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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr X/64/2011 
Rady Miejskiej Krzywinia 
z dnia 7 września 2011 r. 

 
W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO DLA TERENU ZABUDOWY USŁUGOWEJ, TECHNICZNO-PRODUKCYJNEJ, SKŁADÓW I MA-

GAZYNÓW W OBRŇBIE WSI ŁUSZKOWO 
 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. 
U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miejska Krzywinia określa nastňpujņcy sposób 
realizacji infrastruktury technicznej, naleşņcych do 
zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowa-
nia: 
 
§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
słuşņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców, stanowiņ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1998r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591) zadania 
własne gminy. 
§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy: 
1. Realizowane bňdzie zbrojenie i dozbroje-
nie terenu zgodnie z przepisami prawa material-
nego  i finansowego w tym zakresie. 
2. Wydatki na poszczególne zadania realiza-
cji zbrojenia terenu bňdņ wymagały zabezpiecze-
nia środków finansowych w budşecie gminy po-
chodzņcych z dochodów własnych gminy i innych 
ŝródeł. 
3. Poszczególne zadania bňdņ realizowane 
siłami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji 
sił  zewnňtrznych. 
4. W kaşdym przypadku wyłonienie wyko-
nawcy powinno odbywań siň w trybie i na zasa-
dach określonych w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych. 

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleşņ do zadań 
własnych gminy: 
1. Powyşsze zadania finansowane bňdņ ze 
środków krajowych i unijnych. Środki krajowe 
pochodziń bňdņ ze środków własnych gminy i 
budşetu państwa, funduszy i dotacji celowych, 
poşyczek i kredytów, środków instytucji pozabu-
dşetowych. 
 Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň po-
przez: 
a) udział inwestorów w finansowaniu w 
ramach porozumień o charakterze cywilno – 
prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a takşe właścicieli nierucho-
mości. 
b) wydatki z budşetu gminy, 
c) współ finansowanie środkami zewnňtrz-
nymi, poprzez budşet gminy – w ramach m.in.: 
- dotacji unijnych, 
- dotacji samorzņdu województwa, 
- dotacji i poşyczek z funduszy celowych, 
- kredytów i poşyczek bankowych, 
- innych środków zewnňtrznych. 
2. Dopuszcza siň udział innych niş gmina 
inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 
3. Rozstrzygniňcie nie jest uchwałņ budşe-
towņ w sprawie planowanych wydatków na inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej tylko 
propozycjņ do rozwaşenia przy uchwalaniu budşe-
tu  gminy w tej czňści. 
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UCHWAŁA NR X/65/2011 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA 

 z dnia 7 września 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji 
kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
a takşe w zwiņzku z uchwałņ Nr XXXII/257/2009 
Rady Miejskiej Krzywinia dnia 28 paŝdziernika 

2009r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzania 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa 
naturalnego i aktywizacji gospodarczej połoşonych 
w obrňbie wsi Jerka i Świniec po stwierdzeniu 
jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta i gminy Krzywiń, zatwierdzonego 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 313 – 30699 – Poz. 5009 
 

uchwałņ Nr XXXIII/401/2002 z dnia 12 września 
2002 roku /ze zmianami/, uchwala siň co nastňpuje: 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszarów eksploatacji 
kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej 
połoşonych w obrňbie wsi Jerka i Świniec, zwany 
dalej planem.  

2. Integralnņ czňściņ uchwały jest:  
1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiņcy 

załņcznik nr 1;  
2) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, stano-
wiņce załņcznik nr 2;  

3) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do za-
dań własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiņce za-
łņcznik nr 3.  

3. Granicň obszaru objňtego planem ozna-
czono na rysunku planu - załņczniku graficznym nr 
1. Plan obejmuje działki o nr geod. 280/1, 281/1 
obrňb wsi Jerka oraz działka o nr geod. 162 obrňb 
wsi Świniec.  

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest ochrona interesów publicznych, umoş-
liwienie eksploatacji złóş kruszywa naturalnego 
oraz i aktywizacji gospodarczej przy jednoczesnej 
minimalizacji negatywnego oddziaływania plano-
wanej inwestycji na środowisko.  

