
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	202 Poz.	3447｠	20684	｠

3447

UCHWADA Nr XXXVIII/524/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Osiedlowej

Na	 podstawie:	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	
27.03.2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	 (Dz.	U	 z	 2003	 r.	Nr	 80,	 poz.	 717	
ze	zm.),	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	8	mar-
ca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	(t.	j.	z	2001	
r.	 Dz.U.	 Nr	 142,	 poz.	 1591	 ze	 zm.),	 w	 związku	
uchwaEą	nr	XXIV/341/2008	Rady	Miejskiej	Ostrowa	
Wielkopolskiego	 z	 dnia	 28.08.2008	 r.	 w	 sprawie	
przystąpienia	 do	 sporządzania	 zmiany	 miejscowe-
go	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	
Ostrowa	Wielkopolskiego	terenu	w	rejonie	ul.	Osie-
dlowej,	po	stwierdzeniu	jego	zgodno[ci	z	ustalenia-
mi	studium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodaro-
wania	przestrzennego	miasta	Ostrów	Wielkopolski,	
Rada	Miejska	Ostrowa	Wielkopolskiego	uchwala,	co	
następuje:

ROZDZIAD	I
Ustalenia ogólne

§1.1.	Zmiana	miejscowego	planu	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	miasta	Ostrowa	Wielkopolskiego	
terenu	w	rejonie	ulicy	Osiedlowej	-	zwana	dalej	pla-
nem	-	to	ustalenia	niniejszej	uchwaEy	oraz	rysunek	
planu	wykonany	na	mapie	sytuacyjno-wysoko[cio-
wej	w	skali	1:1000,	będący	integralną	czę[cią	planu	
｠	stanowiący	zaEącznik	nr	1	do	niniejszej	uchwaEy.

2.	 Zgodnie	 z	 uchwaEą	 Nr	 XXIV/341/2008	 Rady	
Miejskiej	Ostrowa	Wielkopolskiego	z	dnia	28	sierp-
nia	2008	roku	w	sprawie	przystąpienia	do	sporzą-
dzenia	ｧzmiany	miejscowego	planu	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	miasta	Ostrowa	Wielkopolskiego	
terenu	w	rejonie	ulicy	Osiedlowejｦ	-	plan	obejmuje	
obszar	wyznaczony	w	zaEączniku	graficznym	i	obej-
muje	jednostkę	bilansową	oznaczoną	w	zmienianym	
planie	symbolem	ｧOｦ.

3.	Granice	obszaru	objętego	zmianą	planu	pokry-
wają	się	z	granicami	ustalonymi	w	uchwale,	o	której	
mowa	w	ust.	2	 i	przedstawione	zostaEy	graficznie	
na	rysunku	planu.

§2.	Ilekroć	w	dalszej	czę[ci	niniejszej	uchwaEy	jest	
mowa	o:

1)	Uchwale	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 niniejszą	
uchwaEę,	o	ile	z	tre[ci	przepisu	nie	wynika	ina-
czej.

2)	Obszarze	-	nalery	przez	to	rozumieć	obszar	ob-
jęty	 niniejszym	planem,	 przedstawiony	na	 ry-
sunku	 planu,	 w	 granicach	 okre[lonych	 w	 §1	
ust.	2.

3)	Planie	-	nalery	przez	to	rozumieć	zmianę	miej-
scowego	planu	zagospodarowania	przestrzen-

nego	będącą	przedmiotem	niniejszej	uchwaEy.
4)	Rysunku	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ry-

sunek	planu,	wykonany	na	mapie	sytuacyjno-
wysoko[ciowej	 w	 skali	 1:1000,	 stanowiący	
zaEącznik	nr	1	do	niniejszej	uchwaEy.

5)	 Terenie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 teren	 o	
ustalonym	planem	rodzaju	przeznaczenia,	wy-
znaczony	na	rysunku	planu	liniami	rozgranicza-
jącymi,	 oznaczony	 numerem	 i	 symbolem	 lite-
rowym.

6)	 Powierzchni	 terenu	 biologicznie	 czynnej	 -	 na-
lery	przez	to	rozumieć	grunt	niezabudowany	i	
nieutwardzony,	przeznaczony	do	zagospodaro-
wania	zielenią.

7)	Przepisach	szczególnych	i	odrębnych	｠	nalery	
przez	to	rozumieć	przepisy	ustaw	wraz	z	akta-
mi	wykonawczymi	oraz	ograniczenia	w	dyspo-
nowaniu	terenem	wynikające	z	prawomocnych	
decyzji	 administracyjnych	 (art.	 104	 Kodeksu	
Postępowania	Administracyjnego),

8)	Przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 takie	 przeznaczenie,	 które	 powinno	
przewarać	na	danym	terenie	wyznaczonym	li-
niami	rozgraniczającymi,

9)	 Przeznaczeniu	 dopuszczalnym	 ｠	 nalery	 przez	
to	rozumieć	inne	nir	podstawowe	rodzaje	prze-
znaczenia,	 które	 uzupeEniają	 przeznaczenie	
podstawowe,

10)	 Nieprzekraczalnej	 linii	 zabudowy	 ｠	 nalery	
przez	to	rozumieć	morliwo[ć	usytuowania	bu-
dynku	w	linii	zabudowy	okre[lonej	na	rysunku	
planu	lub	w	odlegEo[ci	większej	od	okre[lonej,

11)	UsEugach	-	nalery	przez	to	rozumieć	wszelkie	
budynki	lub	budowle,	które	w	caEo[ci	lub	czę-
[ci	sEurą	do	dziaEalno[ci,	której	celem	jest	za-
spokajanie	potrzeb	ludno[ci,	a	nie	wytwarzanie	
bezpo[rednio	 metodami	 przemysEowymi	 dóbr	
materialnych,

12)	UsEugach	nieuciąrliwych	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	usEugi,	które	nie	są	zaliczane	do	przed-
sięwzięć	mogących	 znacząco	oddziaEywać	na	
[rodowisko,

13)	Produkcji	uciąrliwej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
przedsięwzięcia	mogące	znacząco	oddziaEywać	
na	 [rodowisko	 wymagające	 sporządzenia	 ra-
portu	o	oddziaEywaniu	na	[rodowisko	oraz	dla	
których	sporządzenie	raportu	more	być	wyma-
gane,

14)	Odpadach	niebezpiecznych	-	nalery	przez	to	
rozumieć	te	odpady,	które	ze	względu	na	swo-
je	pochodzenie,	skEad	chemiczny,	biologiczny,	
inne	 wEa[ciwo[ci	 i	 okoliczno[ci	 stanowią	 za-
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grorenie	 dla	 rycia	 lub	 zdrowia	 ludzi	 albo	 dla	
[rodowiska,

15)	 Istniejących	 elementach	 lub	 stanie	 zagospo-
darowania	przestrzennego	(np.	funkcjach	tere-
nu,	obiektach	budowlanych,	cechach	fizjogra-
ficznych)	-	nalery	przez	to	rozumieć	stan	w/w	
w	dniu	wej[cia	w	rycie	planu.

§3.1.	Przedmiotem	ustaleG	planu	są:
1)	 tereny	 zabudowy	 obiektów	 produkcyjnych,	

skEadów	i	magazynów	jako	zaplecza	technicz-
no-administracyjnego	 ZakEadu	 Oczyszczania	
i	 Gospodarowania	 Odpadami	 ｧMZOｦ	 S.A.	 -	
oznaczone	na	rysunku	planu	symbolem:	P/O

2)	 tereny	 istniejących	 wyrobisk	 po	 eksploatacji	
piasku	oraz	tereny	skEadowania	odpadów	obo-
jętnych	-	oznaczone	na	rysunku	planu	symbo-
lem:	O,

