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UCHWADA Nr XXXII/256/2009 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 28 papdziernika 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usEug 
turystyczno ｠ rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo

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 z pópniej-
szymi zmianami) 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 
z pópniejszymi zmianami), a takre w związku z 
uchwaEą Rady Miejskiej Krzywinia Nr XX/156/2008 
z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenu usEug turystycz-
no - rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo, Rada 
Miejska Krzywinia po stwierdzeniu zgodno[ci planu 
stanowiącego przedmiot niniejszej uchwaEy z usta-

leniami studium uwarunkowaG i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzy-

wiG zatwierdzonego uchwaEą Nr XXXIII/401/2002 
Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 wrze[nia 2002 
r. (ze zmianami), uchwala co następuje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne 

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenu usEug turystyczno 
｠ rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo, zwany da-

lej planem.
2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-

Eącznik nr 1.
2) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, stanowiące zaEącznik nr 
2.

3) Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-
nych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik nr 3. 

3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
zaEączniku graficznym nr 1 (granica obejmuje dziaEki 
nr geod.: 100/8, 100/3, 99, 31, 1).

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest ochrona interesów prywatnych i publicznych, 
uporządkowanie terenu i podniesienie walorów 
estetycznych, co korzystnie wpEynie na wizerunek 
obrębu wsi Cichowo, jak równier gminy KrzywiG. 
Przedmiotem ustaleG planu jest zmiana przeznacze-

nia terenów na tereny usEug turystyczno - rekrea-

cyjnych.

§2.1. Następujące okre[lenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) Granice obszaru objętego planem.
2) Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i/lub rórnych zasadach zagospodarowa-

nia.
3) Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i/lub rórnych zasadach zagospodarowa-

nia ｠ postulowane.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
5) Granice terenu objętego zaEoreniem paEacowo 

｠ parkowym i ochroną konserwatorską.
6) Symbole okre[lające przeznaczenie podstawo-

we terenów:
a) ｧUｦ ｠ tereny zabudowy usEugowej;
b) ｧZP/Uｦ ｠ tereny zieleni urządzonej ｠ parko-

wej z zabudową usEugową;
c) ｧZPｦ ｠ tereny zieleni urządzonej (zieleG par-

kowa);
d) ｧZUpｦ ｠ tereny przyjezierne - plara piaszczy-

sto - trawiasta;
e) ｧWSｦ ｠ tereny wód powierzchniowych [ród-

lądowych (Jezioro Cichowo);
f) ｧKSｦ ｠ tereny obsEugi komunikacji - parking;
g) ｧKPｦ ｠ tereny komunikacji ｠ ciąg pieszo-ro-

werowy;
h) ｧKDpｦ ｠ tereny drogi publicznej klasy dojaz-

dowej - alejki parkowej.
2. PozostaEe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu nie stanowią obowiązujących ustaleG planu i 
mają charakter informacyjny bądp postulatywny. 

§3.1. Następujące okre[lenia stosowane w 
uchwale oznaczają:

1) UchwaEa ｠ niniejsza uchwaEa.
2) Przepisy szczególne i odrębne ｠ aktualne w 

momencie realizacji uchwaEy przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, normy branro-

we oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograni-
czenia w dysponowaniu terenami wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych.

3) Teren ｠ obszar o okre[lonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czony symbolem przeznaczenia. 
4) Urządzenia infrastruktury technicznej ｠ sieci i 

obiekty infrastruktury technicznej takie jak m. 
in.: stacje transformatorowe, stacje gazowe, 
redukcyjno ｠ pomiarowe, ujęcia wody, kotEow-

nie, przepompownie [cieków.
5) Obiekty i urządzenia towarzyszące ｠ obiekty 
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technicznego wyposarenia infrastruktury tech-

nicznej, gospodarcze i higieniczno ｠ sanitarne, 
urządzenia budowlane, komunikacyjne, zaple-

cze parkingowe oraz inne urządzenia lub obiek-

ty peEniące sEurebną rolę wobec przeznaczenia 
podstawowego. 

6) Nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ linia ograni-
czająca teren, na którym dopuszcza się wzno-

szenie budynków oraz okre[lonych w ustale-

niach planu rodzajów budowli naziemnych nie 
będących liniami przesyEowymi, sieciami uzbro-

jenia terenu, obiektami infrastruktury technicz-
nej, w tym stacjami transformatorowymi lub 
urządzeniami terenowymi komunikacji, w tym 
doj[ciami, dojazdami, parkingami terenowymi, 
ogrodzeniami, chodnikami.

7) Wysoko[ć zabudowy ｠ wysoko[ć budynku 
mierzona w metrach w linii elewacji frontowej 
od [redniego poziomu terenu (przed gEównym 
wej[ciem do budynku) do gEównej kalenicy 
obiektu w wypadku dachu stromego.

