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Na podstawie 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) i 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w 
związku z uchwaEą Nr XXII/230/2008 Rady Miej-
skiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dziaEki nr 220/1 
poEoronej w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmi-
na Jarocin, zmienioną uchwaEą Nr XXXII/297/2008 
Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 sierpnia 2008 
r. zmieniającą uchwaEę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dziaEki nr 220/1 poEoronej w obrębie 
geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin, uchwala 
się, co następuje:

RozdziaE I 
Przepisy ogólne

§1. 1.  Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy Jarocin, uchwala 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dziaEek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, 
nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 
271 poEoronych w obrębie geodezyjnym Witaszycz-
ki, gmina Jarocin, zwany dalej planem.

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

zagospodarowania przestrzennego dziaEek nr 220/1, 
nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, 
nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 poEoronych w 
obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocinｦ 
opracowany w skali 1 : 2000, stanowiący zaEącznik 
nr 1 do uchwaEy;

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 
projektu planu miejscowego, stanowiące zaEącznik 
nr 2 do uchwaEy;

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowiące zaEącznik 
nr 3 do uchwaEy.

§2. Ustaleniami planu na rysunku planu są :

1)  granica obszaru objętego planem,
2)  linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3)  przeznaczenie terenu.

§3. Ustala się podziaE planu, o którym mowa w 
§1, na tereny okre[lone na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: 1 O, 2R, 
3R, 4R, 5R, 6ZL, 7ZI, 8KDS, 9KDS, 10KDd, 11KDd, 
12KDd, 13KDw.

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

1)  O ｠ tereny infrastruktury technicznej w zakre-
sie gospodarowania odpadami,

2)  R ｠ tereny rolnicze,
3)  ZL ｠ lasy,
4)  ZI ｠ tereny zieleni izolacyjnej,
5)  KDS ｠ tereny dróg publicznych ｠ droga eks-

presowa,
6)  KDd ｠ tereny dróg publicznych ｠ droga dojaz-

dowa,
7)  KDw ｠ tereny dróg wewnętrznych.

§5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-
wania Eadu przestrzennego:

1)  zagospodarowanie terenu infrastruktury tech-
nicznej w zakresie gospodarowania odpadami po-
winno uwzględniać przepisy odrębne, w szczególno-
[ci dotyczące gospodarowania odpadami, ochrony 
[rodowiska oraz przepisów budowlanych;

2)  tereny infrastruktury technicznej w zakresie 
gospodarowania odpadami nalery otaczać pasami 
zieleni izolacyjnej, stosownie do ustaleG RozdziaEu 
2;

3)  ustala się wyEączenie z prawa zabudowy kuba-
turowej na obszarze objętym planem, stosownie do 
ustaleG RozdziaEu 2.

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

1)  nalery stosować rozwiązania techniczne lub 
technologiczne, które uniemorliwią przedostawa-
nie się odcieków, powstających w wyniku funkcjo-
nowania zakEadu zagospodarowania odpadów, do 
gruntu i wód;

2)  odcieki oraz wody opadowe lub roztopowe 
nalery gromadzić w oddzielnych zbiornikach i pod-
dawać oczyszczeniu w stopniu umorliwiającym ich 
przyjęcie na oczyszczalnię [cieków lub odprowadze-
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nie do wód lub do ziemi, stosownie do przepisów 
odrębnych;

3)  nalery stosować rozwiązania techniczne lub 
technologiczne mające na celu przeciwdziaEanie roz-
wiewaniu odpadów i rozprzestrzenianiu się odorów;

4)  energię cieplną nalery pozyskiwać z przyja-
znych dla [rodowiska pródeE, z zastrzereniem §9 
pkt 5.

5)  odpady powstające na terenie zakEadu zago-
spodarowania odpadów w wyniku procesów tech-
nologicznych, nalery zagospodarować zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

6)  pozostaEe odpady komunalne nalery selek-
tywnie gromadzić w przystosowanych do tego celu 
miejscach i zagospodarować zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami oraz przepisami od-
rębnymi;

7)  zbędne masy ziemne powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery zagospodarować w grani-
cach wEasnej dziaEki lub zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami, stosownie do przepisów od-
rębnych;

8)  w celu minimalizowania degradacji gleb oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze 
objętym planem, nalery prowadzić zrównowaroną 
gospodarkę rolną, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami;

9)  lokalizacja drogi ekspresowej S11 powinna 
uwzględniać konieczno[ć zachowania dopuszczal-
nych poziomów haEasu dla terenów objętych ochro-
ną akustyczną, stosownie do przepisów odrębnych.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: dla ochrony archeologiczne-
go dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgod-
nienia z wEa[ciwym organem ochrony zabytków 
wszelkich inwestycji związanych z zagospodaro-
waniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu, 
wymagających prac ziemnych, celem okre[lenia 
obowiązującego inwestora zakresu badaG archeolo-
gicznych.