5. Opracowana równolegle z niniejszym pla-
nem, prognoza oddziaływania na środowisko pro-
jektu planu, stanowiņca ocenň przyjňtych rozwiņ-
zań, została poddana procedurze opiniowania 
i wyłoşenia do publicznego wglņdu równolegle 
z projektem planu.  

6. Opracowana została prognoza skutków fi-
nansowych uchwalenia planu, oceniajņca skutki 
ekonomiczne podjňcia niniejszej uchwały.  
 
§ 2. 1. Ilekroń w uchwale jest mowa o:  

1) uchwale – rozumie siň przez to niniejszņ 
uchwałň;  

2) planie – rozumie siň przez to miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;  

3) rysunek planu – rozumie siň przez to gra-
ficzny zapis planu, bňdņcy załņcznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały;  

4) linii rozgraniczajņcej – naleşy przez to ro-
zumień liniň rozdzielajņcņ tereny o róşnym 
sposobie uşytkowania /funkcji/ lub róşnym 
sposobie zagospodarowania terenu;  

5) przeznaczeniu podstawowym – naleşy 
przez to rozumień takie przeznaczenie, któ-
re powinno przewaşań na danym obszarze, 
wyznaczonym liniami rozgraniczajņcymi;  

6) przeznaczenie uzupełniajņce - przeznacze-
nie, które moşe byń realizowane jako uzu-
pełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia 

podstawowego w sposób określony 
w ustaleniach planu;  

7) pas ochronny – naleşy przez to rozumień 
pas terenu, w granicach którego ze wzglň-
du na ochronň oznaczonych dóbr, wydo-
bywanie kopalin nie moşe byń prowadzone 
albo moşe byń dozwolone tylko w sposób 
zapewniajņcy ochronň tych dóbr;  

8) koncesji – naleşy przez to rozumień zgodň 
na wydobywanie kruszywa naturalnego 
udzielonņ przedsiňbiorcy przez organ kon-
cesyjny.  

2. Pozostałe określenia uşyte w uchwale na-
leşy rozumień zgodnie z ich definicjami umiesz-
czonymi w przepisach odrňbnych.  

 

Rozdział I 
USTALENIA OGÓLNE  

§ 3. 1. Nastňpujņce określenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objňtego mpzp;  
2) linia rozgraniczajņca tereny o róşnym prze-

znaczeniu i/lub róşnych zasadach zagospo-
darowania.  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
4) symbole określajņce przeznaczenie tere-

nów:  
a) „PG” – tereny eksploatacji kruszywa;  
b) „U-P” – tereny zabudowy usługowej, tech-

niczno – produkcyjnej, składów 
i magazynów.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie stanowiņ obowiņzujņcych ustaleń planu 
i majņ charakter informacyjny bņdŝ postulatywny.  
 
§ 4. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1. Obszar objňty planem znajduje siň na ob-
szarze chronionego krajobrazu „Krzywińsko - 
Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezydere-
go Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna 
– Góra”.  

2. Nie dopuszcza siň gromadzenia na wol-
nym powietrzu materiałów mogņcych przenikań 
do gleb i wód gruntowych /materiałów pylņcych 
i emitujņcych odór/. Ustala siň uszczelnienie pod-
łoşa, gdzie moşe dojśń do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub innymi substan-
cjami szkodliwymi.  

3. Naleşy stosowań ekologiczne paliwa /o ni-
skiej zawartości substancji zanieczyszczajņcych 
powietrze/ lub odnawialne ŝródła energii.  

4. Określa siň pasy ochronne przy ciņgach 
komunikacyjnych ogólnodostňpnych.  

5. Zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mo-
gņcych znaczņco oddziaływań na środowisko wy-
mienionych w przepisach odrňbnych, innych niş 
określonych w planie.  

6. Cały obszar objňty planem nie naleşy do 
şadnego z rodzajów terenów zróşnicowanych 
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przepisami odrňbnymi pod wzglňdem dopuszczal-
nego poziomu hałasu.  
 
§ 5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1. Cały teren objňty jest strefņ „W” ochrony 
archeologicznej. Przedmiotem ochrony w arche-
ologicznej strefie konserwatorskiej „W” sņ znajdu-
jņce siň w niej zabytki archeologiczne.  

2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym 
obszarze powinny byń uzgodnione z Konserwato-
rem Zabytków, który określi warunki dopuszczajņ-
ce do realizacji inwestycji.  
 