8) Obiekty maEej architektury ｠ nalery przez to 
rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno[ci 
urytkowe sEurące rekreacji codziennej i utrzy-

maniu porządku jak: hu[tawki, drabinki, Eawki, 
kosze na [mieci itp.

ROZDZIAD II
Zasady ogólne zagospodarowania terenów

§4. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego
1. Obszar objęty planem poEorony jest na obszarze 

chronionego krajobrazu ｧKrzywiGsko ｠ Osieckiego 
wraz z zadrzewieniami Gen. Dezyderego ChEapow-

skiego i kompleksem le[nym Osieczna - Góraｦ. Obo-

wiązują przepisy szczególne i odrębne w zakresie 
celów ochrony przyrody.

2. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których 
ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddzia-

Eywaniu na [rodowisko i dla których sporządzenie 
raportu more być wymagane.

3. Do celów grzewczych ustala się wykorzystanie 
energii elektrycznej oraz paliw pEynnych, gazowych 
i staEych charakteryzujących się niskimi wskapni-
kami emisji; zaleca się stosowanie alternatywnych 
pródeE energii. Nalery korzystać z urządzeG o wyso-

kiej sprawno[ci grzewczej i niskim stopniu emito-

wanych zanieczyszczeG.
4. Nie dopuszcza się skEadowania na wolnym po-

wietrzu materiaEów mogących przenikać do gleb i 
wód gruntowych /materiaEów pylących i emitują-

cych odór/. 
5. Zakazuje się wprowadzania nie oczyszczonych 

[cieków do gleby i wód powierzchniowych.
6. OddziaEywanie wynikające z charakteru prowa-

dzonej dziaEalno[ci nie more przekraczać standar-
dów jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach 
odrębnych poza terenem, do którego inwestor po-

siada tytuE prawny.
7. Obszar objęty planem lery w obrębie koncesji 

na poszukiwanie i rozpoznawanie zEór ropy naftowej 
oraz gazu ziemnego: ｧZrem ｠ Jarocinｦ nr 29/2001/
p z dnia 28.09.2001 r. ｠ warnej do 28.09.2012 r.

8. Ustala się zachowanie ochrony przed haEasem 
na terenach zabudowy usEugowej, jednostki bilan-

sowej oznaczonej na rysunku planu symbolem ｧUｦ 
oraz na terenach obsEugi komunikacji ｠ parking, 
jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ｧKSｦ poprzez zapewnienie jak najlepsze-

go stanu akustycznego [rodowiska, a w szczegól-
no[ci poprzez utrzymanie poziomu haEasu ponirej 
dopuszczalnego lub na tym poziomie okre[lonym w 
przepisach szczegóEowych. 

§5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

1. W granicach terenu objętego opracowaniem 
planu znajduje obszar stanowiący zaEorenie paEa-

cowo ｠ parkowe w Cichowie, wpisane do rejestru 
zabytków z wyEączeniem jednostek:

1) PaEac ｠ nr rej.: 1399/A, dec. Z 24.02.1973 r.
2) Park ｠ nr rej.: 1664/A, dec. Z 21.12.1974 r.
2. W odniesieniu do obiektów, o których mowa 

w §5 ust. 1 pkt 1 i 2 obowiązują następujące usta-

lenia:
1) Obejmuje się ochroną zabytki wpisane do reje-

stru zabytków.
2) W paEacu wpisanym do rejestru zabytków obo-

wiązuje zakaz rozbiórki, rozbudowy, nadbudo-

wy, zmiany formy dachu oraz zmiany formy 
elewacji.

3) Prace remontowe przy zabytku wymagają jed-

noczesnego przeprowadzenia zabiegów kon-

serwatorskich i rewaloryzacyjnych.
4) Prace budowlane, konserwatorskie, restaura-

torskie mogą być prowadzone jedynie w opar-
ciu o wytyczne konserwatorskie, zgodnie z 
zatwierdzoną przez Konserwatora Zabytków 
dokumentacją.

5) Obiektom wpisanym do rejestru zabytków na-

lery zapewnić wEa[ciwą ekspozycję. Obowią-

zuje zakaz lokalizacji w ich otoczeniu obiektów 
stanowiących nieodpowiednią dominantę w 
otaczającym krajobrazie.

6) W obrębie parku ｠ zachowaniu podlega rzepba 
terenu, ukEad przestrzenny i historyczny oraz 
drzewostan.

7) Wszelka dziaEalno[ć inwestycyjna dotycząca 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków wy-

maga uzgodnienia ze strony Konserwatora Za-

bytków.
3. W granicach opracowania planu znajdują się 

zabytki ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków:

1) Kuchnia dworska (na poEudnie od paEacu).
2) Oficyna (na wschód od paEacu).
3) Dom mieszkalny (na póEnoc od oficyny).
4) Murowane ogrodzenie zachowane w czę[ci po-
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Eudniowej zaEorenia paEacowo -parkowego
4. W odniesieniu do obiektów o których mowa w 

§5. ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 obowiązują następujące 
ustalenia:

1) Ochronie podlegają charakterystyczne bryEy 
zabytkowych budynków, rozwiązania archi-
tektoniczne, tradycyjny materiaE, historyczny 
wystrój elewacji.

2) Zachowaniu podlegają tradycyjne rozwiązania 
architektoniczne.

3) Rozbiórkę obiektów dopuszcza się w przypad-

kach uzasadnionych (np. po potwierdzeniu zEe-

go stanu technicznego budynku, przy wskaza-

niu utraty przez niego warto[ci zabytkowych). 
4) Wszelka dziaEalno[ć inwestycyjna dotycząca 

tego typu obiektów wymaga uzgodnienia z 
Konserwatorem Zabytków.

5. Zachowaniu, konserwacji oraz ewentualnej mo-

dernizacji podlegają elementy kolejki wąskotorowej 
wiąrącej zespóE paEacowo ｠ parkowy z podwórzem 
folwarcznym.

6. Teren objęty planem znajduje się w granicach 
strefy ｧAｦ [cisEej ochrony konserwatorskiej. Dzia-

Ealno[ć inwestycyjna dla tego terenu morliwa jest 
po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji na etapie 
koncepcji i projektu ostatecznego.

7. Obszar w granicach objętych opracowaniem 
planu objęty jest strefą ｧWｦ ochrony archeologicz-
nej:

1) Przedmiotem ochrony w archeologicznej stre-

fie ochrony konserwatorskiej ｧWｦ są znajdu-

jące się w niej ruchome i nieruchome zabytki 
archeologiczne stanowiące [wiadectwo rycia i 
dziaEalno[ci czEowieka.

2) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-

szarze powinny być uzgodnione z konserwato-

rem zabytków, który okre[li warunki dopusz-
czające do realizacji inwestycji.

§6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych:
1. Przestrzenie publicznie i ogólnodostępne winny 

być realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne, 
urządzone i wyposarone wysokiej klasy urządzeniami 
pomocniczymi, maEą architekturą, nawierzchniami itp.

2. Obowiązuje realizacja zieleni peEniącej rolę 
zieleni ozdobnej, realizowanej jako zadrzewienia i 
zakrzewienia. Na terenie skarp zieleG nalery reali-
zować jako kępowe lub powierzchniowe peEniące 
funkcję równier przeciwerozyjne.

3. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 
objętym planem takich elementów zagospodarowa-

nia, które swą wielko[cią, formą lub kolorystyką po-

wodują dysonans z otoczeniem.
4. Zakazuje się budowy lokalizacji wier i urządzeG 

telefonii komórkowej oraz jakichkolwiek obiektów 
czy urządzeG powyrej 12 m npt.

§7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Ustala się docelowo realizację peEnego zakre-

su uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyjnej (sanitarnej 
i deszczowej), wodociągowej, gazowej, energe-

tycznej i telekomunikacyjnej ｠ poprzez rozbudowę 
istniejących i budowę nowych sieci infrastruktury 
technicznej.

2. Sieci infrastruktury technicznej nalery lokali-
zować w liniach rozgraniczających tereny dróg. W 
przypadku konieczno[ci dopuszcza się sytuowanie 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej w obrębie 
innych jednostek bilansowych.

3. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
stanowić będą projekty branrowe.

4. Ustala się następujące zasady w zakresie mo-

dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komu-

nikacji.
1) Podstawowy system komunikacji skEada się z 

terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami:
a) ｧ1KPｦ ｠ ciąg pieszo-rowerowy;
b) ｧ10KDpｦ - droga publiczna klasy dojazdowej 

｠ alejka parkowa;
c) drogi wewnętrzne realizowane wg potrzeb w 

obrębie poszczególnych okre[lonych w przepi-
sach szczegóEowych jednostek bilansowych.

2) Powiązania systemu komunikacji w granicach 
planu z ukEadem zewnętrznym okre[la rysunek 
planu.

3) W ramach poszczególnych terenów nalery za-

pewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingo-

wych, zaspokajającą potrzeby w zakresie par-
kowania i postoju samochodów.

4) Dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrznych 
w granicach wyznaczonych jednostek bilan-

sowych okre[lonych w przepisach szczegóEo-

wych.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie instalacji wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej: 
1) Zasady ogólne uzbrojenia: zaleca się realizację 

inwestycji pod warunkiem uzbrojenia terenu w 
instalacje infrastruktury technicznej

2) Tereny pod zabudowę uzbroić w indywidualne 
przyEącza do sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej. Na terenach nieuzbrojonych, do czasu 
wybudowania sieci kanalizacyjnej, dopuszcza 
się alternatywne rozwiązania (budowa szczel-
nych i atestowanych zbiorników bezodpEywo-

wych, przydomowych oczyszczalni [cieków 
oczyszczalni [cieków itp. - przy czym [cieki ze 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych będą 
regularnie wyworone przez koncesjonowane-

go przewopnika do oczyszczalni [cieków).
3) Plan ustala morliwo[ć zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych na terenie dziaEki.
4) Gromadzenie i oczyszczanie [cieków w postaci 

wód opadowych i roztopowych nie more prze-

kroczyć granic terenu, na którym te [cieki po-

wstają.
5) Zakazuje się odprowadzania do gruntu lub ka-
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nalizacji deszczowej [cieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych z trenów komunika-

cji koEowej bez uprzedniego oczyszczenia.
6) Przed realizacją inwestycji nalery uzyskać wa-

runki techniczne podEączenia indywidualnego i 
systemowego od wEa[ciwego zarządcy sieci.

7) W obrębie obszaru objętego planem nalery 
zapewnić zaopatrzenie wodne do celów ga[-
niczych oraz drogi porarowe zapewniające do-

jazd do jednostek ochrony przeciwporarowej 
oraz zapewnić morliwo[ć prowadzenia dziaEaG 
ratunkowych.

8) Ustala się zaopatrzenie w wodę z projektowa-

nego systemu wodociągu gminnego z dopusz-
czeniem stosowania indywidualnych studni do 
czasu realizacji sieci wodociągowej.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie elektroenerge-

tyki:
1) Zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu 

o istniejącą i rozbudowaną na potrzeby planu 
infrastrukturę elektroenergetyczną na warun-

kach okre[lonych przez dysponenta sieci.
2) PrzyEączenie nowych odbiorców do sieci elek-

troenergetycznej na zasadach okre[lonych 
przepisami prawa energetycznego.

3) Planowane sieci elektroenergetyczne wyEącznie 
doziemne.

4) Dopuszcza się sytuowanie stacji transformato-

rowych w granicach planu wg potrzeb.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej w zakresie sieci gazo-

wych:
1) Dopuszcza się uzbrojenie terenu objętego pla-

nem w obiekty i sieci infrastruktury technicznej 
w zakresie sieci gazowych.

2) Zaopatrzenie w gaz dopuszcza się przez bu-

dowę infrastruktury technicznej na warunkach 
okre[lonych przez dysponenta sieci.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie telekomunika-

cji:
1) Ustala się rozbudowę sieci kablowej telekomu-

nikacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi dla zasilenia terenów nowego za-

inwestowania wedEug technicznych warunków 
przyEączenia, z zachowaniem normatywnych 
odlegEo[ci od budynków i od innych sieci infra-

struktury podziemnej.
2) Dopuszcza się morliwo[ć budowy wyEącznie 

linii kablowych doziemnych telekomunikacyj-
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
lokalizacji sieci. Nie zezwala się na budowę linii 
napowietrznych.

9. Zasady gospodarki odpadami:
1) Wprowadza się zasadę zorganizowanego sy-

stemu gromadzenia, segregacji i zagospodaro-

wania odpadów komunalnych opartą na istnie-

jącym systemie oczyszczania gminy.
2) Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z 

przepisami odrębnymi w tym zakresie i gmin-

nym planem gospodarki odpadami.
3) Ustala się selektywne gromadzenie odpadów 

w przystosowanych do tego celu pojemnikach 
ustawionych w wyznaczonym miejscu w obrę-

bie wEasnej dziaEki oraz systematyczny wywóz 
odpadów przez wyspecjalizowane, koncesjo-

nowane sEurby.
4) Zaleca się wprowadzenie wstępnej segregacji 

odpadów.
5) Proces gromadzenia odpadów nie more prze-

kroczyć granic terenu, na którym prowadzona 
jest dziaEalno[ć powodująca ich powstawanie.

§8. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1. Ustala się zakaz podziaEu nieruchomo[ci w gra-

nicach obszaru objętego planem za wyjątkiem te-

renów oznaczonych symbolami jednostek bilanso-

wych ｧ2Uｦ i ｧ6Uｦ.
2. Dopuszcza się wydzielenie dziaEek dla dróg we-

wnętrznych oraz dla urządzeG infrastruktury tech-

nicznej stosownie do potrzeb.