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

1)  przy planowaniu lokalizacji wier i urządzeG te-
lefonii komórkowej o wysoko[ci równej i większej 
nir 50 m nad poziomem terenu, nalery zgEosić takie 
inwestycje do Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego 
SiE Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na 
ich realizację ｠ zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)  przez obszar objęty planem przebiega sieć ga-
zowa DN 125, wraz z pasem terenu ochronnego 
o szeroko[ci wynikającej z przepisów odrębnych; 
lokalizacja wszelkich obiektów w obrębie pasa tere-
nu ochronnego wymaga uzgodnienia z wEa[ciwym 
zarządcą sieci;

3)  przez obszar objęty planem przebiega projekto-
wana droga ekspresowa S11:

a)  dla projektowanej drogi ekspresowej S11, na 
wniosek zarządcy drogi, ustala się odlegEo[ci dla lo-
kalizacji obiektów budowlanych od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni, które wynoszą odpowiednio:

-  40 m dla obiektów budowlanych nie przezna-
czonych na pobyt ludzi,

-  230 m dla obiektów budowlanych przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, z zastrzereniem lit. b;

b)  w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
w odlegEo[ci mniejszej nir 230 m od krawędzi jezd-
ni, wszelkie zabezpieczenia zmniejszające uciąrliwo-
[ci wywoEane ruchem drogowym nalery wykonać 
staraniem i na koszt inwestora terenu, po zrealizo-
waniu drogi ekspresowej, w zakresie wynikającym 
z analizy porealizacyjnej.

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

1)  podstawowy ukEad komunikacyjny tworzyć 
będą drogi dojazdowe 10KDd, 11KDd, 12KDd oraz 
droga wewnętrzna 13KDw, powiązane z zewnętrz-
nym ukEadem dróg publicznych gminnych i powia-
towych, zlokalizowanych poza obszarem objętym 
planem;

2)  docelowo nalery zapewnić wykonanie peEnego 
uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury tech-
nicznej powiązaną z systemem gminnym oraz pod-
Eączenie do niej obszaru objętego planem;

3)  zezwala się na lokalizację nowych sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej, z zastrzereniem 
§10 pkt 2;

4)  zezwala się na modernizację i przebudowę ist-
niejących sieci i urządzeG infrastruktury technicznej;

5)  dla zaopatrzenia w energię cieplną:
a)  preferuje się stosowanie systemów wykorzy-

stujących alternatywne pródEa energii, w szczegól-
no[ci biogaz,

b)  dopuszcza się stosowanie paliw pEynnych, ga-
zowych i staEych (np. biomasa, drewno), w szcze-
gólno[ci charakteryzujących się najnirszymi wskap-
nikami emisyjnymi;

6)  dla zaopatrzenia w wodę: ustala się korzysta-
nie z sieci wodociągowej;

7)  dla odprowadzania i unieszkodliwiania [cie-
ków komunalnych i przemysEowych: dopuszcza się 
odprowadzanie [cieków do szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych, z których będą systematycznie 
wyworone przez koncesjonowanego przewopnika 
do miejsc wskazanych przez sEurby gminne, lub 
odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej, po 
speEnieniu wymogów wynikających z przepisów 
odrębnych, w tym ewentualnej konieczno[ci pod-
czyszczenia [cieków do odpowiednich parametrów, 
w uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą sieci;

8)  odprowadzanie wód opadowych lub roztopo-
wych: stosownie do przepisów odrębnych;

9)  dla zaopatrzenia w energię elektryczną: po-
wiązanie obszaru objętego planem z systemem 
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zasilania, poprzez rozbudowę istniejących linii na-
powietrznych lub kablowych [redniego i niskiego 
napięcia;

10)  nalery zapewnić funkcjonowanie systemu 
melioracyjnego, a w razie konieczno[ci jego przebu-
dowy zapewnić rozwiązania zastępcze, w uzgodnie-
niu z wEa[ciwym zarządcą sieci.

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

1)  obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2,
2)  w przypadku lokalizacji dróg oraz sieci i urzą-

dzeG infrastruktury technicznej zezwala się na wy-
dzielanie dziaEek o powierzchni dostosowanej do in-
dywidualnych potrzeb,

3)  nie zachodzi scalanie i podziaE nieruchomo[ci 
w rozumieniu przepisów odrębnych.