§ 6. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:  

1. Ustala siň docelowo realizacjň w zaleşności 
od potrzeb uzbrojenia terenu: w sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociņgowej, gazowej, 
energetycznej i telekomunikacyjnej – poprzez roz-
budowň istniejņcych i budowň nowych sieci 
i urzņdzeń infrastruktury technicznej.  

2. Dla infrastruktury technicznej doprowadza-
jņcej media do planowanych inwestycji naleşy 
zaplanowań pas techniczny wzdłuş i w sņsiedztwie 
pasa drogowego drogi powiatowej, który umoşliwi 
prowadzenie robót, a póŝniej naprawň 
i konserwacjň sieci i urzņdzeń.  

3. Podstawň realizacji uzbrojenia techniczne-
go stanowiń bňdņ projekty branşowe.  

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie instalacji 
wodociņgowej i kanalizacyjnej:  

1) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitar-
nej dopuszcza siň gromadzenie ścieków 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 
/oczyszczalni ścieków itp./ z zapewnieniem 
ich regularnego wywozu do miejsc wska-
zanych przez słuşby gminne przez konce-
sjonowanego przewoŝnika. Wyposaşenie 
nieruchomości w szczelne ekologiczne 
urzņdzenia do czasowego gromadzenia 
odpadów i ścieków;  

2) realizacja kanalizacji deszczowej z punktu 
gromadzenia oleju i punktu naprawy sprzň-
tu z zastosowaniem lokalnej sieci 
z odstojnikami szlamowymi i separatorami 
oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami 
technicznymi chroniņcymi glebň i wody 
podziemne przed zanieczyszczeniami 
zwiņzkami ropopochodnymi;  

3) zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych 
oraz drogi poşarowe zapewniajņce swo-
bodny dojazd do jednostek straşy poşarnej.  

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie elektroener-
getyki:  

1) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ na za-
sadach i warunkach określonych przez 
dysponenta sieci;  

2) dopuszcza siň sytuowanie stacji transfor-
matorowej słuşņcej dostarczaniu energii 
m.in. dla terenu objňtego planem.  

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji:  

1) powiņzanie obszaru w granicach planu 
z układem zewnňtrznym określa rysunek 
planu;  

2) w granicach poszczególnych terenów nale-
şy zapewniń odpowiedniņ liczbň miejsc po-
stojowych oraz garaşowych zaspokajajņcņ 
potrzeby w zakresie parkowania i postoju 
samochodów z uwzglňdnieniem warunków 
technicznych określonych w przepisach od-
rňbnych, jednak nie mniej niş:  

a) w przypadku zabudowy produkcyjnej, skła-
dów i magazynów: 1 stanowisko postojowe 
na kaşde 1000 m2 powierzchni parku maga-
zynowego,  

b) w przypadku obiektów i lokali usługowych: 
min. 1 stanowisko na kaşde rozpoczňte 50 
m2 powierzchni uşytkowej,  

c) w przypadku obiektów handlowych: min. 
1 stanowisko na kaşde rozpoczňte 20 m2 
powierzchni sprzedaşowej.  

7. Zasady gospodarki odpadami:  
1) gospodarkň odpadami prowadziń zgodnie 

z przepisami odrňbnymi w tym zakresie 
oraz zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami;  

2) ustala siň gromadzenie odpadów 
w indywidualnych zamykanych pojemni-
kach;  

3) wprowadzenie systemu segregacji odpa-
dów gromadzenia w specjalistycznych kon-
tenerach i wywozu przez wyspecjalizowane 
firmy według przepisów szczególnych;  

4) oddziaływania zwiņzane z procesem gro-
madzenia i zagospodarowania odpadów 
nie mogņ przekraczań granic terenu, na 
którym prowadzona jest działalnośń powo-
dujņca ich powstawanie.  

 
§ 7. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości:  

1. Na terenie planu dopuszcza siň wydziele-
nie działek na projektowane drogi wewnňtrzne.  

2. W obszarze jednostek bilansowych ozna-
czonych symbolem „U-P” dopuszcza siň wydziele-
nie działek na warunkach określonych w §10 ust. 
10.  
 
