｠ ustala się adaptację, 
rozbudowę istniejącej sieci;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo:
a) dopuszcza się stosowanie paliw staEych i pEyn-

nych pod warunkiem speEnienia wymagaG w przepi-
sach prawa w zakresie ochrony powietrza,

b) preferuje się stosowanie ogrzewania gazowego 
oraz systemy wykorzystujące pródEa czystej energii, 
w szczególno[ci takiej jak: pompy cieplne, kolektory 
sEoneczne, energię elektryczną,

c) jako ogrzewanie wspomagające w budynkach 
mieszkalnych morna uryć kominków i pieców ko-
minkowych, zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych,

10) odpady nalery gromadzić w pojemnikach na 
terenie dziaEki i odprowadzać je zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami odrębny-
mi;

11) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia 
technicznego, kolidujących z projektowanym zain-
westowaniem, sposób i warunki przebudowy sieci 
okre[li wEa[ciwy ich zarządca;

12) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile 
warunki techniczne nie pozwalają na prowadzenie 
jej w pasach drogowych;

13) w zakresie urządzeG melioracyjnych ｠ ustala 
się obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, 
a w przypadku konieczno[ci jego naruszenia nalery 
zastosować rozwiązanie zastępcze zgodnie z prze-
pisami odrębnymi w uzgodnieniu z wEa[ciwym za-
rządcą sieci.

§11. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków scalania i podziaEu nieruchomo[ci:

1) nie okre[la się terenów wymagających scalania 
i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów 
odrębnych;

2) sposób podziaEu nieruchomo[ci okre[lono na 
rysunku planu i w ustaleniach szczegóEowych w 
Rozdziale 2;

3) dopuszcza się Eączenie dziaEek geodezyjnych, 
w szczególno[ci gdy istniejąca lub projektowana 
dziaEka budowlana skEada się z kilku dziaEek geode-
zyjnych;

4) dopuszcza się wydzielenie dziaEek pod lokaliza-
cję obiektów i urządzeG infrastruktury technicznej 
stosownie do potrzeb.

§12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i urytkowania 
terenów ｠ nie ustala się.

§13. Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających 
z ksztaEtowania przestrzeni publicznych ｠ nie ustala 
się.

§14. Ustalenia dotyczące terenów wymagaG wy-
nikających z konieczno[ci ustalenia granic i sposo-
bów zagospodarowania lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów od-
rębnych ｠ nie ustala się.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1MNs, 2MNs, 3MNs:

1) przeznaczenie terenu ｠ teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej szeregowej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) nalery wydzielić dziaEki budowlane zgodnie z 

rysunkiem planu,
b) dopuszcza się inny podziaE, pod warunkiem za-

chowania minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki bu-
dowlanej ｠ 7,6 m oraz minimalnej powierzchni dziaE-
ki budowlanej ｠ 300,0 m2,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 
zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

b) zakazuje się lokalizacji budynków towarzyszą-
cych,

c) w ciągu zabudowy szeregowej ustala się liczbę 
segmentów mieszkalnych ｠ maks. 5,

d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

f) wysoko[ć zabudowy ｠ do 2 kondygnacji, jed-
nak nie wyrej nir 9,5 m,

g) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe, z dopuszczeniem fragmentów da-
chów pEaskich,

h) nachylenie gEównych poEaci dachowych ｠ 25º 
- 45º,

i) ustala się budowę budynków mieszkalnych jako 
zespoEu budynków z powtarzalnymi segmentami, 
przy zachowaniu jednakowych parametrów zabudo-
wy w szczególno[ci elewacyjnych rozwiązaG mate-
riaEowych,

j) poziom posadowienia parteru budynków miesz-
kalnych nie wyrszy nir 0,5 m nad terenem,

k) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalery 
realizować jako arurowe w min. 60%, ustala się 
zakaz lokalizacji ogrodzeG z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10,

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §10,

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci ｠ 30 %.

