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UCHWA£A Nr XXXVI/268/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn
obejmuj¹cego czê�æ wsi Osusz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ nr
XIX/145/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 lutego
2008 r. i po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Krotoszyn, Rada Miejska w Kroto-
szynie uchwala co nastêpuje.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. W zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XIX/145/2008 Rady Miej-
skiej w Krotoszynie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmuj¹cego
czê�æ wsi Osusz, uchwala siê miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Krotoszyn obejmuj¹cy czê�æ wsi
Osusz zwany dalej planem.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu zatytu³owany �Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmuj¹cy czê�æ
wsi Osusz� opracowany w skali 1:1000; stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 1 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Krotoszynie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone zosta³y
na rysunku planu.

§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:

1) linia rozgraniczaj¹ca � nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿-
nych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnêtrz-
nych krawêdzi budynków na dzia³ce w stosunku do po-
wierzchni tej dzia³ki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, w której mo¿e byæ umieszczona �ciana frontowa
projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania
w kierunku linii rozgraniczaj¹cej, za wyj¹tkiem takich ele-
mentów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody,
taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatro³ap oraz innych
detali wystroju architektonicznego budynku wysuniêtych
poza tê liniê nie wiêcej ni¿ 2,0 m;

4) szeroko�æ dzia³ki � nale¿y przez to rozumieæ szeroko�æ
frontow¹ dzia³ki mierzon¹ od strony drogi publicznej.

5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu �
nale¿y przez to rozumieæ parametry i wska�niki kszta³towa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu s¹:

1) granica obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) projektowany podzia³ na dzia³ki budowlane,

5) przeznaczenie terenu;

6) projektowany kierunek ci¹gu pieszo-rowerowego,

§4. Ustala siê podzia³ obszaru planu, o którym mowa w §1
ust. 1, na tereny okre�lone na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi i oznaczonymi symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5ZI, 6W, 7E, 8KDl, 9KDd, 10KDd, 11KDd, 12KDpj, 13KDx, 14KDx.

§5. Przeznaczenie terenów, o których mowa w §4 oznaczo-
no na rysunku planu symbolami:

1) MN � tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostoj¹cej;

2) ZI � tereny zieleni izolacyjnej;

3) W � tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych;

4) E � tereny infrastruktury technicznej w zakresie elektro-
energetyki,

5) KD1 � tereny dróg publicznych lokalnych � poszerzenie
istniej¹cej drogi,

6) KDd � tereny dróg publicznych dojazdowych,

7) KDpj � tereny publicznych ci¹gów pieszo-jezdnych;

8) KDx � tereny publicznych ci¹gów pieszych.

§6. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
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1) zabudowê nale¿y lokalizowaæ zgodnie z nieprzekraczalny-
mi liniami zabudowy okre�lonymi na rysunku planu;

2) nowe zagospodarowanie terenu powinno cechowaæ siê
wysokimi walorami przestrzennymi i architektonicznymi;

3) ustalenia dotycz¹ce usytuowania kalenic dachów g³ów-
nych bry³ budynków okre�lone w Rozdziale 2 nie dotycz¹
towarzysz¹cej zabudowy gara¿owej i gospodarczej;

4) zezwala siê na lokalizacjê gara¿y wbudowanych lub przy-
budowanych do g³ównej bry³y budynku;

5) zezwala siê na lokalizacjê budynków gara¿owych i gospo-
darczych przy granicy dzia³ek budowlanych;

6) budynki gara¿owe i gospodarcze realizowane na ró¿nych
dzia³kach przy ich wspólnych granicach winny mieæ jedna-
kowe parametry zabudowy (wysoko�æ górnej krawêdzi
elewacji, kszta³t i wysoko�æ dachów, rozwi¹zania materia-
³owe);

7) dopuszczalne funkcje budynków gospodarczych: gara¿e,
pawilony ogrodowe lub altany;

8) dopuszcza siê lokalizacjê tablic reklamowych o powierzch-
ni do 2,0 m2 na jednej dzia³ce budowlanej;

9) zakazuje siê lokalizacji obiektów i budynków tymczaso-
wych, z wyj¹tkiem obiektów zaplecza budów na czas ich
realizacji, oraz gara¿y blaszanych.

§7. Ustalenia dotycz¹ce ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI
do nasadzeñ nale¿y u¿ywaæ rodzimych, zgodnych z siedli-
skiem gatunków drzew i krzewów;

2) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwe-
stycji nale¿y przetransportowaæ zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami lub wykorzystaæ do nowego
ukszta³towania terenu w granicach dzia³ki w³asnej lub
s¹siednich;

3) odpady komunalne nale¿y gromadziæ w pojemnikach na
terenie dzia³ki i zagospodarowaæ je zgodnie z gminnym
planem gospodarki odpadami i przepisami odrêbnymi;

4) energiê ciepln¹ nale¿y pozyskiwaæ z przyjaznych dla �ro-
dowiska �róde³, z zastrze¿eniem §10 pkt 8) a), b), c).

5) dla obszaru objêtego miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego nale¿y zachowaæ dopuszczalne po-
ziomy ha³asu w �rodowisku, przewidziane dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wynikaj¹ce
z przepisów odrêbnych.

§8. Ustalenia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne nale¿y przerwaæ prace, a nastêpnie
niezw³ocznie powiadomiæ odpowiedni organ s³u¿by ochrony
zabytków, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

§9. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:

1) zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, okre�lonych w przepisach

prawa ochrony �rodowiska, za wyj¹tkiem inwestycji celu
publicznego z wykluczeniem wie¿ i anten telefonii komór-
kowej;

2) zakazuje siê lokalizowania innych obiektów, je¿eli powo-
duj¹ one przekroczenie standardów jako�ci �rodowiska
okre�lonych w przepisach odrêbnych poza teren, do któ-
rego inwestor posiada tytu³ prawny;

3) przy projektowaniu obiektów budowlanych nale¿y zapew-
niaæ ochronê ludno�ci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej okre�lonymi przepisami szczególnymi;

4) ustala siê zakaz zabudowy od osi istniej¹cej linii elektro-
energetycznej SN w odleg³o�ci wynikaj¹cej z przepisów
odrêbnych, do czasu jej prze³o¿enia.

§10. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) podstawowy uk³ad komunikacyjny tworzyæ bêd¹ drogi
8KDl, 9KDd, 10KDd, 11KDd, 12KDpj powi¹zane z uk³adem
dróg publicznych � gminnych, zlokalizowanych poza ob-
szarem opracowania planu;

2) nale¿y na swojej dzia³ce zapewniæ odpowiedni¹ liczbê
miejsc postojowych lub gara¿owych, zapewniaj¹c¹ zaspo-
kojenie potrzeb w zakresie postoju samochodów, jednak
co najmniej 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkal-
ny, wliczaj¹c miejsca w gara¿ach;

3) dla nowych inwestycji nale¿y zapewniæ wykonanie pe³nego
uzbrojenia w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej
powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym w zakresie:

a) wodoci¹gu - ustala siê adaptacjê, rozbudowê istniej¹-
cej sieci gminnej,

b) kanalizacji sanitarnej, ustala siê budowê i rozbudowê
sieci kanalizacji sanitarnej; ustala siê zakaz realizacji
przydomowych oczyszczalni �cieków;

c) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej;

4) w zakresie sieci energetycznej � ustala siê obs³ugê poprzez
istniej¹ce i projektowane linie kablowe podziemne n/n
przy³¹czone do sieci SN poprzez istniej¹ce i projektowane
elektroenergetyczne stacje transformatorowe;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
� ustala siê odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych do gruntu bez naruszania interesu osób trzecich;

6) w zakresie sieci telefonicznej � ustala siê adaptacjê i
rozbudowê istniej¹cej sieci telefonicznej podziemnej;

7) w zakresie sieci gazowej � dopuszcza siê budowê nowej
sieci;

8) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

a) dopuszcza siê stosowania paliw sta³ych i p³ynnych pod
warunkiem spe³nienia wymagañ w przepisach prawa
w zakresie ochrony powietrza,

b) preferuje siê stosowanie ogrzewania gazowego oraz
systemy wykorzystuj¹ce �ród³a czystej energii, w szcze-
gólno�ci takiej jak: pompy cieplne, kolektory s³oneczne,
energiê elektryczn¹,

Poz. 2160
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c) jako ogrzewanie wspomagaj¹ce w budynkach miesz-
kalnych mo¿na u¿yæ kominków i pieców kominkowych,
zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych;

9) odpady nale¿y gromadziæ w pojemnikach na terenie dzia³ki
i odprowadzaæ je zgodnie z gminnym planem gospodarki
odpadami i przepisami odrêbnymi;

10) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia technicznego,
koliduj¹cych z projektowanym zainwestowaniem;

11) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej na te-
renach o innym przeznaczeniu, o ile warunki techniczne
nie pozwalaj¹ na prowadzenie jej w pasach drogowych;

12) w zakresie urz¹dzeñ melioracyjnych � ustala siê obowi¹zek
zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku ko-
nieczno�ci jego naruszenia nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie
zastêpcze zgodnie z przepisami odrêbnymi w uzgodnieniu
z w³a�ciwym zarz¹dc¹ sieci.