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

4)	zasady	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-
nego,

5)	 zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody	 i	 krajo-
brazu	kulturowego,

6)	zasady	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	i	za-
bytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej,

7)	wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowania	
przestrzeni	publicznych,

8)	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu,	w	tym	linie	za-
budowy,	gabaryty	obiektów	i	wskapniki	inten-
sywno[ci	zabudowy,

9)	szczególne	warunki	zagospodarowania	terenów	
oraz	ograniczenia	w	 ich	urytkowaniu,	w	 tym	
granice	 i	sposoby	zagospodarowania	 terenów	
lub	 obszarów	 podlegających	 ochronie	 ustalo-
nych	 na	 podstawie	 przepisów	 odrębnych,	 w	
tym	terenów	górniczych,

10)	 zasady	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 budowy	
systemów	 komunikacji	 i	 infrastruktury	 tech-
nicznej,

11)	sposób	i	termin	tymczasowego	zagospodaro-
wania,	urządzania	i	urytkowania	terenów	oraz	
granice	 obszarów	 wymagających	 przeksztaE-
ceG	lub	rekultywacji,

12)	 stawki	 procentowe,	 na	 podstawie	 których	
ustala	się	opEatę,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	
4	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	roku	o	plano-
waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym.

2.	Plan	nie	ustala	granic	i	sposobów	zagospodaro-
wania	terenów	lub	obiektów	podlegających	ochro-
nie,	ustalonych	na	podstawie	odrębnych	przepisów,	
a	takre	nararonych	na	niebezpieczeGstwo	powodzi	
oraz	zagroronych	osuwaniem	się	mas	ziemnych,	z	
uwagi	na	nie	występowanie	ww.	zagadnieG	na	ob-
szarze	będącym	przedmiotem	planu.

3.	Plan	sankcjonuje	ustalone	wcze[niej	tereny	gór-
nicze	obejmujące	jednostkę	O.

4.	Tereny,	o	których	mowa	w	ust.	1	pkt	1-2	zo-

staEy	wyznaczone	na	rysunku	planu	 liniami	rozgra-
niczającymi	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	lub	rór-
nych	zasadach	zagospodarowania.

§4.	Na	caEym	obszarze	objętym	planem	ustala	się	
następujące	zakazy:

1)	Lokalizacji	obiektów	i	urządzeG	powodujących	
uciąrliwo[ci	wykraczające	poza	granice	nieru-
chomo[ci	nalerących	do	wEa[cicieli	obiektów.

2)	Lokalizacji	garary	wolno	stojących	i	zespoEów	
budynków	gararowych.

3)	Stosowania	w	nowych	kotEowniach	lokalnych	
nieekologicznych	paliw	staEych,	powodujących	
przekroczenia	 standardów	 jako[ci	 [rodowiska	
ze	względów	na	wprowadzenie	gazów	i	pyEów	
do	powietrza.

§5.	Na	caEym	obszarze	objętym	planem	ustala	się	
następujące	obowiązki:

1)	NiezwEocznego	zawiadomienia	Wojewódzkiego	
Urzędu	Ochrony	 Zabytków,	w	 przypadku	 na-
trafienia	podczas	robót	ziemnych	na	przedmiot,	
co	do	którego	 istnieje	przypuszczenie,	re	 jest	
zabytkiem	lub	obiektem	archeologicznym.

2)	Uzgodnienia	 lokalizacji	 projektowanych	obiek-
tów	budowlanych	w	pobliru	istniejących	sieci	
i	urządzeG	 infrastruktury	technicznej	z	 ich	za-
rządcami.

3)	Rozwiązania	występujących	kolizji	projektowa-
nych	obiektów	budowlanych	z	istniejącymi	sie-
ciami	i	urządzeniami	infrastruktury	technicznej,	
na	 zasadach	 okre[lonych	 w	 obowiązujących	
przepisach	i	w	uzgodnieniu	z	zarządcami	infra-
struktury	technicznej.