§16. Ustalenia dla terenów garary oznaczonych 
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na rysunku planu symbolem 4KG:
1) przeznaczenie terenu: teren garary,
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dla zespoEu garary nalery wydzielić dziaEkę geo-

dezyjną zgodnie z liniami rozgraniczającymi,
b) dla poszczególnych garary dopuszcza się wy-

dzielenie odrębnych dziaEek geodezyjnych,
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) powierzchnia zabudowy - maks. 90% po-

wierzchni dziaEki,
b) powierzchni biologicznie czynna ｠ nie ustala 

się,
c) wysoko[ć zabudowy kubaturowej ｠ do 1 kon-

dygnacji, nie wyrej nir 4,0 m,
d) geometria dachów ｠ dachy jednospadowe,
e) nachylenie gEównych poEaci dachowych ｠ do 

15º, spad w kierunku dziaEki inwestora,
f) ustala się budowę garary jako jednolitego pod 

względem architektonicznym zespoEu z wykorzy-
staniem bram uchylnych, przy zachowaniu jedna-
kowych parametrów zabudowy (wysoko[ć górnej 
krawędzi elewacji, ksztaEt i wysoko[ć dachów, roz-
wiązania materiaEowe),

g) elewację [ciany frontowej nalery zrealizować z 
wykorzystaniem materiaEów ceramicznych,

h) poziom posadowienia zabudowy nalery dosto-
sować do poziomu drogi 5KDw,

i) ustala się lokalizację garary w granicy z dziaEka-
mi o numerach ewidencyjnych 1675/3 i czę[ci dziaE-
ki 1674/5 zlokalizowanymi poza granicami opraco-
wania planu,

j) ustala się zakaz realizacji ogrodzeG,
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji: dojazd 

z dróg przylegających do terenu,
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej - zgodnie z §10,
6) dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruktu-

ry technicznej,
7) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 

wzrostu warto[ci nieruchomo[ci ｠ 30%.
§17. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 5KDw, 6KDwx, 
7KDwx, 8KDwx:

1) przeznaczenie terenu:
a) KDw ｠ tereny dróg wewnętrznych,
b) KDwx ｠ tereny dróg wewnętrznych przezna-

czonych dla ruchu pieszego,
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ tereny dróg 

wyznaczają linie rozgraniczające okre[lone na ry-
sunku planu,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) szeroko[ci dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu,

b) przestrzeG dróg more sEuryć do prowadzenia 
sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiek-
tów i urządzeG infrastruktury technicznej,

c) ustala się, re droga wewnętrzna przeznaczona 
dla ruchu pieszego 8KDwx, obsEugiwać będzie tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szere-
gowej 2MNs, 3MNs oraz tereny zabudowy miesz-
kaniowej zlokalizowane poza obszarem planu, na 
wschód od drogi 8KDwx,

4) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci ｠ 30%.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§18. Tracą moc ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna 
w rejonie ulic Bolewskiego, Ko[ciuszki, 56 PuEku 
Piechoty Wlkp. i Polnej zatwierdzonego uchwaEą nr 
XLV/248/1998 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 19 
lutego 1998 r. w obszarze opracowania niniejszego 
planu.

§19. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Krotoszyna.

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

Przewodnicząca Rady
(-) Zofia Jamka



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 53 ｠ 5762 ｠ Poz. 1216



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 53 ｠ 5763 ｠ Poz. 1216



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 53 ｠ 5764 ｠ Poz. 1216

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miejska w Krotoszynie rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu.

W dniu 10.11.2009 r. wpEynęEa uwaga zEorona 
przez mieszkaGców ul. Bursztynowej ｠ numery po-
sesji 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (podpisana przez 
16 osób) dotycząca wniosku o wytyczenie dodat-
kowej drogi o szeroko[ci 3m, która rozdzielaEaby 
przedmiotowe posesje (poEorone po wschodniej 
stronie planu) od planowanych terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę mieszkaniową i stanowiEaby 
dodatkowy dojazd do posesji.

Burmistrz Krotoszyna zdecydowaE o czę[ciowym 
uwzględnieniu uwagi poprzez wprowadzenie dodat-
kowego ciągu pieszego umorliwiającego doj[cie do 
posesji poEoronych po obu stronach ciągu.

Rada Miejska w Krotoszynie postanawia podtrzy-
mać postanowienie Burmistrza polegające na czę-
[ciowym uwzględnieniu wniesionej uwagi.

Sposób rozstrzygnięcia uwag jest zgodny z ｧWy-
kazem uwag wniesionych do wyEoronego do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennegoｦ, stanowiącym 
integralną czę[ć dokumentacji formalno-prawnej 
prac planistycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miejska w Krotoszynie rozstrzyga o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na 
obszarze objętym opracowaniem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Kro-
toszyna w rejonie ulicy Bursztynowej, nie zostaEy 
zaliczone do zadaG wEasnych gminy, a ich realizacja 
nie stanowi obciąrenia dla budretu Miasta i Gminy 
Krotoszyn.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLV/333/2009

Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Bursztynowej

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XLV/333/2009

Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Bursztynowej

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA