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

RozdziaE II 
Ustalenia szczegóEowe

§12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1 O:

1)  przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury 
technicznej w zakresie gospodarowania odpadami;

2)  zasady podziaEu nieruchomo[ci: teren infra-
struktury technicznej w zakresie gospodarowania 
odpadami wyznaczają linie rozgraniczające okre[lo-
ne na rysunku planu;

3)  warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu:

a)  inwestycja funkcjonować będzie w ramach Za-
kEadu Zagospodarowania Odpadów, stosownie do 
ustaleG planów gospodarki odpadami dotyczących 
obszaru objętego planem, przepisów odrębnych z 
zakresu gospodarowania odpadami i odpowiednich 
decyzji administracyjnych,

b)  dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ wiere i 
urządzenia telefonii komórkowej,

c)  geometria dachów ｠ zezwala się na wszelkie 
rozwiązania,

d)  wysoko[ć zabudowy kubaturowej ｠ maks. 
25,0 m,

e)  powierzchnia zabudowy ｠ maks. 90 % po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

f)  powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 10% 
powierzchni dziaEki,

g)  ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izo-
lacyjnej, o parametrach wynikających z przepisów 
odrębnych;

4)  zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ do-
jazd z drogi wewnętrznej 13KDw;

5)  zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §9.

§13. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 2R, 3R, 4R, 5R:
1)  przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;
2)  zasady podziaEu nieruchomo[ci: podziaEy nie-

ruchomo[ci nalery realizować zgodnie z przepisami 
odrębnymi dotyczącymi scalania i podziaEów grun-
tów rolnych i le[nych;

3)  warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu:

a)  ustala się zakaz zabudowy kubaturowej,
b)  dopuszcza się lokalizację towarzyszących bu-

dowli rolniczych i urządzeG z nimi związanych, w 
szczególno[ci pEyt do skEadowania obornika, zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

4)  zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a)  dojazd z istniejących dróg publicznych i we-
wnętrznych,

b)  zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §9.

§14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 6ZL:

1)  przeznaczenie terenu: lasy;
2)  zasady podziaEu nieruchomo[ci: podziaEy nie-

ruchomo[ci nalery realizować zgodnie z przepisami 
odrębnymi dotyczącymi scalania i podziaEów grun-
tów rolnych i le[nych;

3)  warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu: ustala się zakaz zabudowy kubaturowej;

4)  zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a)  dojazd z istniejących dróg publicznych i we-
wnętrznych,

b)  zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §9.

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 7ZI:

1)  przeznaczenie terenu: tereny zieleni izolacyjnej;
2)  zasady podziaEu nieruchomo[ci: teren zieleni 

izolacyjnej stanowi wydzieloną dziaEkę geodezyjną;
3)  warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-

nia terenu:
a)  ustala się zakaz zabudowy kubaturowej,
b)  dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urządze-

nia infrastruktury technicznej,
c)  powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 70% 

powierzchni terenu;
4)  zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a)  dojazd z istniejących dróg publicznych i we-

wnętrznych,
b)  zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §9.

§16. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 8KDS, 9KDS:

1)  przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych 
｠ droga ekspresowa;

2)  warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 ｠ 17475 ｠ Poz. 3040

nia terenu:
a)  szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu,
b)  przestrzeG drogi ekspresowej S11 more sEu-

ryć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego 
oraz lokalizacji obiektów i urządzeG infrastruktury 
technicznej wyEącznie związanych z jej funkcjono-
waniem,

c)  dojazd do planowanej drogi ekspresowej S11 
nalery przewidzieć poprzez projektowane węzEy 
drogowe; ustala się zakaz tworzenia bezpo[rednich 
wEączeG do drogi S11 z obszaru objętego planem;

3)  w przypadku stwierdzenia przekroczenia do-
puszczalnych poziomów haEasu na terenach podle-
gających ochronie akustycznej, dopuszcza się loka-
lizację ekranów akustycznych.

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 10KDd, 11KDd, 12KDd:

1)  przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych 
｠ droga dojazdowa;

2)  warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu:

a)  szeroko[ć 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.

§18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 13KDw:

1)  przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrz-
nych ｠ poszerzenie istniejącej drogi;

2)  zasady podziaEu nieruchomo[ci: tereny dróg 
wyznaczają linie rozgraniczające okre[lone na ry-

sunku planu;
3)  warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-

nia terenu:

a)  szeroko[ć 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.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§19. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci:

1)  dla terenów: 1 O, 2R, 3R, 4R, 5R, 6ZL, 7ZI ｠ 
25%,

2)  dla terenów: 8KDS, 9KDS, 10KDd, 11KDd, 
12KDd, 13KDw ｠ 0%.