§11. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warun-
ków scalania i podzia³u nieruchomo�ci:

1) nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych scalania i podzia³u
nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów odrêbnych;

2) sposób podzia³u nieruchomo�ci okre�lono na rysunku
planu i w ustaleniach szczegó³owych w Rozdziale 2;

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej (MN) dopuszcza siê inny podzia³ terenu, pod
warunkiem zachowania nastêpuj¹cych parametrów:

a) minimalna powierzchnia nowowydzielonej dzia³ki:
700,0 m2,

b) minimalna szeroko�æ frontowa nowowydzielonej dzia³-
ki od strony drogi publicznej: 22,0 m,

4) dopuszcza siê korekty granic projektowanych i istniej¹cych
dzia³ek budowlanych, nie pokrywaj¹cych siê z liniami
rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿-
nych zasadach zagospodarowania, maj¹ce na celu popra-
wê ich funkcjonalno�ci, w tym dostêpu komunikacyjnego,
poprawy kszta³tu dzia³ek, zapewnienia w³a�ciwych warun-
ków usytuowania istniej¹cych budynków;

5) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek geodezyjnych, w szczegól-
no�ci gdy istniej¹ca lub projektowana dzia³ka budowlana
sk³ada siê z kilku dzia³ek geodezyjnych;

6) ustalenia pkt 3) nie dotycz¹ wydzielenia dzia³ek w celu
powiêkszenia s¹siedniej nieruchomo�ci lub regulacji gra-
nic pomiêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo�ciami, z zastrze-
¿eniem, ¿e powsta³e w wyniku tego podzia³u dzia³ki musz¹
spe³niaæ zasady i warunki okre�lone w pkt 3).

§12. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania i u¿ytkowania terenów � nie ustala
siê.

§13. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z kszta³-
towania przestrzeni publicznych - okre�lono w §16.

§14. Ustalenia dotycz¹ce terenów wymagaj¹cych wyzna-
czenia granic i sposobów zagospodarowania lub obiektów
podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów
odrêbnych � nie ustala siê.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN:

1) przeznaczenie terenu � tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;

2) na terenie jednej dzia³ki budowlanej mo¿e byæ zlokalizowa-
ny tylko jeden budynek mieszkalny;

3) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze,
budynki gara¿owe;

4) powierzchnia zabudowy � nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej, lecz jednocze�nie nie wiêcej ni¿ 250,0 m2;

5) powierzchnia biologicznie czynna � nie mniej ni¿ 50%
powierzchni dzia³ki budowlanej;

6) wysoko�æ zabudowy:

a) budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji w tym pod-
dasze u¿ytkowe, jednak nie wiêksza ni¿ 9,0 m mierz¹c
do najwy¿szego punktu dachu;

b) budynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej ni¿
7,0 m mierz¹c do najwy¿szego punktu dachu;

7) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o równym k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych;

8) nachylenia po³aci dachowych g³ównej bry³y budynku:

a) budynku mieszkalnego: 30o - 45o,

b) budynku gospodarczego, gara¿owego: 20o - 45o;

c) dopuszcza siê wprowadzanie uzupe³niaj¹cych elemen-
tów dachu o spadkach innych ni¿ okre�lone

9) pokrycie dachowe: dachówka lub materia³ dachówkopo-
dobny;

10) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem;

11) ogrodzenia od strony drogi publicznej nale¿y realizowaæ
jako a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

12) rozbudowa istniej¹cych budynków zgodnie z ustaleniami
planu;

13) dla istniej¹cych budynków o dachach pochy³ych o para-
metrach innych ni¿ wskazane w ustaleniach planu � do-
puszcza siê ich zachowanie przy rozbudowie g³ównej bry³y
budynku;

14) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi
publicznej zlokalizowanej poza obszarem planu oraz dróg
8KDl, 9KDd, 10KDd, 11KDd, 12KDpj;

15) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgodnie z §10;

16) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci � 30%.

Poz. 2160
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§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 5ZI:

1) przeznaczenie terenu � tereny zieleni izolacyjnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) nale¿y wydzieliæ dzia³kê geodezyjn¹ zgodnie z liniami
rozgraniczaj¹cymi teren,

b) zakazuje siê wtórnego podzia³u terenu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) ustala siê zakaz zabudowy kubaturowej,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce � urz¹dzenia infra-
struktury technicznej, ci¹g pieszo � rowerowy, obiekty
ma³ej architektury,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzch-
ni terenu.

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z dróg
przylegaj¹cych do terenu;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci � 0%.

§17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6W:

1) przeznaczenie terenu � tereny wód powierzchniowych
�ródl¹dowych;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: zakazuje siê wtórnego
podzia³u terenu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - k³adki, urz¹dzenia
hydrotechniczne zabezpieczaj¹ce brzegi wód,

b) nale¿y umocniæ i zabezpieczyæ skarpy nie naruszaj¹c
naturalnych warunków �rodowiskowych,

c) nale¿y zabezpieczyæ wody przed niekontrolowanym
nap³ywem zanieczyszczonych wód z terenów s¹sied-
nich,

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z dróg
przylegaj¹cych do terenu;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgodnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§18. Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej w
zakresie elektroenergetyki oznaczonych na rysunku planu
symbolem 7E,

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej w
zakresie elektroenergetyki,

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci � nale¿y wydzieliæ dzia³kê
geodezyjn¹ zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni dzia³-
ki,

b) powierzchni biologicznie czynna - min. 10% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy kubaturowej - do 1 kondygnacji,
nie wy¿ej ni¿ 5,0 m,

d) geometria dachów - zezwala siê na wszelkie rozwi¹za-
nia;

7) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z dróg
przylegaj¹cych do terenu;

8) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgodnie z §10;

9) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§19. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na
rysunku planu symbolami 8KDl, 9KDd, 10KDd, 11KDd, 12KDpj,
13KDx, 14KDx:

4) przeznaczenie terenu:

a) KD1 � tereny dróg publicznych lokalnych - poszerzenie
istniej¹cej drogi,

b) KDd � tereny dróg publicznych dojazdowych,

c) KDpj � tereny publicznych ci¹gów pieszo-jezdnych,

d) KDx � tereny publicznych ci¹gów pieszych;

5) zasady podzia³u nieruchomo�ci � tereny dróg wyznaczaj¹
linie rozgraniczaj¹ce okre�lone na rysunku planu,

6) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) szeroko�ci dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu;

b) przestrzeñ dróg mo¿e s³u¿yæ do prowadzenia sieci
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

7) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci � 0%.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kro-
toszyna.

§21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca Rady
(-) Zofia Jamka

Poz. 2160
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVI/268/2009

Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn

obejmuj¹cego czê�æ wsi Osusz.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

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 Krotoszynie roz-
strzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

W dniu 9.03.2009 r. wp³ynê³a uwaga dotycz¹ca wniosku o
niewyra¿enie zgody na budowê drogi dojazdowej do nowo
projektowanego osiedla.

Rada Miejska w Krotoszynie postanawia nie uwzglêdniæ w/
w uwagi oraz utrzymaæ w mocy ustalenia projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn
obejmuj¹cego czê�æ wsi Osusz.

Sposób rozstrzygniêcia uwag jest zgodny z �Wykazem
uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go�, stanowi¹cym integraln¹ czê�æ dokumentacji formalno-
prawnej prac planistycznych.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVI/268/2009

Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
agospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn

obejmuj¹cego czê�æ wsi Osusz.

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

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie rozstrzyga
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u-
¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stano-
wi¹ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) zadania w³asne gminy.

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane
zosta³y inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹-
ce do zadañ w³asnych gminy:
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§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1:

1. Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, w tym miêdzy innymi ustaw¹ Prawo
budowlane, ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych, ustaw¹

o samorz¹dzie gminnym, ustaw¹ o gospodarce komunal-
nej i Prawem ochrony �rodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okre�lonych w §1 mo¿e ulegaæ
modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-
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technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania najlepszej
dostêpnej techniki, o ile nie nast¹pi naruszenie ustaleñ
planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury tech-
nicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §1, jest przed-
miotem umowy zainteresowanych stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, ujêtych w niniejszym planie, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104
z pó�niejszymi zmianami), przy czym:

Poz. 2160, 2161

1) wydatki maj¹tkowe gminy okre�la Rada Miejska p.n.:
�Wieloletni Plan Inwestycyjny�,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud¿etu miasta usta-
la siê w uchwale bud¿etowej,

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok
bud¿etowy ujmowane s¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cz-
nik do uchwa³y bud¿etowej, zwanym �Wieloletnie progra-
my inwestycyjne�.

§4. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a realizowane bêd¹ w
sposób okre�lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z pó�niej-
szymi zmianami).

2161

UCHWA£A Nr XXIX/165/09 RADY GMINY KOBYLA GÓRA

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kobylej Górze

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591.z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Nadaje siê nazwê: �Spokojna� ulicy w Kobylej
Górze- stanowi¹cej dzia³kê 81/16.

2. Po³o¿enie ulicy, o której mowa w ust. 1, przestawia
za³¹cznik do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kobyla Góra.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicz¹cy
(-) mgr W³adys³aw Miszkie³o


