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Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami 
(j.t. ｠ Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zm.) 
Rada Gminy Ko[cian uchwala co następuje:

§1. Ustala się stawkę procentową opEaty adia-
cenckiej w wysoko[ci 50 % wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci spowodowanego budową urządzeG infra-
struktury technicznej t.j. sieci kanalizacji sanitarnej 
w Katarzynienie z kolektorem tEocznym do Racotu 
oraz budowa kolektora tEocznego [cieków z Choryni 
do Katarzynina. 

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Ko[cian. 

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

Przewodniczący Rady
(-) Jan Szczepaniak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską w 
Zrodzie Wielkopolskiej UchwaEy Nr XXX/458/2009 
z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany ｧMiejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Zroda Wlkp. ｠ Topolska 
IVｦ, Rada Miejska w Zrodzie Wielkopolskiej uchwala 
co następuje: 

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Zroda Wielkopolska, zatwierdzo-
nego uchwaEą nr XXVI/374/2002 z dnia 20 lutego 
2002 r., zmienionego UchwaEami: Nr III/21/2006 z 
dnia 28 grudnia 2006r., Nr XV/2009/2008 z dnia 
24 stycznia 2008 r., oraz Nr XLIII/700/2010 z dnia 
24 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Zrodzie Wiel-
kopolskiej, uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ｧZroda Wielko-
polska ｠ Topolska IV ｠ Zmianaｦ zwanego dalej pla-
nem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 pt. ｧZroda Wiel-

kopolska ｠ Topolska IV ｠ Zmiana ｠ miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego ｦ, stanowiący 
zaEącznik nr 1 niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu, stanowiące za-
Eącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące zaEącz-
nik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Plan obejmuje teren o powierzchni 0,28 ha, 
dziaEkę nr. ewid. 958/11, poEorony w mie[cie Zroda 
Wielkopolska przy ul. ks. Marcelego Weychana.

2. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenu:

1) teren usEug handlu, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem UH.

3. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne 
na rysunku planu:

1) granica opracowania;
2) linia rozgraniczająca teren o rórnym sposobie 

urytkowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy.
4. Ustala się następujące odlegEo[ci linii nieprze-

kraczalnych dla zabudowy:
1) od granicy dziaEki po stronie póEnocnej i zachod-

niej ｠ 5,0 m;
2) od granicy dziaEki po stronie poEudniowej 

(wzdEur Rowu Topolskiego) 45,0 m;
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3) od granicy dziaEki po stronie wschodniej - nie-
przekraczalna linia zabudowy pokrywa się z granicą 
dziaEki objętej planem z granicą dziaEki przylegającej 
do ul. ks. Marcelego Weychana.

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

1) usytuowanie budynków powinno być podpo-
rządkowane okre[lonym planem liniom zabudowy;

2) nalery zachować szczególną dbaEo[ć o zago-
spodarowywanie obrzery dziaEki zielenią.

§4. W zakresie zasad ochrony [rodowiska przy-
rodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego usta-
la się:

1) zakaz odprowadzania [cieków do wód lub do 
ziemi;

2) prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich 
powstawania i gromadzenia oraz zagospodarowanie 
ich zgodnie z regulaminem utrzymania czysto[ci i 
porządku w gminie, dostosowanym do planu gospo-
darki odpadami oraz przepisami odrębnymi;

3) emisja haEasu z terenu objętego planem nie 
more powodować przekraczania akustycznych 
standardów jako[ci [rodowiska na terenach podle-
gających ochronie akustycznej zlokalizowanych w 
sąsiedztwie;

4) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozy-
skanych podczas procesów budowlanych w grani-
cach planu, dla uksztaEtowania terenów zieleni na 
obszarze planu lub usuwanie ich na miejsce wska-
zane przez odpowiednie sEurby miejskie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

5) na terenie usEug wprowadza się obowiązek za-
gospodarowania minimum 30% terenu jako biolo-
gicznie czynnego;

6) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów 
gatunków zimozielonych akceptujących warunki 
[rodowiska zurbanizowanego.

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

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego wprowadza się obowiązek prowadzenia 
badaG archeologicznych podczas realizacji inwe-
stycji związanych z zagospodarowaniem i zabudo-
waniem przedmiotowego terenu, a wymagających 
prac ziemnych. Inwestor powinien uzyskać pozwo-
lenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem 
pozwolenia na budowę.

§6. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) zakaz stosowania reklam wolnostojących wiel-
koformatowych (o powierzchni powyrej 12 m2);

2) zakaz inwestowania kubaturowego w pasie 
szeroko[ci 45 m od Rowu Topolskiego (wzdEur po-
Eudniowej granicy opracowania).

§7. Dla terenu usEug handlu, oznaczonego sym-

bolem UH w zakresie parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala się:

1) dziaEka sąsiaduje z terenem przylegającym do 
ul. ks. Marcelego Weychana przeznaczonym pod 
usEugi handlu;

2) charakter zabudowy: budynek 1 kondygnacyj-
ny; o maksymalnej wysoko[ci do okapu ｠ 5,5 m, 
z dachem o nachyleniu do 30°, ukEad spadku da-
chu wspólny z dachem obiektu zlokalizowanego na 
dziaEce sąsiedniej od strony ul. ks. Marcelego Wey-
chana.