ROZDZIAD III
Ustalenia szczegóEowe

§9. Dla terenów komunikacji ｠ ciąg pieszo-rowe-

rowy, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem ｧ1KPｦ, ustala się obowiązujące pa-

rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1. Okre[la się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych tereny o rórnym przeznaczeniu i/lub rórnych 
zasadach zagospodarowania ｠ zgodnie z rysunkiem 
planu.

2. Nakazuje się budowę utwardzonej nawierzchni 
z materiaEów naturalnych.

3. Zakazuje się wprowadzenia asfaltu, pEyt beto-

nowych.

§10. Dla terenów zabudowy usEugowej, jednostki 
bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
ｧ2Uｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1. Przeznaczenie terenu ｠ obsEuga ruchu rekrea-

cyjno - turystycznego.
2. Plan ustala morliwo[ć lokalizacji budynków 

usEugowych z przeznaczeniem na handel, gastrono-

mię, obsEugę turystyki wodnej.
3. Dopuszcza się lokalizację takich obiektów i 

urządzeG jak:
1) urządzenia higieniczno-sanitarne;
2) przechowalnia sprzętu turystycznego, wodne-

go;
3) i inne związane z przeznaczeniem tego terenu.
4. Charakterystyka zabudowy:
1) KsztaEtowanie obiektów ｠ zaleca się Eączenie 

punktów usEugowych w obiekt jednoprzestrzenny 
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lub w przypadku więcej nir jednego obiekty powta-

rzalne.
2) Wysoko[ć - jedna kondygnacja naziemna.
3) Dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachyle-

nia od 35° do 45°, kryty dachówką lub mate-

riaEem dachówkopodobnym w kolorze czerwo-

nym, ceglastoczerwonym.
5. Dopuszcza się podpiwniczenie budynków.
6. Maksymalna powierzchnia zabudowy w grani-

cach jednostki nie więcej nir 50% powierzchni caE-
kowitej terenu.

7. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej nir 
20% powierzchni caEkowitej terenu.

6. Dopuszcza się usytuowanie obiektów maEej ar-
chitektury.

7. Dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrz-
nych.

8. Dostępno[ć komunikacyjna:
1) Z terenów drogi gminnej nr geod. 32 istniejącej 

｠ usytuowanej w bezpo[rednim sąsiedztwie 
obszaru objętego planem.

2) Z terenów ciągu pieszo-rowerowego oznaczo-

nego symbolem ｧ1KPｦ - zgodnie z rysunkiem 
planu.

§11. Dla terenów zieleni urządzonej, jednostki bi-
lansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
ｧ3ZPｦ, ustala się obowiązujące parametry i wskap-
niki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu:
1. Przeznaczenie terenu ｠ zieleG urządzona (par-

kowa i le[na) z dopuszczeniem infrastruktury tech-

nicznej, maEej architektury, urządzeG sportowo ｠ re-

kreacyjnych, urządzeG rekreacji wodnej.
2. Dopuszcza się sytuowanie [cierek pieszych.
3. Teren nalery nasadzić zielenią w formie drzew, 

krzewów, ro[lin okrywowych i trawy, peEniącej rolę 
zieleni ozdobnej, realizowanej jako zadrzewienia i 
zakrzewienia. Na terenie skarp zieleG nalery reali-
zować jako kępowe lub powierzchniowe peEniące 
funkcję równier przeciwerozyjne.

§12. Dla terenów przyjeziernych - plara piaszczy-

sto - trawiasta, jednostki bilansowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem ｧ4ZUpｦ, ustala się obo-

wiązujące parametry i wskapniki ksztaEtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu:
1. Przeznaczenie terenu ｠ plara.
1. Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej.
3. Dopuszcza się wykonanie pomostów drewnia-

nych dla wędkarzy i sprzętu pEywającego w ilo[ci 
nie więcej nir dwa.

4. Dostępno[ć komunikacyjna - z terenów drogi 
gminnej oznaczonej nr geod. 32 istniejącej ｠ usytu-

owanej w bezpo[rednim sąsiedztwie obszaru obję-

tego planem.

§13. Dla terenów wód powierzchniowych [ród-

lądowych (Jezioro Cichowo), jednostki bilansowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem ｧ5WSｦ, 

ustala się obowiązujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1. Przeznaczenie terenu ｠ wody powierzchniowe 
[ródlądowe (Jezioro Cichowo).

