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§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Krzykosy

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) WiesEaw Zając

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 16 ust. 
l pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmia-
nie ustawy ｧPrawo ochrony [rodowiskaｦ i innych 
ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1664) Rada 
Gminy w Ku[linie uchwala, co następuje:

§1. Uchyla się uchwaEę Nr VI/32/2007 Rady Gmi-
ny w Ku[linie z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie 
okre[lenia zasad udzielania dotacji z gminnego fun-

duszu ochrony [rodowiska i gospodarki wodnej na 
budowę przydomowych (przyzagrodowych) oczysz-
czalni [cieków.

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Ku[linie

(-) Konrad StopierzyGski

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 zpópn. zm.) Rada 
Miejska w Zremie uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Je-
rzego PopieEuszki oraz przy ul. Targowej w Zremie, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG 
z ustaleniami Studium UwarunkowaG i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zrem 
(uchwaEa Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Zremie z 
dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwaEą Nr215/
XXV/08 Rady Miejskiej w Zremie z dnia 26 czerwca 
2008 r.).

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popie-
Euszki oraz przy ul. Targowej w Zremie, opracowany 

w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stano-
wiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obowiązuje w granicach okre[lonych na rysun-
ku.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧdachu pEaskimｦ - nalery przez to rozumieć 

dach o spadku do 10°;
2) ｧdachu mansardowymｦ - nalery przez to ro-
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zumieć dach Eamany zbudowany z dwóch oddzielo-
nych od siebie poEaci dachowych o kątach nachyle-
nia: poEaci dolnej okoEo 60° i górnej okoEo 30°;

3) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ - nalery 
przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
odlegEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budynku 
od linii rozgraniczającej terenu;

4) ｧobowiązującej linii zabudowyｦ - nalery przez 
to rozumieć taką linię, na której muszą się znajdo-
wać [ciany frontowe budynków; przy czym dla ga-
rary, obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprze-
kraczalną linię zabudowy;

5) ｧpowierzchni zabudowyｦ - nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy zewnętrznych [cian budynku w stanie wy-
koGczonym;

6) ｧreklamieｦ - nalery przez to rozumieć no[niki 
informacji wizualnej na temat towarów i usEug, w 
jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

7) ｧstacjach bazowych telefonii komórkowejｦ - 
nalery przez to rozumieć obiekty radiokomunikacyj-
ne, skEadające się z urządzeG elektro- przesyEowych 
oraz konstrukcji wsporczej i zestawu anten.

§3. W planie ustala się następujące przeznaczenie 
terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczone symbolami: 1MW, 2MW, 3MW i 4MW;

2) tereny zabudowy usEugowej oznaczone symbo-
lami 1 U i 2U;

3) teren infrastruktury oznaczony symbolem I;
4) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej ozna-

czone symbolami 1KD-D i 2KD-D;
5) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem 

KDW.

§4. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) morliwo[ć lokalizowania:
a) budynków i budowli, o okre[lonych w planie 

parametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,

b) urządzeG budowlanych, związanych z obiekta-
mi budowlanymi, sytuowanymi na terenie,

c) obiektów infrastruktury technicznej,
d) podziemnych obiektów infrastruktury technicz-

nej równier poza nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy,

e) dróg wewnętrznych, doj[ć, dojazdów i parkin-
gów, obiektów maEej architektury oraz elementów 
systemu informacji miejskiej na terenach MW,

f) budynków lub budowli bezpo[rednio przy gra-
nicy dziaEki budowlanej, pod warunkiem uwzględ-
nienia nieprzekraczalnej linii zabudowy i przepisów 
odrębnych,

g) więcej nir jednego budynku na dziaEce budow-
lanej;

2) morliwo[ć wydzielania dziaEek związanych z 

obiektami infrastruktury technicznej o powierzchni 
niezbędnej do realizacji inwestycji orraz na powięk-
szenie dziaEek sąsiednich;

3) zakaz lokalizowania:
a) obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiek-

tów niezbędnych przy budowie budynków i budow-
li, wznoszonych na czas budowy,

b) budynków parterowych,
c) reklam,
d) stacji bazowych telefonii komórkowej,
e) ogrodzeG z typowych prefabrykowanych ele-

mentów betonowych.

§5. Ustala się zasady ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) segregację odpadów w miejscach ich powsta-
wania i zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
do kanalizacji deszczowej; dopuszcza się zagospo-
darowanie wód opadowych i roztopowych na wEa-
snej dziaEce;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z terenu dróg publicznych do kanalizacji deszczo-
wej;

4) odprowadzanie [cieków bytowych - do sieci 
kanalizacji sanitarnej;

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

6) zachowanie, okre[lonych przepisami odrębny-
mi, dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowi-
sku dla terenów zabudowy:

a) mieszkaniowej wielorodzinnej: 1MW, 2MW, 
3MW i 4MW jak dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

b) usEugowej 1U i 2U, jak dla terenów zabudowy 
związanej ze staEym lub czasowym pobytem dzieci 
i mEodziery;

7) zagospodarowanie mas ziemnych powstaEych 
wskutek prowadzenia robót budowlanych na tere-
nie inwestora bądp ich wywóz zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

8) zaopatrzenie w ciepEo z zastosowaniem techno-
logii niskoemisyjnych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się:

1) na terenach, w granicy ochrony konserwator-
skiej zaEorenia urbanistycznego miasta Zrem, plano-
wane inwestycje na etapie projektu budowlanego 
nalery uzgodnić z wEa[ciwym organem ochrony za-
bytków, celem uzyskania pozwolenia konserwator-
skiego na roboty budowlane;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, obowiązek prowadzenia badaG archeolo-
gicznych podczas inwestycji związanych z zago-
spodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego 
terenu, a wymagających prac ziemnych. Inwestor 
winien uzyskać pozwolenie na badania archeolo-
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giczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej: 1MW, 2MW i 4 MW dopuszcza się:

1) lokalizowanie, z zastrzereniem §9, budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych o charakterze kamie-
nicznym, z morliwo[cią lokalizowania usEug w par-
terach tych budynków;

2) dopuszcza się lokalizowanie jednego lokalu 
handlowego o powierzchni sprzedary do 400 m2 
na kardym z terenów: 1MW, 2MW 4MW, dla po-
zostaEych lokali handlowych ustala się maksymalną 
powierzchnię sprzedary - 200 m2.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania dziaEek budowlanych:

1) adaptację istniejących obiektów budowlanych, 
znajdujących się poza liniami zabudowy, z dopusz-
czeniem remontów i przebudowy bądp rozbiórki;

2) adaptację istniejących na terenie 1 MW budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych, z dopuszcze-
niem remontów i przebudowy bądp rozbiórki;

3) wysoko[ć zabudowy - od 11 m do 14 m;
4) morliwo[ć podziaEu na dziaEki budowlane nie 

mniejsze nir 900 m2 z zastrzereniem §4 pkt 2;
5) powierzchnię zabudowy:
a) nie większą nir 40% powierzchni dziaEki bu-

dowlanej na terenach 1MW i 2MW,
b) nie większą nir 60% powierzchni dziaEki bu-

dowlanej na terenie 4MW;
6) teren biologicznie czynny:
a) nie mniejszy nir 20% powierzchni dziaEki bu-

dowlanej na terenach 1MW i 2MW,
b) nie mniejszy nir 10% powierzchni dziaEki bu-

dowlanej na terenie 4MW;
7) dachy pEaskie lub dachy mansardowe.

§9. W obszarze, na którym obowiązuje zakaz wy-
konywania obiektów budowlanych: na terenie zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej 3MW i czę[ci 
terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1 
MW, na terenie zabudowy usEugowej 1 U oraz na 
czę[ci terenu zabudowy usEugowej 2U i na czę[ci 
terenu infrastruktury I, ustala się następujące zasa-
dy zagospodarowania dziaEek budowlanych:

1) adaptację istniejących obiektów budowlanych, 
z dopuszczeniem: remontów, przebudowy i nadbu-
dowy bądp rozbiórki;

2) wysoko[ć zabudowy - do 14 m;
3) powierzchnię zabudowy nie większą nir w 

chwili uchwalenia planu;
4) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir w 

chwili uchwalenia planu;
5) dachy pEaskie lub dachy mansardowe.

§10. 1. Na terenie zabudowy usEugowej 2U, z za-
strzereniem §9, dopuszcza się lokalizowanie:

1) budynków mieszczących usEugi o[wiaty;
2) boisk i urządzeG sportowych;
3) urządzeG budowlanych sEurących obsEudze te-

renu sportowego;
4) urządzeG rekreacyjnych i trybun.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania dziaEek budowlanych:
1) wysoko[ć zabudowy - do 14 m;
2) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
3) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
4) dachy pEaskie lub dachy mansardowe.