RozdziaE III 
Ustalenia koGcowe

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Jarocina.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Jarocinie

(-) JarosEaw Dukasiewicz
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Przedmiotowy projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dziaEek nr 220/1, nr 
208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 
260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 poEoronych w obrę-
bie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin, zgod-
nie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) byE wyEorony do publiczne-
go wglądu w dniach od 10 marca 2010 r. do 9 
kwietnia 2010 r., dnia 18 marca 2010 r. odbyEa się 

dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie 
planu rozwiązaniami, natomiast uwagi do tego pro-
jektu byEy przyjmowane do dnia 23 kwietnia 2010 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym Rada Miejska w Jarocinie 
nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrze-
nia uwag, o których mowa w art. 18 wymienionej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

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 zmia-
nami) Rada Miejska w Jarocinie rozstrzyga o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) zadania wEasne gminy.

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, na których za-
pisane zostaEy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerące do zadaG wEasnych gminy:

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr LXI/568/2010 

Rady Miejskiej w Jarocinie 
z dnia 9 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

dziaEek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, 
nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, 

nr 291, nr 207 i nr 271 poEoronych 
w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIADEK NR 220/1, NR 208/2, NR 208/3, NR 270, NR 245/1, NR 
260/2, NR 260/3, NR 291, NR 207 I NR 271 PODOqONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WITASZYCZKI, 

GMINA JAROCIN

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr LXI/568/2010 

Rady Miejskiej w Jarocinie 
z dnia 9 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

dziaEek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, 
nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, 

nr 291, nr 207 i nr 271 poEoronych 
w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA NA 
OBSZARZE OBJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIADEK 
NR 220/1, NR 208/2, NR 208/3, NR 270, NR 245/1, NR 260/2, NR 260/3, NR 291, NR 207 I NR 271 

PODOqONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WITASZYCZKI, GMINA JAROCIN
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Załącznik nr 2  do uchwały Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 położonych w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin    

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

działek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 
położonych w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin  Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 położonych w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10 marca 2010 r. do 9 kwietnia 2010 r., dnia 18 marca 2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie planu rozwiązaniami, natomiast uwagi do tego projektu były przyjmowane do dnia 23 kwietnia 2010 r.  W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Miejska w Jarocinie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 18 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Załącznik nr 3  do uchwały Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 położonych w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin   Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
działek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 

położonych w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin 
 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 Jarocinie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zadania własne gminy. 
2. Wykaz terenów funkcjonalnych, na których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy:  

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. 1O tereny infrastruktury technicznej w zakresie gospodarowania 
odpadami 

2. 10KDd, 11KDd, 12KDd tereny dróg publicznych – droga dojazdowa  
§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1. 1)  Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawem budowlanym, Prawem zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony środowiska. 2)  Sposób realizacji inwestycji określonych w §1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno‐technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 3)  Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w §1.

1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym Prawem bu-
dowlanym, Prawem zamówieG publicznych, ustawą 
o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce ko-
munalnej i Prawem ochrony [rodowiska.

2) Sposób realizacji inwestycji okre[lonych w §1 
more ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o 
ile nie nastąpi naruszenie ustaleG planu.

3) Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruk-
tury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej ujętych w niniejszym planie, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy, podlega 

przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zmianami), przy czym:

1)  wydatki majątkowe gminy okre[la Rada Miej-
ska p.n. ｧWieloletni Plan Inwestycyjnyｦ,

2)  wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
miasta ustala się w uchwale budretowej,

3)  inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budretowy, ujmowane są w wykazie sta-
nowiącym zaEącznik do uchwaEy budretowej p.n. 
ｧWieloletnie programy inwestycyjneｦ.

§4. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa, 
realizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
ze zmianami).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. 
zm.) w związku z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Zarządu Powiatu JarociGskiego, 
Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

§1. Zalicza się drogę poEoroną na terenie Gminy 
Jarocin w Mieszkowie przy ulicy Dworcowej stano-
wiącą dziaEki nr 304/27, 304/26, 304/28 okre[loną 
w zaEączniku do niniejszej uchwaEy do kategorii dróg 
gminnych i ustala się jej przebieg zgodnie z tym za-
Eącznikiem

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Jarocina.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Jarocinie

(-) JarosEaw Dukasiewicz

3041

UCHWADA NR LXI/571/2010 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Jarocin