2. Dopuszcza się budowę, przebudowę i moderni-
zację urządzeG wodnych w szczególno[ci nabrzera, 
pomostu i przystani.

3. Morliwo[ć rybackiego urytkowania jeziora co 
wiąre się z powszechnym dostępem do wód /prawo 
wodne/.

4. Ustala się niedopuszczenie do nadmiernego po-

ro[nięcia brzegów i dna zbiornika wodnego ro[lin-

no[cią.
5. Dopuszcza się uprawianie sportów wodnych.
6. Obowiązują nakazy, zakazy i dopuszczenia 

zgodnie z obowiązującą uchwaEą Nr XXVI/263/09 
Rady Powiatu Ko[ciaGskiego z dnia 22 kwietnia 
2009 roku.

7. Ustala się realizację kąpielisk w miejscach do 
tego przeznaczonych.

§14. Dla terenów zabudowy usEugowej, jednostki 
bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
ｧ6Uｦ, ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1. Przeznaczenie terenu - usEugi związane z obsEu-

gą kąpieliska.
2. Ustala się morliwo[ć usytuowania budynków 

obsEugi kąpieliska.
3. Dopuszcza się inną zabudowę kubaturową 

związaną z funkcją tego terenu tj. np.;
1) MaEe punkty handlowe.
2) MaEe obiekty higieniczno-sanitarne.
3) Przechowalnia sprzętu turystycznego, wodne-

go.
4. Charakterystyka zabudowy:
1) Dach ｠ symetryczny, dwuspadowy.
2) Wysoko[ć ｠ dwie kondygnacje naziemne w 

tym poddasze urytkowe.
3) Morliwo[ć podpiwniczenia budynku.
5. Maksymalna powierzchnia zabudowy w grani-

cach jednostki nie więcej nir 50% powierzchni caE-
kowitej terenu.

6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej nir 
30% powierzchni caEkowitej terenu.

7. Obowiązek zapewnienia potrzeb parkingowych 
w granicach dziaEki.

8. Dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrz-
nych.

9. Dostępno[ć komunikacyjna z istniejącej dziaEki 
o nr geod. 102/3 ｠ wEasno[ci gminy.

§15. Dla terenów obsEugi komunikacji, jednostki 
bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
ｧ7KSｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1. Przeznaczenie terenu - ogólnodostępne parkingi 
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dla samochodów osobowych i pojazdów zbiorowe-

go transportu zorganizowanych w poziomie terenu, 
utwardzone.

2. Wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego 
(bruku) lub kostki betonowej typu starobruk.

3. Morliwo[ć zlokalizowania w obrębie jednostki 
bilansowej jednokondygnacyjnego budynku związa-

nego z obsEugą wjazdu o powierzchni nie więcej nir 
20 m2.

4. Dostępno[ć komunikacyjna ｠ z terenów drogi 
gminnej oznaczonej nr geod. 100/5.

§16. Dla terenów zieleni urządzonej ｠ parkowej z 
zabudowa usEugową, jednostki bilansowej oznaczo-

nej na rysunku planu symbolem ｧ7ZP/Uｦ ustala się 
obowiązujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Utrzymuje się istniejące zadrzewienia i zakrze-

wienia.
2. Obowiązuje realizacja zieleni peEniącej rolę zie-

leni ozdobnej, realizowanej jako zadrzewienia i za-

krzewienia jako uzupeEnienie. Na terenie skarp zieleG 
nalery realizować jako kępowe lub powierzchniowe 
peEniące funkcję równier przeciwerozyjne.

3. Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeG 
maEej architektury sEurących rekreacji codziennej.

4. Zachowaniu podlega rzepba terenu, ukEad prze-

strzenny i historyczny oraz drzewostan.
5. Zakazuje się wyburzania, rozbudowy, nadbudo-

wy, zmiany formy dachu oraz zmiany formy elewa-

cji paEacu wpisanego do rejestru zabytków.
6. Zakazuje się budowy innych obiektów kubatu-

rowych.
7. Dla zabytków ujętych w wojewódzkiej i gmin-

nej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia za-

warte w §5 ust. 4.
8. Dopuszcza się zmianę gabarytów budynku ofi-

cyny oznaczonego na rysunku planu nr 2 do wiel-
ko[ci jakie posiada dom mieszkalny oznaczony na 
rysunku planu nr 3.

9. Dopuszcza się przebudowę wewnątrz obiektów 
w celu zapewnienia unowocze[nienia modernizacji, 
w celu dostosowania do wymogów funkcjonalnych 
oraz warunków technicznych jakim powinny od-

powiadać budynki i ich usytuowanie. Przebudowa 
po wcze[niejszym uzgodnieniu z konserwatorem 
zabytków i zapewnieniu udokumentowania stanu 
pierwotnego.