§11. 1. Na terenie infrastruktury 1, z zastrzere-
niem §9, dopuszcza się lokalizowanie budynków 
związanych z obsEugą terenu infrastruktury.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania dziaEek budowlanych:

1) wysoko[ć zabudowy-do 14 m;
2) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
3) teren biologicznie czynny nie niniejszy nir 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
4) dachy pEaskie.

§12. Na terenach dróg publicznych klasy dojaz-
dowej 1KD-D i 2KD-D dopuszcza się lokalizowanie:

1) obiektów budowlanych i urządzeG technicz-
nych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsEugą ruchu, a takre urządzeG związanych z po-
trzebami zarządzania drogą;

2) elementów systemu informacji miejskiej w pa-
sie drogi, pod warunkiem, re nie ograniczają one 
widoczno[ci w miejscach zjazdów na tereny;

3) miejsc postojowych;
4) zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi.

§13. Na terenie drogi wewnętrznej KDW:
1) dopuszcza się lokalizowanie ciągu pieszego w 

zieleni zapewniającego dostęp do waha przeciwpo-
wodziowego;

2) zakazuje się lokalizowania nowych zjazdów, z 
dopuszczeniem zachowania i przebudowy istnieją-
cych w chwili uchwalenia planu;

3) nakazuje się wykonanie nawierzchni z mate-
riaEów naturalnych umorliwiających infiltrację wód 
opadowych takich, jak: kamieG, grys, rwir oraz 
uzupeEnienie zagospodarowania zielenią urządzoną 
wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów 
terenu.

§14. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
dla zapewnienia szczelno[ci i stabilno[ci waEów 
przeciwpowodziowych, w obszarze, na którym za-
kazuje się wykonywania obiektów budowlanych, 
oznaczonym na rysunku symbolem i stanowiącym 
pas terenu o szeroko[ci 50 m od stopy waEu po 
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stronie odpowietrznej, ustala się zakaz:
1) wykonywania obiektów budowlanych;
2) kopania studni, sadzawek, doEów oraz rowów.

§15. W zakresie szczególnych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

§16. 1. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu, dla zapewnienia szczelno[ci i stabil-
no[ci waEów przeciwpowodziowych, wyznacza się 
obszar, na którym zakazuje się wykonywania obiek-
tów budowlanych, zgodnie z rysunkiem.

2. Ustala się uwzględnienie ograniczeG wynika-
jących z lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z do-
puszczeniem odstępstw wynikających z uzgodnieG 
z zarządcą sieci.

§17. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
ustala się:

1) klasę drogi dojazdowej dla dróg 1KD-D i 2KD-D;
2) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających dla 

terenów:
a) 1KD-D od 8 m do 10 m,
b) 2KD-D- 11 m,
c) KDW zgodnie z rysunkiem;
3) co najmniej jednostronny chodnik po stronie te-

renów zabudowy na terenach 1KD-D i 2KD-D;
4) lokalizowanie i utrzymanie sieci infrastruktury 

technicznej, w tym w szczególno[ci: sieci: wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ga-
zowej, ciepEowniczej, telekomunikacyjnej, o[wietle-
nia;

5) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną 
- z sieci infrastruktury technicznej;

6) powiązanie z ukEadem zewnętrznym oraz za-
pewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

7) lokalizowanie na poszczególnych terenach 
miejsc postojowych w granicach dziaEki budowlanej:

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej: 1MW, 2MW, 3MW i 4MW oraz terenie 
zabudowy usEugowej 1 U ilo[ć miejsc postojowych 
nie more być niniejsza nir:

- 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
- 4 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych na te-

renach usEug,
- 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni lo-

kalu handlowego;
b) na terenie zabudowy usEugowej 2U oraz na te-

renie infrastruktury I ilo[ć miejsc postojowych nie 
more być niniejsza nir 4 miejsca postojowe na 10 
zatrudnionych.

§18. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§19. Ustala się 30% stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§20. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Zremu.