4)	Magazynowanie	odpadów	w	miejscach	do	tego	
przeznaczonych	 w	 sposób	 selektywny	 oraz	
poddawanie	 ich	w	 pierwszej	 kolejno[ci	 odzy-
skowi,	a	jereli	to	niemorliwe	lub	ekonomicznie	
nieuzasadnione,	przekazywanie	 ich	do	uniesz-
kodliwiania,	 a	 odpadów	 niebezpiecznych	 w	
sposób	zabezpieczający	[rodowisko	gruntowo	
-	wodne	przed	zanieczyszczeniem.

5)	Zapewnienia	odpowiednich	warunków	dla	osób	
z	 dysfunkcją	 ruchu	 we	 wszystkich	 obiektach	
usEugowych	i	w	ich	otoczeniu,	zgodnie	z	odręb-
nymi	przepisami	szczególnymi.

6)	Zapewnienia	w	granicach	terenów	powierzchni	
manewrowej,	miejsc	parkingowych	oraz	miejsc	
postojowych	 dla	 samochodów	 osobowych	 i	
cięrarowych.

7)	Wyposarenia	 placów	manewrowych	 i	 parkin-
gów	w	separatory	substancji	ropopochodnych,	
w	których	winny	być	oczyszczane	wody	opa-
dowe	przed	 ich	odprowadzeniem	do	kanaliza-
cji.

§6.	Na	obszarze	objętym	planem	dopuszcza	się:
1)	 Lokalizacje	 niewielkich,	 nieuciąrliwych	 urzą-

dzeG	 i	 obiektów	 związanych	 z	 infrastrukturą	
techniczną	 (stacje	 transformatorowe,	 prze-
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pompownie	 [cieków,	 pompownie	 wody,	 ko-
mory	ciepEownicze	itp.).

2)	 Modernizację	 wszystkich	 istniejących	 sieci	 i	
urządzeG	 infrastruktury	 technicznej,	 nie	 koli-
dujących	z	projektowanym	zainwestowaniem,	
uzasadnioną	ich	stanem	technicznym.

3)	Morliwo[ć	wtórnych	podziaEów	terenu,	wyma-
gając	-	w	przypadku	ich	przeprowadzenia	-	wy-
dzielenie	 dróg	 wewnętrznych	 o	 parametrach	
umorliwiających	wEa[ciwą	obsEugę	terenu.

ROZDZIAD	II
Ustalenia szczegóEowe

§7.1.	Ustala	się	tereny	zabudowy	obiektów	pro-
dukcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów	 jako	 zaplecza	
techniczno-administracyjnego	 ZakEadu	 Oczysz-
czania	 i	Gospodarowania	Odpadami	ｧMZOｦ	S.A.	 -	
oznaczone	na	rysunku	planu	symbolem:	P/O

2.	Dla	terenów,	o	których	mowa	w	ust.	1	ustala	
się:

1)	 nakaz	 ksztaEtowania	 ukEadu	 zabudowy	 przy	
uwzględnianiu	 wskazanego	 na	 rysunku	 planu	
przebiegu	 nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	
od	drogi	lokalnej,	oznaczonej	na	rysunku	planu	
pierwotnego	symbolem	03KDL	(istniejąca	ulica	
Staroprzygodzka)

2)	 minimalne	 powierzchnie	 dziaEek	 samodzielnie	
wydzielonych	｠	2000	m2,

3)	 minimalne	 szeroko[ci	 frontów	 dziaEek	 samo-
dzielnie	wydzielonych	｠	30	m,

4)	maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	
w	granicach	dziaEki	｠	0,70,

5)	obowiązek	zachowania	powierzchni	biologicz-
nie	czynnej	o	wielko[ci	nie	mniejszej	nir	15%	
powierzchni	dziaEki,

6)	maksymalną	wysoko[ć	obiektów	do	20	m	od	
poziomu	 terenu	 z	 morliwo[cią	wprowadzenia	
akcentu	 architektonicznego	 w	 postaci	 domi-
nanty	wysoko[ciowej	na	zamknięciu	perspek-
tywy	 widokowej	 projektowanych	 dróg	 we-
wnętrznych,

7)	 morliwo[ć	 stosowania	 wszelkich	 rozwiązaG	
dachów,	w	tym	kombinacji	dachów	pEaskich	i	
pochyEych,	pod	warunkiem	zapewnienia	wyso-
kich	 walorów	 architektonicznych	 projektowa-
nych	obiektów,

8)	ogrodzenie	od	strony	ulic	arurowe	w	minimum	
60%,

9)	morliwo[ć	realizacji	ogrodzeG	peEnych	na	gra-
nicy	 dziaEek,	 w	 szczególno[ci	 pokrywających	
się	z	liniami	rozgraniczającymi	tereny	o	rórnym	
sposobie	urytkowania	i	zagospodarowania	te-
renu	o	wysoko[ci	potrzebnej	dla	ograniczenia	
ewentualnych	uciąrliwo[ci	funkcji	sąsiednich,

10)	 obsEugę	 komunikacyjną	 od	 ulicy	 Staroprzy-
godzkiej	 za	 po[rednictwem	 projektowanej	 w	
planach	 zagospodarowania	 terenu	 drogi	 we-
wnętrznej	dojazdowej,

11)	w	projektach	budowlanych	przyszEych	 inwe-

stycji	nalery	uwzględnić:
a)	 retencjonowanie	 i	oczyszczanie	wód	opado-

wych,
b)	 opracowania	 projektu	 zieleni	 (w	 ramach	

powierzchni	 biologicznie	 czynnej)	 dostoso-
wanego	 do	 lokalnych	 warunków	 gruntowo-
wodnych,	z	uwzględnieniem	uksztaEtowania	 i	
rozplanowania	zieleni	wysokiej	i	niskiej,

c)	 sytuowania	 atrakcyjnych	 elementów	 zago-
spodarowania	 na	 zamknięciach	 osi	 dróg	 we-
wnętrznych,

d)	wprowadzenie	zasad	akustyki	architektonicz-
no-budowlanej	 dla	 obiektów	 i	 pomieszczeG	
wymagających	komfortu	akustycznego,

12)	morliwo[ć	lokalizacji	stacji	transformatorowej	
oraz	 linii	 elektroenergetycznej	 na	 warunkach	
i	o	parametrach	uzgodnionych	z	przedsiębior-
stwem	 energetycznym	 w	 zalerno[ci	 od	 po-
trzeb,

13)	morliwo[ć	lokalizacji	zakEadowej	stacji	paliw.
3.	Na	terenach,	o	których	mowa	w	ust.	1	zakazuje	

się:
1)	budowy	wielkotowarowych	ferm	hodowlanych,
2)	budowy	hurtowni	i	magazynów	produktów	ro-

popochodnych,

§8.1.	Ustala	się	tereny	 istniejących	wyrobisk	po	
eksploatacji	 piasku	oraz	 tereny	 skEadowania	odpa-
dów	obojętnych	-	oznaczone	na	rysunku	planu	sym-
bolami:	O.

2.	Dla	terenów,	o	których	mowa	w	ust.	1	ustala	
się:

1)	prowadzenie	eksploatacji	kruszywa	mineralne-
go	zgodnie	z	wydaną	koncesją,

2)	 ograniczenie	 powierzchni	 skEadowania	 odpa-
dów	obojętnych	do	[ci[le	okre[lonych	kwater	
objęto[ciowych,

3)	 przeciwdziaEanie	 rozwiewaniu	 skEadowanych	
odpadów	obojętnych,

4)	zapewnienie	stateczno[ci	geotechnicznej	skEa-
dowanych	odpadów	obojętnych,

5)	po	wypeEnieniu	skEadowiska	nalery	ustabilizo-
wać	grunt	i	dokonać	kompleksowej	rekultywa-
cji	wyrobiska	zgodnie	z	wydaną	decyzją	rekul-
tywacyjną,

6)	obsEugę	komunikacyjną	z	ulicy	Staroprzygodz-
kiej	za	po[rednictwem	drogi	wewnętrznej	do-
jazdowej.

§9.	Ustala	 się	 obowiązek	 zapewnienia,	w	grani-
cach	 poszczególnych	 nieruchomo[ci,	 ilo[ci	 miejsc	
postojowych	dla	samochodów	osobowych,	zapew-
niających	 wEa[ciwą	 obsEugę	 urytkowników	 i	 osób	
zatrudnionych:

1)	dla	administracji	-	1	mp	na	40	m2	powierzchni	
urytkowej,

2)	dla	placów	wystawowych	-	1	mp	na	100	m2	
powierzchni	placu	lub	1	mp	na	1	osobę,

3)	dla	magazynów	i	skEadów	-	1	mp	na	120	m2	
powierzchni	urytkowej	lub	na	2	osoby	zatrud-
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nione,
4)	dla	warsztatów	samochodowych	i	stacji	paliw	

-	6	mp	na	1	stanowisko	napraw	i	2	mp	na	1	
dystrybutor,

5)	dla	myjni	samochodowych	-	3	mp	na	1	stano-
wisko	do	mycia.

§10. Ustala	się	obsEugę	obszaru	objętego	planem	
w	zakresie	sieci,	obiektów	i	urządzeG	infrastruktury	
technicznej:

1)	Dopuszcza	 się,	 jereli	 uzasadnia	 to	 stan	 tech-
niczny,	 modernizację	 wszystkich	 istniejących	
sieci	 i	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	nie	
kolidujących	 z	 projektowanym	 zainwestowa-
niem.

2)	Przy	projektowaniu	nowych	 inwestycji	 nalery	
w	 miarę	 morliwo[ci	 unikać	 kolizji	 z	 istnieją-
cym	 uzbrojeniem.	 W	 przypadku	 kolizji	 nalery	
przenie[ć	 lub	odpowiednio	 zmodyfikować	 ist-
niejące	 uzbrojenie	 staraniem	 i	 na	 koszt	 pod-
miotu	wchodzącego	w	 kolizję,	 przy	 uwzględ-
nieniu	uwarunkowaG	wynikających	z	przepisów	
szczególnych	 oraz	 w	 uzgodnieniu	 z	 zarządcą	
sieci.	Sposób	zagospodarowania	terenu	winien	
umorliwiać	 odpowiednim	 sEurbom	 dostęp	 do	
sieci	i	urządzeG	infrastruktury	technicznej.

3)	Zaopatrzenie	w	wodę	-	z	 istniejącej	sieci	wo-
dociągowej	 poprzez	 przyEącza,	 na	 warunkach	
okre[lonych	 przez	 zarządcę	 sieci	 wodociągo-
wej.

4)	 Odprowadzenie	 [cieków	 przemysEowych,	 po	
podczyszczeniu	do	wymaganych	prawem	para-
metrów,	do	istniejącej	sieci	kanalizacji	sanitar-
nej,	na	warunkach	okre[lonych	przez	zarządcę	
sieci	kanalizacyjnej.

5)	 Odprowadzenie	 [cieków	 opadowych	 i	 rozto-
powych	do	 istniejącej	 kanalizacji	 deszczowej.	
Zcieki	 opadowe	 i	 roztopowe,	 zanieczyszczo-
ne	 substancjami	 ropopochodnymi,	 z	 terenów	
placów	parkingowych	i	placów	manewrowych	
-	przed	odprowadzeniem	do	kanalizacji	winny	
być	oczyszczone	w	stosownych	separatorach.
Nie	 nalery	 odprowadzać	 do	 kanalizacji	 wód	
opadowych	 z	 powierzchni	 biologicznie	 czyn-
nych.	Projektowane	kolektory	kanalizacji	desz-
czowej	muszą	 być	 zaopatrzone	w	 urządzenia	
umorliwiające	retencję	sieciową.

6)	Przewiduje	się,	do	czasu	przyEączenia	do	miej-
skiej	sieci	cieplnej,	alternatywnie	obiekty	mogą	
być	ogrzewane	przez	indywidualne	lub	zbioro-
we	 kotEownie	 lokalne.	Obowiązuje	 zakaz	 sto-
sowania	w	nowych	kotEowniach	lokalnych	nie-
ekologicznych	paliw	staEych.

7)	Zaopatrzenie	w	gaz	na	warunkach	okre[lonych	
przez	zarządcę	sieci	gazowej.

8)	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	na	warun-
kach	okre[lonych	przez	zarządcę	sieci	elektro-
energetycznej.

9)	PrzyEącza	do	istniejącej	sieci	teletechnicznej	na	
warunkach	okre[lonych	przez	zarządcę	sieci.

10)	 Odpady	 niebezpieczne	 (np.:	 szlamy	 z	 sepa-
ratorów,	 odpadowe	 oleje	 hydrauliczne,	 pEyny	
hamulcowe)	 magazynowane	 w	 szczelnych	
pojemnikach	i	przekazywane	do	dalszego	wy-
korzystania	 lub	 unieszkodliwiania	 w	 specja-
listycznych	 instalacjach.	 PozostaEe	 odpady,	
gromadzone	w	pojemnikach	z	zastosowaniem	
segregacji	i	przekazywane	w	sposób	zorganizo-
wany	do	miejsc	odzysku	lub	unieszkodliwiania	
zgodnie	 z	 planem	 gospodarowania	 odpadami	
dla	miasta	Ostrowa	Wielkopolskiego.

ROZDZIAD	III
Ustalenia koGcowe

§11.	ZaEącznikami	do	niniejszej	uchwaEy	są:
1)	Rysunek	planu,	stanowiący	zaEącznik	nr	1	do	

uchwaEy,
2)	 Rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapi-

sanych	 w	 planie,	 inwestycji	 z	 zakresu	 infra-
struktury	 technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	
wEasnych	 gminy	 oraz	 zasad	 ich	 finansowania	
(niepublikowane),	stanowiące	zaEącznik	nr	2	do	
niniejszej	uchwaEy.

§12.	 Ustala	 się	 jednorazową	 opEatę	 od	 wzrostu	
warto[ci	nieruchomo[ci	w	związku	z	uchwaleniem	
zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	prze-
strzennego,	w	przypadku	zbycia	nieruchomo[ci,	bę-
dących	przedmiotem	opracowania	niniejszego	planu	
w	wysoko[ciach:

1)	30%	dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	pla-
nu	symbolem:	P/O,

2)	0%	dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolem:	O.

§13.	 Traci	 moc	 uchwaEa	 Nr	 XXXIII/476/2005	
Rady	 Miejskiej	 Ostrowa	 Wielkopolskiego	 z	 dnia	
27.09.2005	 r.	 w	 sprawie	 uchwalenia	 miejscowe-
go	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	
Ostrowa	 Wielkopolskiego	 terenu	 w	 rejonie	 ulicy	
Osiedlowej	(ogEoszona	w	Dz.	Urz.	Woj.	Wielkopol-
skiego	z	dnia	21.11.2005	r.	Nr	159,	poz.	4304)	w	
czę[ci	 dotyczącej	 jednostki	 bilansowej	 oznaczonej	
symbolem	O.

§14.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Prezyden-
towi	Miasta	Ostrowa	Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady	Miejskiej

(-) Ryszard Taciak
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ZaEącznik	nr	2

ROZSTRZYGNIĘCIE
O	SPOSOBIE	REALIZACJI	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	
DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY	MIASTO	OSTRÓW	WIELKOPOLSKI	ORAZ	ZASADACH	ICH	FINANSO-

WANIA

1.	 Realizacja	 magistralnych	 instalacji	 wodnych	
i	 kanalizacyjnych	 nastąpi	 z	 budretu	 gminy	 Miasto	
Ostrów	Wielkopolski.

2.	Realizacja	wydatków,	o	których	mowa	w	ust.	
1,	nastąpi	po	ujęciu	wiąrących	się	z	nimi	inwestycji	
w	budrecie	miasta.

3.	Przewiduje	się	morliwo[ć	pokrycia	czę[ci	wy-
datków,	o	których	mowa	w	ust.	1	i	2,	ze	[rodków	
pochodzących	z	funduszy	unijnych.

3448

UCHWADA Nr XXX/154/09 RADY GMINY JARACZEWO

z	dnia	25	wrze[nia	2009	r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

3449

UCHWADA Nr XXX /211/2009 RADY GMINY KWILCZ

z	dnia	25	wrze[nia	2009	r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na	podstawie	art.	44	ust.	3	i	4	ustawy	z	dnia	16	
kwietnia	2004	r.	o	ochronie	przyrody	(Dz.U.	z	2004	
r.	Nr	92,	poz.	880	ze	zm.)	uchwala	się	co	następuje:

§1.	Znosi	się	ochronę	w	formie	pomnika	przyro-
dy	w	odniesieniu	do	olszy	czarnej	oplecionej	blusz-
czem,	zlokalizowanej	w	parku	zabytkowym	w	Górze	
na	dziaEce	o	numerze	ewidencyjnym	402,	uznanej	
za	pomnik	przyrody	decyzją	Wojewody	Kaliskiego	z	
dnia	5	kwietnia	1980	r.	-	Nr	379	w	rejestrze	woje-
wódzkim.

§2.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy	Jaraczewo.

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

Przewodniczący	Rady
(-) Roman Skrzypczak

Na	podstawie	art.	7	ust.	2	i	art.	10	ust.	3	usta-
wy	z	dnia	21	marca	2985	r.	o	drogach	publicznych	
(Dz.U.	z	2007	r.	Nr	19,	poz.	115	ze	zm.)	oraz	na	
podstawie	 art.	 40	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	
1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (tekst	 jednolity	
Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	ze	zm.),	po	uzy-
skaniu	 pozytywnej	 opinii	 Zarządu	Powiatu	w	Mię-
dzychodzie	 (UchwaEa	Nr	118/170/2009	z	dnia	17	
wrze[nia	2009	r.)	uchwala	się	co	następuje:

§1.	Zaliczyć	do	kategorii	dróg	gminnych	drogi	o	
znaczeniu	 lokalnym,	 poEorone	 na	 obszarze	 Gminy	
Kwilcz,	 stanowiące	 uzupeEniającą	 sieć	 dróg	 sEurą-
cych	miejscowym	potrzebom,

1.	Droga,	tj.	ulica	Wierzbowa	w	Kwilczu;
2.	Droga,	tj.	ulica	Polna	w	Lubaszu;
3.	Droga,	tj.	ulica	Rolna	w	Lubaszu.

§2.	Opis	poEorenia	i	przebieg	dróg	wymienionych	
w	§1	stanowi	zaEącznik	nr	1	do	niniejszej	uchwaEy.

§3.	SzczegóEowe	poEorenie	i	przebieg	dróg	ozna-
czony	na	mapie	stanowi	zaEącznik	nr	2	do	niniejszej	
uchwaEy.

§4.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy	Kwilcz.

§5.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	14	dni	
od	daty	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Wielkopolskiego,	z	mocą	obowiązującą	
od	1	stycznia	2010	r.

Przewodniczący	Rady	Gminy
(-) Grzegorz Korpik