§ 8. Ustalenia dotyczņce sposobu tymczasowego 
zagospodarowania terenu: Do czasu realizacji 
inwestycji zapisanych w planie na wszystkich tere-
nach dopuszcza siň utrzymanie ich dotychczaso-
wego zagospodarowania i uşytkowania, bez moş-
liwości tymczasowej zabudowy terenów, na któ-
rych plan nie dopuszcza określonej zabudowy.  
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Rozdział II 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

§ 9. Dla terenów eksploatacji kruszywa naturalne-
go, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
„PG” ustala siň obowiņzujņce parametry 
i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:  

1. Przeznaczenie podstawowe - eksploatacja 
kruszywa naturalnego. Eksploatacja złoşa kruszy-
wa naturalnego musi odbywań siň przy zachowa-
niu warunków koncesji, przepisów odrňbnych 
i szczególnych oraz Polskich Norm.  

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – drogi we-
wnňtrzne o szerokości min. 6,00 m.  

3. W ramach obszaru górniczego ustala siň 
zorganizowanie terenu obsługi technicznej, na 
którym dopuszcza siň lokalizacjň obiektów 
z pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi, 
utwardzony punkt naprawy sprzňtu, utwardzony 
i zadaszony punkt gromadzenia olejów, miejsce 
zbierania odpadów komunalnych oraz gruntowe 
drogi technologiczne.  

4. Moşliwośń realizacji obiektów lub urzņdzeń 
o gabarytach wynikajņcych z wymogów technolo-
gicznych.  

5. Nakazuje siň likwidacjň obiektów 
i urzņdzeń po zakończeniu eksploatacji złoşa.  

6. Teren obsługi technicznej moşe byń prze-
mieszczany w ramach obszaru górniczego wraz 
z postňpem prac eksploatacyjnych, zgodnie 
z projektem zagospodarowania złoşa.  

7. Rozpoczňcie eksploatacji złoşa moşe na-
stņpiń po wyczerpaniu procedury przewidzianej 
prawem geologicznym.  

8. Eksploatacjň naleşy prowadziń przy za-
chowaniu warunków bezpieczeństwa, szczególnie 
odnosi siň to do zboczy wyrobiska, które naleşy 
formowań przy uwzglňdnieniu kņta stoku natural-
nego.  

9. Ustala siň, şe zdejmowany sukcesywnie 
nadkład naleşy gromadziń na tymczasowych zwa-
łowiskach, zlokalizowanych na terenie górniczym.  

10. Ustala siň selektywne gromadzenie war-
stwy gruntu oraz bezodpadowņ gospodarkň grun-
tami.  

11. Podczas eksploatacji i rekultywacji 
w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych 
bňdzie prowadzona gospodarka bezodpadowa. 
Nadkład zostanie zagospodarowany do rekultywa-
cji terenu poeksploatacyjnego.  

12. Pasy ochronne, z których wydobycie kru-
szywa nie moşe byń prowadzone, wykonań przy 
zachowaniu przepisów odrňbnych i szczególnych:  

- przy gruntach rolnych, naleşņcych do in-
nych uşytkowników – na szerokości min. 
6,00 m;  

- przy gruntach leśnych- na szerokości min. 
10,00 m.  

13. Naleşy zastosowań rozwiņzania zapewnia-
jņce ochronň przed zanieczyszczeniem powietrza, 
wody i gleby oraz ochronň terenów sņsiadujņcych 
przed uciņşliwościami powodowanymi przez ha-

łas, wibracjň zakłócenia energetyczne, promienio-
wanie, itp.  

14. Po zakończeniu eksploatacji złoşa tereny 
muszņ zostań zrekultywowane. Ustala siň leśny lub 
rolny kierunek rekultywacji.  

15. Konieczności prowadzenia etapowych 
zabiegów rekultywacyjnych, szczegółowo określo-
nych w dokumentacji rekultywacyjnej.  

16. Ustala siň prowadzenie sukcesywnej re-
kultywacji, zgodnie z zakresem ustalonym 
w dokumentacji rekultywacji, przy zachowaniu 
nastňpujņcych warunków:  

1) ustala siň wykorzystanie do celów rekulty-
wacji, w pierwszej kolejności, nadkładu 
gromadzonego na terenie górniczym, przy 
czym naleşy zachowań bezpieczeństwo 
zboczy oraz uwzglňdniń kņt stoku natural-
nego;  

2) dopuszcza siň wykorzystanie do celów re-
kultywacji gruntów przywoşonych spoza 
obszaru eksploatacji, pod warunkiem speł-
nienia wymogów obowiņzujņcych w tym 
zakresie przepisów;  

3) ustala siň sukcesywne przywracanie do 
właściwego stanu inne elementy środowi-
ska przyrodniczego, nie wymienione wyşej.  

17. Wprowadzenie innych rozwiņzań tech-
nicznych, technologicznych i przeróbczych na 
terenie projektowanej eksploatacji złóş kopalin 
pospolitych nie wymaga zmiany niniejszego planu 
pod warunkiem nie naruszenia zasad ochrony 
środowiska, prowadzenia racjonalnej gospodarki 
zasobami złóş kopalin i nie naruszenia warunków 
koncesji.  

18. Ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
eksploatacji kruszywa poprzez drogņ wewnňtrznņ 
o szerokości min. 8,00 m z drogi powiato-
wej/gminnej i poprzez jednostkň bilansowņ ozna-
czonņ symbolem „U-P”, przy zachowaniu nastňpu-
jņcych warunków:  

- obsługa komunikacyjna terenu poprzez 
utwardzony zjazd z drogi powiato-
wej/gminnej na warunkach uzgodnionych 
z dysponentem drogi;  

- włņczenie zjazdów do drogi wykonań 
z zachowaniem warunków widoczności 
przewidzianych w przepisach szczególnych, 
po uzgodnienie z jej zarzņdcņ.  

 
§ 10. Dla terenów zabudowy usługowej, technicz-
no - produkcyjnej, składów i magazynów, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami „U-P” usta-
la siň obowiņzujņce parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
usługowa, obiektów techniczno - produkcyjnych, 
składów i magazynów.  

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – drogi we-
wnňtrzne o szerokości min. 8,00 m, urzņdzenia 
i obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, bu-
dynki gospodarcze, zieleń urzņdzona, elementy 
małej architektury, reklamy.  
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3. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu.  

4. Obowiņzek realizacji dróg wewnňtrznych 
wraz z miejscami postojowymi o nawierzchni 
utwardzonej, zgodnie z przepisami branşowymi 
i według potrzeb wynikajņcych z przedsiňwziňcia 
inwestycyjnego. Minimalna szerokośń jezdni dróg 
wewnňtrznych wynosiń powinna 6,00 m.  

5. Maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki do 60% powierzchni działki.  

6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie 
mniej niş 25% powierzchni działki.  

7. Charakterystyka zabudowy:  
1) wysokośń zabudowy: nie wiňcej niş 10,00 

m;  
2) geometria dachu dowolna;  
3) zadaszenia budynków powinny byń wyko-

nane z elementów nie rozprzestrzeniajņ-
cych ognia i wyposaşone w instalacjň od-
gromowņ;  

4) wysokośń obiektów i urzņdzeń infrastruktu-
ry technicznej - nie wiňcej niş 25,00 m.  

5) dopuszcza siň przekroczenie maksymalnej 
wysokości zabudowy dla urzņdzeń 
i obiektów wynikajņcych z warunków tech-
nologicznych;  

6) lokalizacja urzņdzeń i obiektów 
o wysokości równej i wiňkszej niş 50,00 m 
npt podlega zgłoszeniu do Szefostwa Słuş-
by Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP 
przed wydaniem pozwolenia na budowň.  

8. Zaleca siň zabezpieczenie dostňpności do 
zakładu poprzez ogrodzenie terenu oraz wprowa-
dzenie zieleni urzņdzonej ochronnej – izolacyjnej 
wzdłuş drogi dojazdowej i wokół granic.  

9. Zasada podziału terenu na działki powinna 
spełniań nastňpujņce warunki:  

a) linie podziału prostopadłe lub zblişone do 
prostopadłych do osi drogi;  

b) minimalna powierzchnia działki 2000 m2.  
c) szerokośń frontu działki nie mniej niş 25,00 

m.  

10. Dostňpnośń komunikacyjna z terenu drogi 
publicznej zgodnie z rysunkiem planu.  

11. Ustala siň wyznaczenie terenu 
w granicach jednostek bilansowych „U-P” dla 
dostňpności komunikacyjnej jednostek bilanso-
wych „PG”.  