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

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska
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MIASTA VREM



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 75 ｠ 8074 ｠ Poz. 1511

opracowanie:

mgr inc. arch. Agata Marciniak - ZOIU Z-371
mgr inc. arch. Iwona Stachowska - ZOIU Z-14
mgr inc. Joanna Woaniak - ZOIU Z-455
mgr inc. arch. Aldona CieWla

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY VREM

SKALA 1: 10 000

Zał>czniki do uchwały Nr 387/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.

Zał>cznik nr 1

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

TEREN W CAŁOVCI W GRANICY OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ ZAŁObENIA URBANISTYCZNEGO
MIASTA VREM



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 75 ｠ 8075 ｠ Poz. 1511

ur ban ikau r ban ika
opracowanie:

mgr inc. arch. Agata Marciniak - ZOIU Z-371
mgr inc. arch. Iwona Stachowska - ZOIU Z-14
mgr inc. Joanna Woaniak - ZOIU Z-455
mgr inc. arch. Aldona CieWla

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY VREM

SKALA 1: 10 000

Zał>czniki do uchwały Nr 387/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.

Zał>cznik nr 1

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

TEREN W CAŁOVCI W GRANICY OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ ZAŁObENIA URBANISTYCZNEGO
MIASTA VREM



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 75 ｠ 8076 ｠ Poz. 1511

opracowanie:

mgr inc. arch. Agata Marciniak - ZOIU Z-371
mgr inc. arch. Iwona Stachowska - ZOIU Z-14
mgr inc. Joanna Woaniak - ZOIU Z-455
mgr inc. arch. Aldona CieWla

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY VREM

SKALA 1: 10 000

Zał>czniki do uchwały Nr 387/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.

Zał>cznik nr 1

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

TEREN W CAŁOVCI W GRANICY OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ ZAŁObENIA URBANISTYCZNEGO
MIASTA VREM



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 75 ｠ 8077 ｠ Poz. 1511

opracowanie:

mgr inc. arch. Agata Marciniak - ZOIU Z-371
mgr inc. arch. Iwona Stachowska - ZOIU Z-14
mgr inc. Joanna Woaniak - ZOIU Z-455
mgr inc. arch. Aldona CieWla

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY VREM

SKALA 1: 10 000

Zał>czniki do uchwały Nr 387/XLV/10
Rady Miejskiej w Vremie
z dnia 11 lutego 2010 r.

Zał>cznik nr 1

GRANICA OBSZARU OBJBTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

TEREN W CAŁOVCI W GRANICY OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ ZAŁObENIA URBANISTYCZNEGO
MIASTA VREM



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 75 ｠ 8078 ｠ Poz. 1511, 1512

Rada Miejska w Zremie nie rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy 

ul. Ks. Jerzego PopieEuszki oraz przy ul. Targowej w 
Zremie, ze względu na brak uwag.

§1. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie miej-
scowym, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej:

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, 
w tym związanych z nimi wykupami terenów, pro-
wadzone będą przez gminę;

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzone będą przez wEa[ciwe przedsiębiorstwa, 
w gestii których lery rozwój poszczególnych sieci.

2. Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG, o któ-
rych mowa w miejscowym planie, a które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy, stanowić będą ustalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

3. Inwestycje realizowane mogą być etapowo, w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
ten cel.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej odbywać się będzie przez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
c) kredytów i poryczek bankowych,
d) innych [rodków zewnętrznych.

ZaEącznik nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZ-

NYCH

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Miejska w Zremie uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu górniczego - 
zEora kruszywa naturalnego ｧLuciny MP pole Dｦ, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG 
z ustaleniami Studium UwarunkowaG i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zrem 
(uchwaEa Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Zremie z 
dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwaEą Nr 
215/XXV/08 Rady Miejskiej w Zremie z dnia 26 
czerwca 2008 r.).

2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu górniczego - zEora kruszywa 
naturalnego ｧLuciny MP pole Dｦ, opracowany w 

skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stano-
wiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zremie o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obowiązuje w granicach okre[lonych na rysun-
ku.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o ｧpasie ochron-
nymｦ - nalery przez to rozumieć pas terenu poEoro-
ny między górnym bezpiecznym obrzerem wyrobi-
ska, a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony 
od strony wyrobiska, który more stanowić czę[ć 
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UCHWADA Nr 388/XLV/10 RADY MIEJSKIEJ W ZREMIE

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - zEora kruszywa 
naturalnego ｧLuciny MP pole Dｦ


