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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Krzysztof Czarnuszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miejskie w Gostyniu uchwala co następuje:

§1. 1. Uchwala się, po stwierdzeniu zgodno[ci 
ze ｧStudium uwarunkowaG kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy GostyGｦ, 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Kunowo - Daleszyn zwaną dalej zmianą 
planu.

2. ZaEącznikiem nr 1 do uchwaEy jest rysunek 
zmiany planu miejscowego zatytuEowany: ｧZmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Kunowo - Daleszynｦ, sporządzony na mapie 
sytuacyjno-wysoko[ciowej w skali 1:1000.

3. ZaEącznikiem nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy, oraz 
o zasadach ich finansowania.

4. ZaEącznikiem nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do 
publicznego wglądu projektu zmiany planu.

5. Granice obszaru objętego zmianą planu okre[la 
zaEącznik nr 1 do uchwaEy o którym mowa w ust. 2.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;

2) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, na 
której nalery sytuować zewnętrzną krawędp przy-
najmniej jednej [ciany zewnętrznej budynku;

3) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni te-
renu;

§3. 1. Obszar objęty zmianą planu znajduje się 
na Obszarze Chronionego Krajobrazu KrzywiGsko-
Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezydere-
go ChEapowskiego i kompleksem le[nym Osieczna 
- Góra.

2. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem mas 
ziemnych nie zostaEy okre[lone poniewar na obsza-
rze objętym zmianą planu miejscowego nie wystę-
pują tereny o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 
7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

3. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podzia-
Eu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym nie 
zostaEy okre[lone poniewar nie zakEada się koniecz-
no[ci przeprowadzania procedury scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.

§4. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-
pujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami 
literowymi,

2) granice obszaru objętego zmianą planu miejsco-
wego,

3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,

4) obowiązujące linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) stanowiska archeologiczne.

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
oznaczone symbolami:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

2) PG ｠ teren powierzchniowej eksploatacji su-
rowców (kopalnia rwiru),

3) ZL ｠ lasy,
4) WS - tereny wód powierzchniowych,
5) R - tereny rolnicze,
6) KD-GP ｠ teren drogi publicznej ｠ ulica klasy GP 

｠ gEówna ruchu przy[pieszonego,
7) KD-L ｠ teren drogi publicznej ｠ ulica klasy L ｠ 
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lokalna,
8) KD-D ｠ teren drogi publicznej ｠ ulica klasy D ｠ 

dojazdowa,
9) KDW - tereny dróg wewnętrznych.

§6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1MN ustala się:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w ukEadzie wolno stojącym oraz obiektów 
gararowo-gospodarczych,

2) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 1200 m2,

3) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązują-
cymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

4) powierzchnię zabudowy dziaEki nie większą nir 
30 procent powierzchni dziaEki,

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 40 procent powierzchni dziaEki,

6) wysoko[ć budynków mieszkalnych nie większą 
nir 10 m,

7) lokalizację zabudowy z dachami stromymi wie-
lospadowymi o poEaciach symetrycznych i kącie na-
chylenia od 30 do 45 stopni,

8) wysoko[ć wolno stojących budynków gararo-
wo-gospodarczych nie większą nir 6 m,

9) powierzchnię wolno stojących budynków gara-
rowo-gospodarczych nie większą nir 60 m2,

10) zakaz budowy urządzeG reklamowych w for-
mie wolno stojących tablic oraz innych tablic rekla-
mowych o powierzchni większej nir 1 m2,

11) lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkin-
gowych na terenie dziaEki.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1MN dopuszcza się:

1) lokalizację usEug w obrębie budynku mieszkal-
nego na powierzchni nie przekraczającej 30 procent 
powierzchni urytkowej budynku lub w wolno stoją-
cym budynku gospodarczo-gararowym,

2) lokalizację wolno stojących budynków gararo-
wo-gospodarczych w granicy dziaEki budowlanej,

3) lokalizację urządzeG budowlanych,
4) lokalizację i roboty budowlane sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej z wyEączeniem wier i 
masztów będących telekomunikacyjnymi obiektami 
budowlanymi.

§7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1PG ustala się:

1) eksploatację zEora kruszywa naturalnego zgod-
nie z przepisami odrębnymi,

2) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy,

3) le[ny kierunek rekultywacji terenów poeksplo-
atacyjnych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1PG dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych i obiektów 
budowlanych związanych z funkcjonowaniem ko-
palni rwiru,

2) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-

tury technicznej,
3) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych lub ich 

usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się zagospodaro-
wanie le[ne.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych,
2) lokalizację i roboty budowlane sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej.

§9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1R, 2R, 3R ustala się:

1) urytkowanie rolnicze,
2) zakaz lokalizacji zabudowy.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1R, 2R, 3R dopuszcza się:
1) lokalizację urządzeG budowlanych,
2) lokalizację stawów rybnych o powierzchni nie 

większej nir 5000 m2,
3) lokalizację i roboty budowlane sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej, z wyEączeniem wier i 
masztów będących telekomunikacyjnymi obiektami 
budowlanymi.

§10. 1. Dla terenów 1WS, 2WS ustala się dostęp 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1WS, 2WS dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych,
2) lokalizację i roboty budowlane sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej, z wyEączeniem wier i 
masztów będących telekomunikacyjnymi obiektami 
budowlanymi.

§11. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KD-GP ustala się:

1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolno stojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1KD-GP dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych,
2) lokalizację i roboty budowlane sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej, z wyEączeniem wier i 
masztów będących telekomunikacyjnymi obiektami 
budowlanymi,

3) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruk-
tury technicznej,

4) nasadzenia drzew i krzewów,
5) lokalizację obiektów maEej architektury.
3. Do czasu realizacji budowli drogowych na te-

renie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
1KD-GP dopuszcza się realizację drogi publicznej o 
szeroko[ci 10 metrów w linach rozgraniczających 
zapewniającej poEączenie terenu drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 1KD-L z drogą wewnętrzną 
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oznaczoną symbolem 4KDW.

§12. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KD-L ustala się:

1) lokalizację jezdni o szeroko[ci nie mniejszej nir 
7 m o nawierzchni bitumicznej lub betonowej,

2) lokalizację pasa terenu z drzewami i krzewami,
3) lokalizację chodnika i [cierki rowerowej zgod-

nie z przepisami odrębnymi,
4) lokalizację odwodnienia jezdni,
5) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolno stojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1KD-L dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych,
2) lokalizację i roboty budowlane sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej, z wyEączeniem wier i 
masztów będących telekomunikacyjnymi obiektami 
budowlanymi,

3) nasadzenia drzew i krzewów,
4) lokalizację obiektów maEej architektury,
5) lokalizację innych budowli drogowych.

§13. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1KD-D i 2KD-D ustala się:

1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolno stojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1KD-D i 2KD-D dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych,
2) lokalizację i roboty budowlane sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej, z wyEączeniem wier i 
masztów będących telekomunikacyjnymi obiektami 
budowlanymi,

3) nasadzenia drzew i krzewów,
4) lokalizację obiektów maEej architektury,
5) lokalizację innych budowli drogowych.

§14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW ustala 
się:

1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolno stojących tablic oraz innych tablic reklamo-
wych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW dopusz-
cza się:

1) lokalizację urządzeG budowlanych,
2) lokalizację i roboty budowlane sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej, z wyEączeniem wier i 
masztów będących telekomunikacyjnymi obiektami 
budowlanymi,

3) nasadzenia drzew i krzewów,
4) lokalizację obiektów maEej architektury.

§15. W zakresie infrastruktury technicznej uzbro-

jenia terenu:
1) dopuszcza się roboty budowlane związane z re-

alizacją sieci infrastruktury technicznej,
2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-

nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodo-
ciągowej,

4) ustala się odprowadzenie [cieków bytowych 
do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych, z których zosta-
ną wywiezione do oczyszczalni [cieków; w przy-
padku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się 
obowiązek odprowadzenia [cieków bytowych do tej 
sieci,

5) ustala się zagospodarowanie wód opadowych 
lub roztopowych na dziaEce budowlanej lub odpro-
wadzanie ich do terenów wód powierzchniowych 
oznaczonych symbolami 1WS i 2WS,

6) obowiązek podczyszczania i odprowadzenie 
wód opadowych lub roztopowych pochodzących 
z powierzchni zanieczyszczonych o trwaEej na-
wierzchni wyEącznie do sieci kanalizacji deszczowej 
lub wyznaczonych planem terenów wód otwartych 
oznaczonych symbolami 1WS i 2WS; realizację 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ustala się na 
terenach dróg publicznych,

7) ustala się zagospodarowanie [cieków z tere-
nów utwardzonych zgodnie z przepisami odrębny-
mi,

8) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie 
wydzielonym miejscu na terenie dziaEki budowlanej 
i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami oraz przepisami od-
rębnymi,

9) dopuszcza się stosowanie do celów grzew-
czych paliw o niskiej emisji zanieczyszczeG między 
innymi: energii elektrycznej, paliw staEych, pEynnych 
i gazowych oraz alternatywnych pródeE energii.

§16. 1. Obszar objęty planem miejscowym obej-
muje się strefą ｧWｦ ochrony archeologicznej, dla 
której ustala się obowiązek uzgodnienia wszelkich 
zamierzeG inwestycyjnych z konserwatorem zabyt-
ków, który okre[li warunki konserwatorskie.

2. Ustala się lokalizację stanowisk archeologicz-
nych nr:

1) 61-28/49,
2) 63-28/96,
3) 63-28/97,
4) 63-28/98,
5) 63-28/99,
6) 63-28/102,
7) 63-28/104,
8) 63-28/106,
9) 63-28/108,
ujętych w ewidencji wojewódzkiego konserwato-

ra zabytków, zgodnie z rysunkiem planu.
3. W przypadku lokalizacji inwestycji na terenie 

stanowisk archeologicznych, o których mowa w 



｠ 21943 ｠ Poz. 3708
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 202

ust. 2 nalery uzyskać pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w zakresie prac ziemnych 
i przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne 
metodą wykopaliskową.

§17. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jed-
norazowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysoko[ci 30 procent dla wszystkich 
nieruchomo[ci w granicach okre[lonych w §1 ust. 
5 niniejszej uchwaEy.

§18. Traci moc obowiązującą miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego, obejmujący obręb 
geodezyjny Kunowo i w czę[ci Daleszyn, zatwier-

dzony uchwaEą Nr LI/488/2002 Rady Miejskiej w 
Gostyniu z dnia 27 wrze[nia 2002 r. w czę[ci obję-
tej niniejszą zmianą.

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

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

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Skorupski
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIX/519/10 

Rady Miejskiej w Gostyniu 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO KUNOWO – DALESZYN 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) 

 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w 
Gostyniu 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 3.11.2009 Rada Sołecka w 

Kunowie 
1. wybudować chodnik ze ścieżką 
rowerową od skrzyżowania z ul. 
Gostyńską do planowanych działek 
budowlanych 
2. jezdnia o nawierzchni asfaltowej z 
podkładem betonowym 
3. uwzględnić ograniczniki prędkości 
4. koncesję na wybudowanie 
kruszywa wydać po wybudowaniu 
drogi 
5. nieuwzględnienie postulatów 
spowoduje złożenie skargi do 
wojewody 
6. uwzględnić w planie pas pod 
obwodnicę 
7. po wydobyciu kruszywa teren 
zrekultywować i zalesić 

dz. nr: 
538 561/1 
561/2 563/1 
563/2 564 

1. pas drogowy ozn. 1KD-L 
2. nie dotyczy ustaleń planu 
3. nie dotyczy ustaleń planu 4. 
nie dotyczy ustaleń planu 5. 
nie dotyczy ustaleń planu 6. 
pas drogowy ozn. 1KD-GP 7. 
leśny kierunek rekultywacji dla 
terenu eksploatacji kruszywa 
ozn. 1 PG 

X 
dot. pkt 1 

X 
dot. pkt 2-7 

2. 4.11.2009 Karolczak 
Ryszard 

wprowadzić możliwość realizacji: 
1. stawów 
2. zabudowy rekreacyjnej 

dz. nr 540/2 tereny rolne ozn. 1 R 
X 
dot. pkt 1 

X 
dot. pkt 2 
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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), 
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 216 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zmianami), Rada Miejska w Gostyniu rozstrzyga, co 
następuje: 

§1. 1 Ustala się następujący sposób realizacji, 
zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy: 

1) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacyjnych, projekt zmiany planu 
zakEada budowę dróg publicznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 

a) KD-L - droga publiczne lokalna, 
b) KD-D - drogi publiczne dojazdowe, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi; 
c) w zakresie zasad uzbrojenia terenu oraz moder-

nizacji i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej, projekt zmiany planu zakEada powiązanie sieci 
infrastruktury technicznej z ukEadem zewnętrznym. 

2. Realizację zadaG, o których mowa w pkt 1 pro-
wadzić będą wEa[ciwe jednostki gminne. 

3. Inwestycje realizowane będą etapowo, w zaler-
no[ci od wielko[ci przeznaczonych [rodków. 

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji poszczególnych zadaG, ustalone będzie 
wedEug kryteriów i zasad przyjętych przy konstru-
owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
Gminy GostyG na lata 2008-2013. 

§2. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa 
w §1 ust. 1 odbywać się będzie poprzez: 

1) wydatki z budretu gminy GostyG, zgodnie z 
uchwaEą budretową; 

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) z obligacji komunalnych, 
f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zrodowi-

ska, 
g) z innych [rodków zewnętrznych; 
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publicznoprywatnego, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci. 

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XXXIX/519/10

Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PROJEKCIE ZMIANY MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUNOWO - DALESZYN INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA 