12. Wprowadza siň pas zieleni izolacyjnej 
wzdłuş granic obszaru o szerokości nie mniejszej 
niş 3,00m z wyłņczeniem przestrzeni dostňpności 
komunikacyjnej – dróg wewnňtrznych.  

 

Rozdział III 
USTALENIA KOŃCOWE  

§ 11. Zgodnie z ustawņ o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednoli-
ty Dz. U. 121 poz. 1266 z 2004r. ze zmianami) ob-
szar niniejszego planu wymaga uzyskania zgody 
na zmianň przeznaczenia na cele nierolnicze 
i nieleśne – Decyzja Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 28.07.2010r., znak: 
DR.I.6110-14/10.  
 
§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) dla terenów 
o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala 
siň 30% stawkň słuşņcņ naliczaniu opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości.  
 
§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.  
 
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega 
równieş publikacji na stronie internetowej gminy.  

 
Przewodniczņcy 

Rady Miejskiej  
(-) Roman Majorczyk  
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr X/65/2011 
Rady Miejskiej Krzywinia 
z dnia 7 września 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr X/65/2011 
Rady Miejskiej Krzywinia 
z dnia 7 września 2011 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYŁOŞONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO I AKTYWIZACJI GOSPO-
DARCZEJ POŁOŞONYCH W OBRŇBIE WSI JERKA I ŚWINIEC. 

 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝ-
niejszymi zmianami) Rada Miejska Krzywinia roz-
strzyga, co nastňpuje: 
 
Na podstawie Rozstrzygniňcia Burmistrza Miasta i 
Gminy Krzywiń załņczonego do dokumentacji 

planistycznej w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszy-
wa naturalnego i aktywizacji gospodarczej połoşo-
nych w obrňbie wsi Jerka i Świniec wyłoşonego 
do publicznego wglņdu wraz z prognozņ oddziały-
wania na środowisko, z powodu braku uwag nie 
rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia.  
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr X/65/2011 
Rady Miejskiej Krzywinia 
z dnia 7 września 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA W SPRAWIE:  SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FI-
NANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW EKSPLOATACJI KRU-
SZYWA NATURALNEGO I AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ POŁOŞONYCH W OBRŇBIE WSI JERKA I ŚWINIEC 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. 
U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miejska Krzywinia określa nastňpujņcy sposób 
realizacji infrastruktury technicznej, naleşņcych do 
zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowa-
nia: 
 
§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
słuşņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców, stanowiņ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1998r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591) zadania 
własne gminy. 
 
§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy: 
1. Realizowane bňdzie zbrojenie i dozbroje-
nie terenu zgodnie z przepisami prawa material-
nego i finansowego w tym zakresie. 
2. Wydatki na poszczególne zadania realiza-
cji zbrojenia terenu bňdņ wymagały zabezpiecze-
nia środków finansowych w budşecie gminy po-
chodzņcych z dochodów własnych gminy i innych 
ŝródeł. 
3. Poszczególne zadania bňdņ realizowane 
siłami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji 
sił  zewnňtrznych. 
4. W kaşdym przypadku wyłonienie wyko-
nawcy powinno odbywań siň w trybie i na zasa-
dach określonych w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleşņ do zadań 
własnych gminy: 
1. Powyşsze zadania finansowane bňdņ ze 
środków krajowych i unijnych. Środki krajowe 
pochodziń bňdņ ze środków własnych gminy i 
budşetu państwa, funduszy i dotacji celowych, 
poşyczek i kredytów, środków instytucji pozabu-
dşetowych. 
 Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň po-
przez: 
a) udział inwestorów w finansowaniu w 
ramach porozumień o charakterze cywilno – 
prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a takşe właścicieli nierucho-
mości. 
b) wydatki z budşetu gminy, 
c) współ finansowanie środkami zewnňtrz-
nymi, poprzez budşet gminy – w ramach m.in.: 
- dotacji unijnych, 
- dotacji samorzņdu województwa, 
- dotacji i poşyczek z funduszy celowych, 
- kredytów i poşyczek bankowych, 
- innych środków zewnňtrznych. 
2. Dopuszcza siň udział innych niş gmina 
inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 
3. Rozstrzygniňcie nie jest uchwałņ budşe-
towņ w sprawie planowanych wydatków na inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej tylko 
propozycjņ do rozwaşenia przy uchwalaniu budşe-
tu  gminy w tej czňści. 
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