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UCHWA£A Nr XXXII/283/09 RADY MIASTA I GMINY GO£AÑCZ

z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Go³añczy w rejonie ulic
dr. Piotra Kowalika i Polnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006
r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111),
art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z
2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz.
954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.
1635, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413), Rada Miasta i Gminy Go³añcz uchwala, co nastê-
puje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Go³añczy w rejonie ulic dr. Piotra
Kowalika i Polnej.

2. Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami dr. Piotra
Kowalika i Polnej (droga powiatowa nr 1571 P), rozgranicze-
niem dzia³ek nr ewid. 620/1 i 535 oraz ul. Poprzecznej.

3. Granice obszaru objêtego planem oznaczono graficz-
nie na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem.

4. Integralne czê�ci uchwa³y obejmuj¹:

1) rysunek w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y
nr 1;

2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodno�ci miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Go³añczy w rejonie ulic dr. Piotra Kowalika i Polnej z
ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Go³añcz, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Go³añczy w rejonie ulic dr. Piotra Kowalika i Polnej,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary objête ochron¹ na podstawie przepisów szczegól-
nych, w tym tereny górnicze oraz zagro¿one powodzi¹ i
osuwaniem siê mas ziemnych;

2) zabytki oraz dobra kultury wspó³czesnej;

3) tereny przestrzeni publicznej.

2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

2) zasad i warunków scalenia oraz ponownego podzia³u
nieruchomo�ci.

§3. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy us³ugowej - us³ug publicznych, oznacze-
nie na rysunku - U;

2) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczenie na rysunku - ZP;

3) teren parkingu publicznego, oznaczenie na rysunku - Kp;

4) tereny pasa infrastruktury technicznej, oznaczenie na ry-
sunku - Ki;

5) tereny dróg publicznych obejmuj¹ce:

a) drogê lokaln¹ (ul. Polna), oznaczenie na rysunku - KD-L,

b) drogê dojazdow¹ (ul. dr. Piotra Kowalika), oznaczenie
na rysunku - KD-D.

§4. Dla terenu zabudowy us³ugowej (U), o funkcji u¿ytecz-
no�ci publicznej, w tym us³ug publicznych, o którym mowa w
§3 pkt 1, ustala siê:

1) mo¿liwo�æ rozbudowy istniej¹cego obiektu w granicach
maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zasto-
sowaniem wysoko�ci, dla przewa¿aj¹cej kubatury czê�ci
dobudowanej, jak w budynku istniej¹cym;

2) formê stropodachu p³askiego;

3) zakaz nadbudowy istniej¹cego budynku;

4) wska�nik powierzchni zabudowanej nieprzekraczaj¹cy 90%
powierzchni ograniczonej maksymalnymi nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy oraz powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszy ni¿ 20% powierzchni wyznaczonego tere-
nu.

§5. 1. Tereny zieleni urz¹dzonej, o których mowa w §3 pkt
2, obejmuj¹:

1) teren zieleni urz¹dzonej (ZP1), w tym funkcji rekreacyjnych
(plac zabaw), z obowi¹zkiem nasadzeñ zieleni �rednio-
wysokiej, izolacyjnej od strony drogi lokalnej (KD-L) oraz
parkingu publicznego (Kp);

2) teren zieleni urz¹dzonej (ZP2), w tym funkcji rekreacyjnych
mog¹cych s³u¿yæ obs³udze terenu zabudowy us³ugowej
(U), z obowi¹zuj¹c¹ lokalizacj¹ urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych
�cieki opadowe z terenu parkingu publicznego.
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2. Na wyznaczonych terenach zieleni urz¹dzonej wyma-
gane jest zachowanie istniej¹cego drzewostanu, w szczegól-
no�ci starodrzewu.

§6. 1. Dla terenu wyznaczonego parkingu publicznego
(Kp), o którym mowa w §3 pkt 3, maj¹ zastosowanie warunki
techniczne dróg oraz ochrona powierzchni ziemi i �rodowiska
wodnego przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

2. Zjazd na parking nastêpuje z dróg publicznych, zgod-
nie z oznaczeniem na rysunku.

§7. 1. Dla terenów dróg publicznych, o których mowa w
§3 pkt 4, maj¹ zastosowanie przepisy o drogach publicznych.

2. W wyznaczonym pasie infrastruktury technicznej (Ki)
zachowuje siê istniej¹ce sieci uzbrojenia podziemnego oraz
zieleñ szpalerow¹ kszta³tuj¹c¹ pierzejê ul. Polnej.

§8. Ochronê �rodowiska i krajobrazu realizujê siê poprzez:

1) pe³ne uzbrojenie techniczne terenu, w tym zbiorowe za-
opatrzenie w wodê, odbiór �cieków komunalnych i opado-
wych;

2) ochronê �rodowiska wodnego poprzez stosowanie urz¹-
dzeñ zapewniaj¹cych wymagane standardy wprowadza-
nia �cieków opadowych do wód i ziemi;

3) komunalny odbiór odpadów i postêpowania z odpadami
zgodne z przepisami odrêbnymi;

4) ochronê istniej¹cej zieleni oraz kszta³towanie zieleni urz¹-
dzonej, s³u¿¹cej zapewnieniu walorów krajobrazowych i
estetycznych przestrzeni publicznej miasta.

§9. Na obszarze objêtym planem znajduj¹ siê zewidencjo-
nowane stanowiska archeologiczne, w zwi¹zku z tym dla
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego prace
ziemne zwi¹zane z zagospodarowaniem lub zabudowaniem
terenu wymagaj¹ uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, w celu okre�lenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu
badañ archeologicznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§10. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpu-
j¹ce, s³u¿¹ce ochronie �rodowiska, zasady infrastruktury tech-
nicznej:

1) zaopatrzenie w wodê - z miejskiej sieci wodoci¹gowej;

2) odprowadzenie �cieków komunalnych do istniej¹cych sie-
ci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych do
istniej¹cej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce - na wyznaczonym tere-
nie ZP1, ze zrzutem do istniej¹cego stawu (obszar poza
planem);

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cych sieci, zgod-
nie z warunkami dostawcy;

5) zaopatrzenie w ciep³o, z lokalnych systemów grzewczych,
z zastosowaniem paliw i urz¹dzeñ do ich spalania spe³nia-
j¹cych wymogi ochrony �rodowiska, w szczególno�ci sto-
sowanie gazu.

2. Na obszarze objêtym planem mog¹ byæ realizowane
wszystkie urz¹dzenia i budowle zwi¹zane z obs³ug¹ w zakresie
infrastruktury technicznej, o której mowa w ust. 1.

3. Istniej¹ce uzbrojenie techniczne zapewnia pe³n¹ ob-
s³ugê techniczn¹ terenu zabudowy us³ugowej (U); dla realiza-
cji parkingu publicznego (Kp) wymagana jest realizacja sieci
kanalizacji deszczowej oraz urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych, stano-
wi¹cych inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

4. Odbiór odpadów, w tym niebezpiecznych i budowla-
nych, nast¹pi zgodnie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§11. Dla obszaru objêtego planem ustala siê stawkê 1%
s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Go³añcz.

§13. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na
obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia uchwa-
³y nr XXIII/112/2000 Rady Miasta i Gminy z dnia 22 listopada
2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Go³añczy (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 92 z dnia 29.12.2000 r.).

§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Józef Ry³ko

Poz. 2545
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/283/09

Rady Miasta i Gminy Go³añcz
z dnia 16 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY GO£AÑCZ

Poz. 2545

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr
127 poz. 880), Rada Miasta i Gminy Go³añcz stwierdza

zgodno�æ miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Go³añczy w rejonie ulic dr. Piotra Kowalika
i Polnej, z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Go³añcz (Uchwa³a
Nr VIII/38/95 Rady Miasta i Gminy w Go³añczy z dnia
28.11.1995 r.).

Uzasadnienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Go³añczy w rejonie ulic dr. Piotra Kowalika i
Polnej dotyczy zmiany ustaleñ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Go³añczy, w zakresie prze-
znaczenia czê�ci terenu zieleni urz¹dzonej na cele parkingu
publicznego, z ograniczeniem przestrzeni przeznaczonej na
parking przy ul. dr. Piotra Kowalika. Powy¿sze nie stanowi
istotnej zmiany planu obowi¹zuj¹cego i s³u¿y realizacji wa¿-
nych celów publicznych. Ustalenia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego s¹ zgodne z polityk¹
przestrzenn¹ okre�lon¹ w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Go³añcz w zakresie:
przeznaczenia terenów, kszta³towania ³adu przestrzennego,
ochrony �rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad
infrastruktury technicznej.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XXXII/283/09

Rady Miasta i Gminy Go³añcz
z dnia 16 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA GO£AÑCZY W REJONIE - ULIC DR. PIOTRA KOWALIKA I POLNEJ, INWESTYCJI

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492,
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006
r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.
880), Rada Miasta i Gminy Go³añcz rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Go³añczy w rejonie ulic dr. Piotra
Kowalika i Polnej obejmuj¹ realizacjê sieci kanalizacji deszczo-
wej, zwi¹zanej z realizacj¹ parkingu publicznego (Kp) oraz
urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych �cieki opadowe i roztopowe.

§2. Sieci kanalizacji deszczowej, o których mowa w §1.,
obejmuj¹:

1) realizacjê sieci s³u¿¹cych odprowadzeniu �cieków opado-
wych i roztopowych - Dn 150 mm, o d³ugo�ci ~ 150 m;

2) urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych �cieki opadowe i roztopowe
(p³askownik i separator).

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzy-
gniêciu, zostan¹ sfinansowane ze �rodków bud¿etowych Gminy
Go³añcz, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicz-
nych oraz Prawa zamówieñ publicznych.