10. Zachowaniu i konserwacji oraz modernizacji 
podlegają elementy kolejki wąskotorowej.

11. Dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrz-
nych w formie alejek z nawiązaniem do pierwotne-

go ukEadu komunikacyjnego parku.
12. Miejsca parkingowe nalery zapewnić na tere-

nie jednostki ｧ7KSｦ.
13. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych/

parkingowych zaopatrzenia, usEug i dojazdu pojaz-
dów i/lub dla osób niepeEnosprawnych lub z ograni-
czoną sprawno[cią itp. 

14. Dostępno[ć komunikacyjna:

1) Z terenów drogi gminnej oznaczonej nr geod. 
100/5 istniejącej ｠ usytuowanej w bezpo[red-

nim sąsiedztwie obszaru objętego planem, 
zgodnie z rysunkiem planu.

2) Z terenów drogi publicznej klasy dojazdowej ｠ alej-
ki parkowej jednostki bilansowej oznaczonej sym-

bolem ｧ10KDpｦ ｠ zgodnie z rysunkiem planu.

§17. Dla terenów zieleni urządzonej ｠ parkowej z 
zabudowa usEugową, jednostki bilansowej oznaczo-

nej na rysunku planu symbolem ｧ9ZP/Uｦ, ustala się 
obowiązujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

2. Przeznaczenie terenu ｠ o[rodek rekreacyjno｠
sanatoryjno-wypoczynkowy typu ｧspaｦ z czę[cią 
hotelową.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ zgodnie z 
rysunkiem planu.

4. Charakterystyka zabudowy:
1) Dopuszcza się sytuowanie pojedynczego obiek-

tu lub kompleksu kilku mniejszych powiąza-

nych galeriami.
2) Wysoko[ć ｠ dwie kondygnacje naziemne, w 

tym poddasze urytkowe.
3) Dach dwuspadowy, Eamany ｠ tzw. dach polski, 

mansardowy.
4) Morliwo[ć podpiwniczenia budynku.
5) BryEa budynku lub zespoEu budynków powią-

zanych galeriami powinna wpisywać się w 
uksztaEtowanie terenu oraz historyczne zadrze-

wienie, nowa zabudowa nie more przekraczać 
gabarytów paEacu wpisanego do rejestru za-

bytków.
5. Maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% 

terenu.
6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej nir 

40% caEkowitej powierzchni terenu.
7. Obowiązuje realizacja zieleni peEniącej rolę 

zieleni ozdobnej, realizowanej jako zadrzewienia i 
zakrzewienia. Na terenie skarp zieleG nalery reali-
zować jako kępowe lub powierzchniowe peEniące 
funkcję równier przeciwerozyjne.

8. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych/
parkingowych zaopatrzenia, usEug i dojazdu pojaz-
dów i/lub dla osób niepeEnosprawnych lub z ograni-
czoną sprawno[cią itp.

9. Ustala się realizację drogi wewnętrznej jako 
kontynuacji drogi publicznej klasy dojazdowej ｠ alej-
ki parkowej, jednostki bilansowej ｧ10KDpｦ celem 
dojazdu do projektowanego - ych obiektu ｠ ów.

10. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych 
w formie alejek parkowych dla obsEugi komunikacji 
terenu i jego funkcji.

11. Dostępno[ć komunikacyjna:
1) Z terenów drogi publicznej dojazdowej - alej-

ki parkowej oznaczonej symbolem ｧ10KDpｦ - 
zgodnie z rysunkiem planu.

2) Z terenów ciągu pieszo - rowerowego oznaczo-

nego symbolem ｧ1KPｦ ｠ zgodnie z rysunkiem 
planu.
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§18. Dla terenów drogi publicznej klasy dojazdo-

wej ｠ alejki parkowej, jednostki bilansowej oznaczo-

nej na rysunku planu symbolem ｧ10KDpｦ ustala się 
zasady budowy systemu komunikacji:

1. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ zgod-

nie z rysunkiem planu.
2. PoEączenie z ukEadem komunikacyjnym ze-

wnętrznym z drogą gminną oznaczoną nr geod. 
dziaEki 100/5.

3. Ustala się przekrój ulicy jednoprzestrzenny.
4. W liniach rozgraniczających ustala się sytuo-

wanie [cierki rowerowej.
5. Nawierzchnię wykonać z naturalnych materia-

Eów, utwardzić ze spadkiem umorliwiającym swo-

bodny spEyw wody opadowej do kanalizacji desz-
czowej. 

ROZDZIAD IV
Ustalenia koGcowe

§19. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rol-
nych i le[nych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednoli-
ty Dz.U. 121 poz. 1266 z 2004 r. ze zmianami) ni-
niejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów 
le[nych o powierzchni 1,72 ha na cele nierolnicze 

i niele[ne. Decyzja MarszaEka Województwa Wiel-
kopolskiego z dnia 12.08.2009 r., znak DR.I.6110-
40/09.