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki ｠ 
22%;

4) obowiązek zabezpieczenia miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych dla klientów i perso-
nelu, przy zachowaniu wskapnika 1 miejsce postojo-
we na 40 m2 powierzchni urytkowej obiektu.

§8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, nie podejmuje się usta-
leG.

§9. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
nie podejmuje się ustaleG.

§10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się:

1) nakaz zagospodarowania zielenią urządzoną te-
renu o szeroko[ci 45,0 m wzdEur Rowu Topolskiego; 
zieleG powinna mieć charakter skweru; dopuszcza 
się morliwo[ć czę[ciowego wykorzystania terenu 
dla lokalizacji miejsc parkingowych (w grupach do 5 
stanowisk, przedzielonych zielenią) w odlegEo[ci nie 
mniejszej nir 20 m od Rowu Topolskiego,

2) nakaz zabezpieczenia nieogrodzonego pasa te-
renu o szeroko[ci 5,0 m wzdEur Rowu Topolskiego 
dla celów konserwacyjnych rowu,

3) nakaz wykonania przy lokalizacji zabudowy 
odpowiednich badaG geotechnicznych i gruntowo-
wodnych przy lokalizacji zabudowy.

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji oraz systemów in-
frastruktury technicznej (zaopatrzenie w wodę, od-
prowadzanie [cieków komunalnych i deszczowych, 
zaopatrzenie w energię elektryczną, zaopatrzenie w 
ciepEo i gaz) ustala się :

1) zaopatrzenie w wodę ｠ z miejskiej sieci wodo-
ciągowej w ul. ks. Marcelego Weychana,

2) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. ks. 
Marcelego Weychana,

3) odprowadzanie [cieków w postaci wód opa-
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dowych i roztopowych z zanieczyszczonych po-
wierzchni utwardzonych, tj. dróg, placów, parkin-
gów, szczelnymi systemami kanalizacji do kanalizacji 
deszczowej poprzez urządzenia podczyszczające,

4) stosowanie do celów grzewczych i technolo-
gicznych paliwa charakteryzującego się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi, takiego jak: paliwa gazo-
we, pEynne, staEe oraz alternatywne pródEa energii,

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci ener-
getycznej.

Infrastrukturę techniczną, w tym komunikację, 
nalery realizować wspólnie z inwestycją na dziaEce 
sąsiedniej od strony ul. ks. Marcelego Weychana.

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

1) do czasu realizacji inwestycji grunty rolne pozo-
stają w dotychczasowym urytkowaniu.

§13. Ustala się jednorazową opEatę od wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci:

- dla terenów usEug handlu ｠ 10 %.

§14. Traci warno[ć UchwaEa Nr XXVI/377/2002 
Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej z dnia 20 
lutego 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Wielko-
polskiego z 2002 r. Nr 48 poz. 1427) w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ｧZroda Wielkopolska ｠ Topolska 
IVｦ, w czę[ci objętej niniejszą zmianą.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zroda Wielkopolska.

§16. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej 

(-) Tomasz Pawlicki
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Przedmiotowy projekt zmiany planu zostaE wyEoro-
ny do publicznego wglądu wraz z prognozą oddzia-
Eywania na [rodowisko w terminie od 2.08.2010 
r. do 24.08.2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami.).

W ustawowo wyznaczonym terminie po zakoG-
czeniu wyEorenia (tj. do 7 wrze[nia 2010 r.) nie 

wpEynęEa radna uwaga dotycząca przedmiotowego 
planu miejscowego.

W związku z powyrszym Rada Miejska w Zrodzie 
Wielkopolskiej nie podejmuje rozstrzygnięcia o spo-
sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do przedmio-
towego projektu planu, o którym mowa w art. 20 
ust. 1 wyrej cyt. ustawy. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), Rada Miejska w Zrodzie Wielkopolskiej 
rozstrzyga, co następuje

§1.  Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej.

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, Planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych.

2. Podstawą przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
stanowić będą zapisy Strategii Rozwoju Gminy Zro-
da Wielkopolska.

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych w Strategii Rozwoju Gmi-
ny Zroda Wielkopolska.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych  w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

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

poprzez budret gminy ｠ 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,
udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach po-

rozumieG o charakterze cywilno-prawnym, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XLVI/736/2010

Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE  RADY MIEJSKIEJ W ZRODZIE WIELKOPOLSKIEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO ｧZRODA WIELKOPOLSKA ｠ TOPOLSKA IV ｠ ZMIANA ｦ

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XLVI/736/2010

Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZRODZIE WIELKOPOLSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISA-
NYCH W ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧZRODA WIEL-
KOPOLSKA ｠ TOPOLSKA IV ｠ ZMIANA ｦINWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