§20. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) dla terenów o nowych 
funkcjach wyznaczonych w planie ustala się 1% 
stawkę sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci.

§21. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy KrzywiG.

§22.1. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 
dni od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

2. UchwaEa, o której mowa w ust. 1, podlega 
równier publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Roman Majorczyk

ZaEącznik Nr 1
do uchwaEy Nr XXXII/256/2009

Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 28 papdziernika 2009 r.
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ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXXII/256/2009

Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 28 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU USDUG 

TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszy-

mi zmianami) Rada Miejska Krzywinia po zapoznaniu 
się z wykazem uwag wniesionych do wyEoronego 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu usEug 
turystyczno-rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo 
oraz Rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta i Gminy 
KrzywiG ustala co następuje:

§1. Stwierdza się konieczno[ć wprowadzenia 
zmian zgodnie z Rozstrzygnięciem Burmistrza z dnia 
21.10.2009 r. uwzględnionym w tabeli ｧWykaz 
uwag wniesionych do wyEoronego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennegoｦ.

§2. W wyniku uwzględnienia uwag do projektu 
planu i wprowadzenia zmian, nie stwierdza się ko-

nieczno[ci ponawiania czynno[ci, o których mowa 
w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXXII/256/2009

Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 28 papdziernika 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-

WANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU USDUG TURYSTYCZNO- REKREACYJNYCH W OBRĘBIE WSI 
CICHOWO

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska 
Krzywinia okre[la następujący sposób realizacji in-

frastruktury technicznej, nalerących do zadaG wEas-
nych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591) zadania 
wEasne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-
nych gminy:

1. Realizowane będzie zbrojenie i dozbrojenie tere-

nu zgodnie z przepisami prawa materialnego i finan-

sowego w tym zakresie.

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
zbrojenia terenu będą wymagaEy zabezpieczenia 
[rodków finansowych w budrecie gminy pochodzą-

cych z dochodów wEasnych gminy i innych pródeE.
3. Poszczególne zadania będą realizowane siEami 

wEasnymi gminy z dopuszczeniem realizacji siE ze-

wnętrznych.
4. W kardym przypadku wyEonienie wykonaw-

cy powinno odbywać się w trybie i na zasadach 
okre[lonych w ustawie ｠ Prawo zamówieG publicz-
nych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy:

1. Powyrsze zadania finansowane będą ze [rod-

ków krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pocho-

dzić będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu 
paGstwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek i 
kredytów, [rodków instytucji pozabudretowych.
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Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-

przez:
a) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno ｠ prywat-
nego ｠ ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo-

[ci.
b) wydatki z budretu gminy,
c) wspóE finansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,

- dotacji i poryczek z funduszy celowych,
- kredytów i poryczek bankowych,
- innych [rodków zewnętrznych.

2. Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-

rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej.
3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 

sprawie planowanych wydatków na inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[ci.
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UCHWADA Nr XXXVI/261/2009 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 28 papdziernika 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwaEy nr XLII/351/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2006 roku 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedary i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Wolsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, 
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pópniejszymi zmianami) 
oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 papdzierni-
ka 1982 roku o wychowaniu w trzepwo[ci i prze-

ciwdziaEaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 
roku, Dz.U. Nr 70, poz. 473 z pópniejszymi zmiana-

mi), uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XLII/351/2006 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2006 roku w spra-

wie zasad usytuowania miejsc sprzedary i podawa-

nia napojów alkoholowych na terenie Gminy Wol-
sztyn wprowadza się następujące zmiany:

§1) otrzymuje brzmienie:
ｧUstala się następujące zasady usytuowania na 

terenie Gminy Wolsztyn miejsc sprzedary i podawa-

nia napojów alkoholowych:
1. Nowopowstający punkt sprzedary napojów al-

koholowych more być usytuowany w odlegEo[ci nie 
mniejszej nir 30 m od:

- szkóE i innych placówek o[wiatowo ｠ wycho-

wawczych i opiekuGczych

- obiektów kultu religijnego
- dworców kolejowych i autobusowych
- obiektów sportowych.

2. W istniejących punktach sprzedary napojów al-
koholowych usytuowanych w odlegEo[ci mniejszej 
nir 30 m od obiektów wymienionych w §1 ust. 1 
dopuszcza się sprzedar napojów alkoholowych, je-

reli nie spowoduje to zakEóceG w funkcjonowaniu 
tych obiektów.

3. Zasady usytuowania miejsc sprzedary i poda-

wania napojów alkoholowych okre[lone w §1 nie 
dotyczą wydawania jednorazowych zezwoleG na 
sprzedar napojów alkoholowych.ｦ

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-

wi Wolsztyna.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz


