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15. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego

Al. NiepodlegEo[ci 18
61-713 PoznaG

23.03.2009 r. 17.04.2009 r. - - Uzgadnia z zastrze-

reniem, re projekt 
mpzp powinien zostać 
uzgodniony z RDOZ ze 
względu na usytuowanie 
terenu nim objętego w 
ｧKrzywiGsko ｠ Osie-

ckimｦ Obszarze Chronio-

nego Krajobrazu.

Znak pisma: DI IV 056-
7323/269/09

W związku z art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowy 

projekt planu nie wymagaE uzyskania zgody na zmia-

nę przeznaczenia gruntów rolnych i le[nych na cele 
nierolnicze i niele[ne.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy w dniu 27 
maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
KrzywiG o godz. 1200 zostaEa przeprowadzona dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami. Dyskusja miaEa miejsce w czasie wy-

Eorenia projektu planu do publicznego wglądu (od 12 
maja do 3 czerwca 2009 r.), co zostaEo poprzedzone 
ogEoszeniem w prasie miejscowej /ｧPanorama Lesz-

czyGskaｦ Nr 18(1524) z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
oraz obwieszczone dnia 30 kwietnia 2009 r. na tab-

licy ogEoszeG w Urzędzie Miasta i Gminy KrzywiG. W 
trybie art. 17 ptk 11 ustawy Burmistrz Miasta i Gmi-
ny KrzywiG umorliwiE osobom fizycznym i prawnym 
oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 
osobowo[ci prawnej wniesienie uwag dotyczących 
miejscowego planu - uwag nie wniesiono.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny stwierdza się, 
re uchwaEa podjęta zostaEa zgodnie z procedurą jej 
uchwalenia okre[loną w ustawie z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami).
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UCHWADA Nr XXIX/222/09 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej poEoronego w obrębie wsi Jerka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 pkt 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 
80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwa-
Eą Nr XII/78/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 
23 papdziernika 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poEoronego w obrębie wsi Jerka, Rada 
Miejska Krzywinia, po stwierdzeniu zgodno[ci planu sta-
nowiącego przedmiot niniejszej uchwaEy z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy KrzywiG zatwierdzonego 
UchwaEą Nr XXXIII/401/2002 Rady Miejskiej Krzywinia 
z dnia 12 wrze[nia 2002 roku, uchwala co następuje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenu zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej poEoronego w obrębie wsi 
Jerka, zwany dalej planem.

2. Integralną czę[cią planu jest niniejsza uchwaEa 
oraz następujące zaEączniki do uchwaEy:

1) Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-

Eącznik graficzny nr 1.
2) Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrze-

nia uwag zgEoszonych do projektu planu stano-

wiące 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 zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik nr 3.

3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono 
na zaEączniku graficznym nr 1 (dziaEka o nr geod. 
388/10).

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 

jest ochrona interesów prywatnych i publicznych, 
zmiana przeznaczenia, usystematyzowanie komu-

nikacji, uporządkowanie terenu i podniesienie jego 
walorów funkcjonalno-estetycznych, co korzystnie 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 162 Poz. 2769｠ 15337 ｠

wpEynie na wizerunek i stan ekonomiczny obrębu 
wsi Jerka, jak równier gminy KrzywiG. Przedmiotem 
mpzp jest przeksztaEcenie terenów na tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na tereny 

dróg co stanowić ma kontynuację zabudowy miesz-
kaniowej Osiedla Wincentego Witosa w Jerce.

§2.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) Granica opracowania.
2) Linia rozgraniczająca tereny o rórnym przezna-

czeniu lub o rórnych zasadach zagospodaro-

wania.

3) Linia podziaEu wewnętrznego.
4) Nieprzekraczalna linia zabudowy.
5) Symbole okre[lające przeznaczenie podstawo-

we terenów:
a) ｧMNｦ ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej;
b) ｧZP/EEｦ - teren zieleni urządzonej z dopusz-

czeniem lokalizacji stacji transformatorowej 

SN/nn;
c) ｧKDdｦ - teren drogi publicznej klasy dojazdo-

wej.

2. Wewnętrzne podziaEy terenów, wskazane na 
rysunku planu jako orientacyjne linie podziaEów geo-

dezyjnych nie są obowiązujące. Linie podziaEów we-

wnętrznych okre[lają zasadę prowadzenia podziaEu. 
Dopuszcza się korekty ich przebiegu, przy zachowa-

niu warunków zabudowy i zagospodarowania tere-

nu okre[lonych w przepisach szczegóEowych.
3. PozostaEe oznaczenia graficzne na rysunku 

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

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

1) plan - ustalenia dotyczące obszaru okre[lonego 
w §1 uchwaEy, o ile z tre[ci przepisu nie wyni-
ka inaczej;

2) uchwaEa - niniejsza uchwaEa;
3) przepisy szczególne i odrębne - aktualne w mo-

mencie realizacji uchwaEy przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, normy branrowe oraz 
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-

mocnych decyzji administracyjnych;
4) studium - Studium uwarunkowaG i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy KrzywiG;
5) teren - obszar o okre[lonym przeznaczeniu i 

zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czony symbolem przeznaczenia podstawowe-

go;
6) dach symetryczny - dach o jednakowym kącie 

nachylenia poEaci dachowych;
7) dachy o poEaciach mijających się na wysoko[ci 

kalenicy ｠ ukEad geometrii dachów charakte-

ryzujący się tym, re kalenice przeciwlegEych 

poEaci dachowych nie są usytuowane na jednej 
wysoko[ci;

8) wysoko[ci budynku ｠ rozumie się przez to 
wysoko[ć budynku liczoną od poziomu tere-

nu przy budynku do najwyrszego punktu jego 
konstrukcji;

9) poziomie terenu ｠ rozumie się przez to rzędną 
terenu nad poziomem morza przed wej[ciem 
gEównym do budynku, bądp jej samodzielnej 
czę[ci, nie będącym wyEącznie wej[ciem do 
pomieszczeG gospodarczych lub technicznych;

10) front dziaEki - granica dziaEki budowlanej przy-

legająca do drogi publicznej, z której odbywa 
się obsEuga komunikacyjna tej dziaEki lub rów-

nolegEa do osi tej drogi.
2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-

nie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

ROZDZIAD II
Zasady ogólne zagospodarowania terenów

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego

1. Od strony ulic i placów ustala się:
1) Ogrodzenia lokalizowane wzdEur dróg i placów 

nalery ksztaEtować z uwzględnieniem następu-

jących warunków:
a) ogrodzenia od dróg publicznych arurowe;
b) powierzchnie arurowe powinny zajmować 

min. 60% powierzchni ogrodzenia;
c) zakaz wprowadzania ogrodzeG o przęsEach z 

typowych prefabrykowanych elementów be-

tonowych oraz peEnych wyrszych nir 1,8 m.
2) ZieleG nalery ksztaEtować w formie szpalerów 

drzew lub rywopEotów.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN i MN/U nie zezwala się stosowania 
jako materiaEów wykoGczeniowych elewacji budyn-

ków blachy falistej i trapezowej oraz ｧsidinguｦ wy-

konanego z tworzyw sztucznych.

3. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być wydzie-
lone, wkomponowane w zieleG i otaczające budynki.

4. Zakazuje się lokalizowania tymczasowych 
obiektów usEugowych.

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

brazu kulturowego

1. Ustala się następujące ogólne zasady w zakre-

sie ochrony [rodowiska:
1) Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaEywać na [rodowisko okre[lonych 
w przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwesty-

cji celu publicznego.

2) Zabrania się wprowadzania [cieków opado-

wych do kanalizacji sanitarnej.

3) SkEadowanie odpadów staEych odbywać się 
more wyEącznie w przystosowanych do tego 
celu miejscach, zgodnie z obowiązującym pla-

nem gospodarki odpadami dla gminy KrzywiG i 
przepisami odrębnymi w tym zakresie.
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4) Wprowadzenie zieleni urządzonej ｠ ochronnej i 
ozdobnej, wysokiej i niskiej, zwEaszcza wzdEur 
granic oraz dróg zaleca się pasy zieleni o znacz-
niejszej szeroko[ci.

5) Wprowadzanie ekologicznych no[ników energii 
i ciepEa ｠ energia elektryczna, gaz, olej opa-

Eowy, drewno. Do celów grzewczych nalery 
stosować pródEa ciepEa z zastosowaniem paliw 
pEynnych, gazowych i staEych charakteryzują-

cych się niskimi wskapnikami emisji lub alter-
natywne pródEa energii.

6) Ustala się następującą zasadę ochrony przed 
haEasem i wibracjami: wymóg zachowania po-

ziomów haEasu ponirej dopuszczalnego lub na 
poziomie okre[lonym w przepisach szczegól-
nych.

2. Ustala się następujące ogólne zasady w zakre-

sie ochrony przyrody:
Obszar w granicach opracowania planu znajduje 

się w obszarze chronionego krajobrazu ｧKrzywiGsko 
- Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyde-

rego ChEapowskiego i kompleksem le[nym Osiecz-
na-Góraｦ oraz na terenie Parku Krajobrazowego im. 
gen. Dezyderego ChEapowskiego. Obowiązują zaka-

zy wynikające z przepisów odrębnych dotyczących 
celów ochrony ww. obszarów. 

3. Ustala się następujące ogólne zasady w zakre-

sie ochrony krajobrazu kulturowego:
1) Ustala się następujące wymagania w zakresie 

formy architektonicznej budynków mieszkal-
nych w zabudowie jednorodzinnej:

a) ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy 
do dwóch kondygnacji nadziemnych ｠ tj. par-
ter i poddasze urytkowe, nie więcej jednak 
nir 10.00 m do kalenicy, chyba re przepisy 
szczegóEowe stanowią inaczej;

b) ustala się dachy o symetrycznych poEaciach, 
kącie nachylenia od 35 do 45 stopni, kryte 
dachówką ceramiczną lub materiaEem da-

chówkopodobnym w kolorze ceglastym lub 
grafitowym; dopuszcza się dachy pEaskie, tj. 
o kącie nachylenia poEaci do 5 stopni;

c) zakazuje się stosowania dachów o poEaciach 
mijających się na wysoko[ci kalenicy;

d) czę[ci budynku takie jak balkony, galerie, ta-

rasy, schody zewnętrzne, wej[cie, pochylnie 
i rampy mogą przekraczać wyznaczoną w 
planie linię zabudowy nie więcej nir 1.50 m, 
natomiast okapy i gzymsy mogą przekraczać 
wyznaczoną w planie linię zabudowy nie wię-

cej nir 0,80 m.
2) Ustala się następujące wymagania w zakresie 

formy architektonicznej budynków nie miesz-
kalnych, na terenach oznaczonych symbolem 
MN

a) wysoko[ć budynków nie more przekraczać 
jednej kondygnacji, nie więcej nir 6.00 m;

b) ustala się kąty nachylenia poEaci dachowych 
od 35 do 45 stopni; w jednostkach bilan-

sowych oznaczonych symbolami ｧ1MNｦ, 

ｧ2MNｦ i ｧ3MNｦ dopuszcza się dachy pEaskie, 
tj. o kącie nachylenia poEaci do 5 stopni.

3) Obowiązuje zakaz:
a) prowadzenia nowych napowietrznych linii te-

letechnicznych i energetycznych;
b) lokalizowania dominant przestrzennych i kon-

strukcji wierowych.
4) Ochrona przed haEasem zgodnie z przepisami 

odrębnymi, okre[lającymi dopuszczalny po-

ziom haEasu na terenach podlegających ochro-

nie akustycznej, spoczywa na inwestorach i 
wEa[cicielach obiektów objętych niniejszym 
planem.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
1. Obszar w granicach objętych opracowaniem 

planu objęty jest strefą ｧWｦ ochrony archeologicz-
nej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust 1 dziaEalno[ć 
inwestycyjna morliwa jest po uzyskaniu uzgodnie-

nia konserwatora zabytków, który okre[li warunki 
konserwatorskie dopuszczające do realizacji inwe-

stycji.

3. Prace ziemne nalery prowadzić pod nadzorem 
archeologicznym, a w przypadku zagrorenia obiek-

tów archeologicznych i nawarstwieG kulturowych 
przeprowadzić badania wykopaliskowe.

§7. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu

1. Ustala się następujące zasady ksztaEtowania li-
nii zabudowy:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, o 
przebiegu okre[lonym na rysunku planu;

2) czę[ci budynku takie jak balkony, galerie, ta-

rasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy 
mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię 
zabudowy nie więcej nir 1.5 m, natomiast oka-

py i gzymsy mogą przekraczać wyznaczoną w 
planie linię zabudowy nie więcej nir 0,8 m;

2. PozostaEe parametry i wskapniki ksztaEtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dla 
poszczególnych terenów, okre[lono w przepisach 
szczegóEowych uchwaEy.

3. W przypadku, gdy w liniach rozgraniczających 
terenu znajduje się więcej nir jedna dziaEka budow-

lana, parametry i wskapniki, o których mowa w ust. 
2 dotyczą poszczególnych dziaEek oraz obiektów z 
nimi związanych.

§8. Zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-

mo[ci
1. Orientacyjne linie podziaEów wewnętrznych okre-

[lają zasadę prowadzenia podziaEu geodezyjnego.
2. Kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do 

pasa drogowego powinien być zgodny z rysunkiem 
planu z dopuszczalnym odchylenia 5 °.

3. Dopuszcza się wydzielanie dziaEek przeznaczo-

nych pod lokalizację urządzeG infrastruktury tech-
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nicznej i komunikacji w ramach innego przeznacze-

nia podstawowego nir teren zieleni urządzonej z 
dopuszczeniem lokalizacji stacji transformatorowej 

SN/nn oznaczonego symbolem ｧ4ZP/EEｦ; wielko[ć 
tych dziaEek nalery ustalać w dostosowaniu do pa-

rametrów technicznych tych urządzeG i potrzeb ich 
obsEugi.

4. W przypadku braku bezpo[redniego dostępu do 
drogi publicznej nalery postępować zgodnie z prze-

pisami odrębnymi.

§9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-

stemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1) Ustala się następujące zasady w zakresie mo-

dernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-

munikacji.

1) Dostępno[ć komunikacyjna dla obszaru objęte-

go mpzp z drogi wojewódzkiej nr 308 poprzez 
drogę oznaczoną symbolem 5KDd. Nie wyrara 
się zgody na lokalizację innych bezpo[rednich 
zjazdów z drogi nr 308. 

2) Ustala się powiązanie ukEadu drogowego ob-

szaru objętego opracowaniem planu z ukEadem 
dróg zewnętrznych w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu jako dostępno[ci komunikacyj-
na.

3) Zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów pasa 
drogowego, w szczególno[ci jezdni, chodni-
ków lub poboczy w granicy obszaru planu oraz 
z zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym.

4) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej oznaczonych symbolem ｧMNｦ, usta-

la się obowiązek zapewnienia wEa[ciwej ilo[ci 
stanowisk postojowych, w tym parkingów te-

renowych i garary, w ilo[ci nie mniejszej nir 
2 miejsca postojowe na jedną nieruchomo[ć 
wliczając w to garar, a dla usEug zlokalizowa-

nych na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową - 1 miejsce postojowe na karde 
rozpoczęte 50 m2 powierzchni urytkowej.

5) Na terenach dróg ustala się zakaz realizacji 
obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeG 
technicznych dróg związanych z utrzymaniem i 
obsEugą ruchu oraz sieci i obiekty infrastruktury 
technicznej.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie instalacji wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej:
1) Utrzymuje się w planie istniejące obiekty i sieci 

wodociągowe oraz kanalizacyjne zlokalizowa-

ne w obszarze opracowania planu. Istniejące 
obiekty i sieci infrastruktury technicznej pod-

legać mogą przebudowie rozbudowie lub wy-

mianie.

2) Ustala się zbiorowe zaopatrzenie w wodę prze-

znaczoną do sporycia przez ludzi oraz przezna-

czoną do urytku przez podmioty gospodarcze, 
poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodocią-

gowej, na warunkach okre[lonych przez dys-
ponenta sieci.

3) Sieci infrastruktury technicznej w zakresie in-

stalacji wodociągowej i kanalizacji prowadzić 
w liniach rozgraniczających tereny dróg.

4) DziaEki pod zabudowę uzbroić indywidualnymi 
przyEączami wodociągowymi.

5) Odprowadzenie [cieków komunalnych przewi-
duje się za pomocą kanalizacji grawitacyjnej i 
tEocznej przyEączonej kolektorami do istniejącej 
oczyszczalni [cieków.

6) DziaEki 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 nie mające nega-

tywnego oddziaEywania na [rodowisko (budo-

wa bezodpEywowych zbiorników, oczyszczalni 
[cieków, itp.). Przy czym [cieki ze zbiorników 
bezodpEywowych będą systematycznie wywo-

rone przez koncesjonowanego przewopnika do 
oczyszczalni [cieków.

7) Sieć wodociągową nalery prowadzić w liniach 
rozgraniczających tereny dróg jednocze[nie za-

pewniając zaopatrzenie w wodę dla celów ga[-
niczych.

8) Dopuszcza się sytuowanie dodatkowych urzą-

dzeG infrastruktury technicznej w zakresie ka-

nalizacji w granicach dziaEek budowlanych i 
dróg.

9) Gromadzenie i oczyszczanie [cieków w postaci 
wód opadowych i/lub roztopowych nie more 
przekroczyć granic terenu, z którego są one od-

prowadzane.

10) Zakazuje się odprowadzania do gruntu lub ka-

nalizacji zbiorczej wód opadowych i /lub rozto-

powych z terenów komunikacji koEowej (dro-

gi publiczne i wewnętrzne) bez uprzedniego 
oczyszczenia.

11) Zaleca się realizację nawierzchni przepusz-
czalnych oraz ich wykorzystanie jako odbior-

ników wód opadowych i/lub roztopowych w 
formie odpowiednio przystosowanych pasów 
zieleni, wyznaczonych w granicach pasów dro-

gowych.

12) Wszelkie oddziaEywania związane z procesem 
oczyszczania [cieków w postaci wód opado-

wych i roztopowych nie mogą powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza tere-

nem do którego inwestor posiada tytuE praw-

ny.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie elektroenergety-

ki:
1) Zaopatrzenie w energię elektryczną zapewnić 

przez istniejącą i rozbudowaną na potrzeby pla-

nu infrastrukturę elektroenergetyczną na wa-

runkach okre[lonych przez dysponenta sieci.
2) Projekt branrowy rozbudowy infrastruktury 

energetycznej dla terenów zabudowywanych 
opracować przyjmując zasadę prowadzenia linii 
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kablowych SN i nn w linach rozgraniczających 
tereny dróg. ZEącza kablowe odbiorców nale-

ry lokalizować w granicach dziaEek. Dopusz-
cza się lokalizację szafek kablowych na terenie 
dróg i ulic.

3) PrzyEączanie nowych odbiorców do sieci elek-

trycznej na zasadach okre[lonych przepisami 
prawa energetycznego.

4) Ustala się sytuowanie stacji transformatorowej 
na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem ｧZP/EEｦ. W uzasadnionych względami 
technologicznymi przypadkach dopuszcza się 
sytuowanie wszelkich dodatkowych urządzeG 
infrastruktury technicznej w zakresie elektro-

energetyki, w tym stacji transformatorowych, 
w granicach dziaEek budowlanych i drogi.

5) Zasilanie energetyczne obiektów budowlanych 
nalery realizować doziemnymi kablami nn.

6) Obowiązuje strefa techniczna wzdEur istnieją-

cych napowietrznych linii wysokiego napięcia 
110 kV o szeroko[ci co najmniej 30.0 m (po 
15.0 m licząc od kardego przewodu). W ob-

szarze strefy obowiązuje zakaz wznoszenia bu-

dynków przeznaczonych na staEy pobyt ludzi. 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie sieci gazowych:
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 budo-

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

3) Projekt branrowy rozbudowy infrastruktury ga-

zowej dla terenów objętych planem opracować 
przyjmując zasadę prowadzenia sieci gazowych 
w linach rozgraniczających tereny dróg.

4) W wypadku uzasadnionych warunków tere-

nowych lub spowodowanym istniejącym za-

gospodarowaniem dopuszcza się prowadzenie 
podziemnej sieci gazowej infrastruktury tech-

nicznej przez inne jednostki bilansowe.

5) PrzyEączanie nowych odbiorców do sieci gazowej 
na zasadach okre[lonych przepisami prawa.

6) Obowiązują strefy ochronne od sieci gazowych 
- zgodnie z przepisami szczególnymi. DziaEal-
no[ć inwestycyjna, w tym lokalizacja obiektów 
oraz sieci od obiektów, wymaga uwzględnienia 
stosownych odlegEo[ci zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej w zakresie telekomunikacji:
1) Obowiązek prowadzenia podziemnej sieci infra-

struktury technicznej w zakresie telekomunika-

cji w przypadku lokalizacji nowych sieci.

2) Na terenie objętym planem zakazuje się lokali-
zacji przekapników telefonii komórkowej. 

6. Zasady gospodarki odpadami staEymi:
1) Gromadzenie i gospodarowanie odpadów ｠ 

zgodnie z obowiązującym planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi.

2) Gromadzenie odpadów staEych w indywidual-
nych zamykanych pojemnikach, zlokalizowa-

nych w granicach wEasnych nieruchomo[ci.
3) Zaleca się wprowadzenie wstępnej segregacji 

odpadów.
4) Wszelkie oddziaEywania związane z gromadze-

niem odpadów nie mogą powodować przekro-

czenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-

[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

ROZDZIAD III
Ustalenia szczegóEowe

§10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami ｧ1MNｦ, ｧ2MNｦ i ｧ3MNｦ, ustala się obowiązu-

jące parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Przeznaczenie uzupeEniające: usEugi nieuciąr-
liwe w obiektach mieszkaniowych, urządzenia i 
obiekty infrastruktury technicznej ｠ towarzyszące i 
obsEugujące obszar objęty mpzp., drogi wewnętrz-
ne, garare, parkingi i urządzenia towarzyszące, bu-

dynki gospodarcze, zieleG urządzona, elementy ma-

Eej architektury, reklamy.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu.

4. Na kardej dziaEce zezwala się na zlokalizowanie 
następujących budynków:

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinne-

go wolnostojącego;
b) jednego budynku gararowego wolnostojącego 

lub wbudowanego;
c) budynku gospodarczego o powierzchni zabudo-

wy nie przekraczającej 35.0 m2.

5. Zabudowa mieszkaniowa - charakterystyka:
a) ksztaEtowanie budynków ｠ wolnostojące;
b) wysoko[ć zabudowy ｠ do dwóch kondygnacji 

nadziemnych w tym poddasze urytkowe;
c) geometria dachów ｠ dachy dwu lub wielospa-

dowe, o kącie nachylenia poEaci 35º do 45º 
kryte dachówką lub materiaEem dachówkopo-

dobny w kolorze czerwonym, ceglastoczerwo-

nym lub grafitowym;
d) gEówna kalenica dachu równolegle do linii za-

budowy;
e) morliwo[ć podpiwniczenia budynków.
6. Zabudowa gospodarcza i garar - charakterysty-

ka:
a) usytuowanie ｠ morliwo[ć lokalizacji budynków 

w granicy dziaEki w taki sposób, re budynki 
gospodarcze dziaEek sąsiadujących stanowić 
będą przestrzennie jeden obiekt;

b) wysoko[ć zabudowy ｠ jedna kondygnacja;
c) charakterystyka budynków gospodarczych i 

gararu - w nawiązaniu do rozwiązaG architek-

tonicznych budynków mieszkalnych (zastoso-
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wanie jednakowego materiaEu budowlanego, 
rodzaju tynku, pokrycia dachowego, jedno 
spadku czy koloru elewacji ｠ wykoGczenia);

d) zakazuje się zmiany urytkowania budynków 
gospodarczych na funkcje mieszkaniowe.

7. Nowopowstające budynki powinny być wy-

konane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami szczególnymi.

8. Dopuszcza się wewnętrzną obsEugę komunika-

cyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne realizowa-

ne jako zadania wEasne inwestora.
9. Zapewnienie potrzeb parkingowych w grani-

cach dziaEki.
10. Maksymalna intensywno[ć zabudowy: 30%.
11. Powierzchnia biologicznie czynna ｠ minimum 

40%.

12. W zakresie zasad i warunków scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci obowiązują następujące usta-

lenia:
Ustala się następujące szczegóEowe zasady i wa-

runki podziaEu nieruchomo[ci: ustala się minimalną 
szeroko[ć frontu dziaEki: 20,0 m.

13. Dostępno[ć komunikacyjna z terenów drogi 
publicznej projektowanej ｠ oznaczonej symbolem: 
ｧ5KDdｦ, zgodnie z rysunkiem planu.

14. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) dla terenów o nowych funk-

cjach wyznaczonych w planie ustala się 1% stawkę 
sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci 
nieruchomo[ci.

§11. Dla terenu zieleni urządzonej z dopuszcze-

niem lokalizacji stacji transformatorowej Sn/nn, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem ｧ4ZP/
EEｦ, ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

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

1) Podstawowe: zieleG urządzona. 
2) UzupeEniające: infrastruktura techniczna, w tym 

stacja transformatorowa.

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) dla terenów o nowych funk-

cjach wyznaczonych w planie ustala się 1% stawkę 
sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci 
nieruchomo[ci.

§12. Dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem ｧ5KDdｦ, 
ustala się obowiązujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące przeznaczenie:

1) Podstawowe: droga publiczna klasy dojazdo-

wej. 

2) UzupeEniające:
a) chodniki i [cierki rowerowe jednostronnie;
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
c) zieleG towarzysząca.
2. Dopuszcza się realizację [cierek rowerowych.
3. Zakaz budowy innych wEączeG do istniejącej 

sieci dróg poza wyznaczonymi w planie skrzyrowa-

niami.

4. Dopuszcza się realizację jednostronnie chodni-
ków, a w szczególnych przypadkach brak wyodręb-

nionej czę[ci jezdni i chodnika. Ustala się minimalną 
szeroko[ć chodnika na 1,50 m.

5. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) dla terenów o nowych funk-

cjach wyznaczonych w planie ustala się 1% stawkę 
sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci 
nieruchomo[ci.

ROZDZIAD IV
Ustalenia koGcowe

§13. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Krzywinia. 

§14.1. 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 rów-

nier publikacji na stronie internetowej gminy

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Roman Majorczyk
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU ZABUDO-

WY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ PODOqONEGO W OBRĘBIE WSI JERKA

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXIX/223/2009

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

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 rozstrzyga, co 
następuje:

Na podstawie Rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i 
Gminy KrzywiG zaEączonego do dokumentacji plani-
stycznej w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego wyEoronego do publicznego wglądu wraz z 
prognozą oddziaEywania na [rodowisko, z powodu 
braku uwag nie rozstrzyga się o sposobie ich roz-
patrzenia. 
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA
W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ PODOqONEGO 
W OBRĘBIE WSI JERKA

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXIX/223/2009

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

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 wykonawcy 
powinno odbywać się w trybie i na zasadach okre-

[lonych w ustawie ｠ Prawo zamówieG publicznych.

§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.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-

przez:
a) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno – prywatne-

go ｠ ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.
b) wydatki z budretu gminy,
c) wspóEfinansowanie [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.
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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 XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej poEoronego w obrębie wsi Jerka

PODSUMOWANIE
do uchwaEy Nr XXIX/223/2009

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 22 czerwca 2009 r.

W dniu 23 papdziernika 2007 roku Rada Miejska 
Krzywinia podjęEa uchwaEę Nr XII/78/2007 w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poEorone-

go w obrębie wsi Jerka, w konsekwencji której uru-

chomiono procedurę planistyczną w trybie art. 17 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzenny (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 papdzierni-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o [rodowisku 
i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie 
[rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania na [rodo-

wisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227).

W dniu 15 listopada 2007 roku ogEoszono w pra-

sie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podję-

ciu uchwaEy o przystąpieniu do sporządzenia pro-

jektu planu miejscowego. W związku z art. 17 pkt. 
2 wyrej wymienionej ustawy po zawiadomieniu 
przez Burmistrza Miasta i Gminy KrzywiG na pi[mie 
instytucji i organów wEa[ciwych do uzgadniania i 
opiniowania o podjęciu uchwaEy o przystąpieniu do 
sporządzenia projektu planu miejscowego zgEoszono 
szereg wniosków, a ich zestawienie przedstawia się 
następująco:

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej poEoronego w obrębie wsi Jerka

Lp. Data 
wpEywu 
wnio-

sku

Nazwa jednostki orga-

nizacyjnej i adres

Tre[ć 
wniosku

Oznacze-

nie nie-

rucho-

mo[ci, 
której 

dotyczy 

wniosek

Rozstrzygnięcie Burmi-
strza w sprawie rozpa-

trzenie wniosku

Uwagi

wniosek 

uwzględ-

niony

wniosek 

nie-

uwzględ-

niony

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 28.11.
2007 r.

Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki 
w Poznaniu 
Delegatura w Lesznie
Pl. Ko[ciuszki 4
64-100 Leszno

Wnosi uwagi:
- teren objęty mpzp 
znajduje się w obszarze 
chronionego krajobrazu 

ｧKrzywiGsko ｠ Osieckiego 
wraz z zadrzewieniami 

gen. D. ChEapowskiego 
i kompleksem le[nym 
Osieczna- Góra,
- forma i zakres projektu 

planu oraz oznaczenia w 

nim stosowane muszą 
być zgodne z Rozporzą-

dzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 26.08.03 
r. w sprawie wymagane-

go zakresu projektu mpzp.

Teren 
objęty 

planem.

+
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2. 29.11.
2007 r.

Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków 
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. KomeGskiego 6
64-100 Leszno

CaEy teren nalery objąć 
strefą ｧWｦ ochrony arche-

ologicznej. Przedmiotem 
ochrony są liczne zabytki 
archeologiczne. Wszelkie 

zamierzenia inwestycyjne 

na ty obszarze powinny 

być uzgodnione z konser-
watorem zabytków.

j.w. +

3. 29.11.
2007 r.

PGNiG OddziaE 
w Zielonej Górze
ul. Boh. Westreplatte 
15
65-034 Zielona Góra

Na przedmiotowy terenie 
nie występują obszary i 
tereny górnicze utworzo-

ne w związku z wydo-

bywanie ropy naftowej i 

gazu ziemnego.

j.w. Brak 
wnio-

sków.

4. 29.11.
2007 r.

ENEA Rejon 
Dystrybucji Ko[cian
ul. PóEnocna 3
64-000 Ko[cian

Informuje, re przyEączenie 
nowych odbiorców do 
sieci elektroenergetycznej 

odbywa się na zasadach 
okre[lonych w Prawie 
Energetycznym. Plano-

wane sieci elektroener-

getyczne SN i n.n nalery 
lokalizować na terenach 
ogólnie dostępnych dróg i 
ciągów pieszych.

j.w. +

5. 29.11.
2007 r.

OGP Gaz ｠ System
ul. Grobla 15
61-859 PoznaG

Przez przedmiotowy teren 
nie przebiega przesyEowa 
sieć gazowa wysokiego 
ci[nienia.

j.w. Brak 
wnio-

sków.

6. 03.12.
2007 r.

Urząd MarszaEkowski 
Województwa Wlkp.
Departament 
Infrastruktury

pl. Wolno[ci 18
61-739 PoznaG

Miejscowy plan powinien 

uwzględniać zadania 
ponad lokalne z zakresu: 
komunikacji (droga woj. 
308), ochrony [rodowi-
ska przyrodniczego (park 
krajobrazowy im. D. 
ChEapowskiego) i infra-

struktury technicznej (linia 
energetyczna 110 V).

j.w. +

7. 03.12.
2007 r.

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4

61-625 PoznaG

Planowane rozwiązania 
przestrzenne z zakresu 

gospodarki [ciekowej 
powinny uwzględniać:
1. podEączenie obiektów 
do zbiorczej kanalizacji;
2. odprowadzanie [cie-

ków do szczelnych szamb 
do czasu jej wybudowa-

nia.

j.w. +

8. 03.12.
2007 r.

Wlkp. Zarząd 
Melioracji i UrządzeG 
Wodnych w Poznaniu
Rejonowy OddziaE 
w Lesznie
ul. Zniadeckich 5
64-100 Leszno

Na przedmiotowym tere-

nie nie występują urzą-

dzenia melioracji podsta-

wowych.

j.w. Brak 
wnio-

sków.

9. 03.12.
2007 r.

TP Obszar Eksploatacji 
w Poznaniu
ul. BuEgarska 55
60-320 PoznaG

Wnioskuje o objęcie 
przedmiotowego terenu 

infrastrukturą telekomuni-
kacyjną.

j.w. +
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10. 03.12.
2007 r.

Wlkp. Urząd Woje-

wódzki w Poznaniu
Wojewódzki Konser-
wator Przyrody
al. NiepodlegEo[ci 
16/18
61-713 PoznaG

Teren objęty miejscowym 
planem poEorony jest na ob-

szarze chronionego krajobra-

zu ｧKrzywiGsko ｠ Osiecki 
wraz zadrzewieniami gen. 

D. ChEapowskiego i kom-

pleksem le[nym Osieczna 
｠ Góraｦ oraz na terenie par-
ku krajobrazowego im. Gen 

D. ChEapowskiego. Usta-
lenia planu nie mogą być 
sprzeczne z celami ochrony 

tych obszarów.

j.w. +

11. 03.12.
2007 r.

Wojewódzki Sztab Woj-
skowy, ul. Solna 21
61-736 PoznaG

Nie wnosi uwag. j.w. Brak 
wnio-

sków.

12. 13.12.
2007 r.

PaGstwowy Powiato-

wy Inspektorat Sani-

tarny w Ko[cianie
ul. Piaskowa 42 A
64-000 Ko[cian

Teren objęty mpzp powi-
nien znajdować się poza 
zasięgiem jakiegokolwiek 
uciąrliwego oddziaEywa-

nia. W projekcie planu 

miejscowego nalery 
ustalić zasady obsEugi w 
zakresie infrastruktury 

oraz warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

wynikające z potrzeb 
ochrony [rodowiska i 
zdrowia ludzi.

j.w. +

13. 17.12.
2007 r.

Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 PoznaG

Dla drogi wojewódzkiej 
nalery utrzymać istniejące 
granice pasa drogowego 

oraz przyjmować parame-

try techniczne wEa[ciwe 
dla drogi klasy G. Obiekty 
budowlane przeznaczo-

ne na pobyt ludzi nalery 
lokalizować poza zasięgiem 
uciąrliwo[ci drogi. Nalery 
pozostawić teren wolny 
od zabudowy kubaturowej 

wzdEur drogi wojewódzkiej 
w odlegEo[ci co najmniej 
20 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni. Dostępno[ci 
terenów do drogi woje-

wódzkiej nalery zapewnić 
poprzez wewnętrzne ukEa-

dy komunikacyjne poEączo-

ne z drogą wojewódzką 
drogami nirszej kategorii. 
Nalery ustalić linie roz-
graniczające wzdEur drogi 
wojewódzkiej

j.w. +

PozostaEe zawiadomione organy wEa[ciwe do 
uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowe-

go nie przedstawiEy swojego stanowiska w przed-

miotowej sprawie, co jest jednoznaczne z brakiem 
wniosków.

W dniu 24.03.2009 r. odbyEo się posiedzenie Po-

wiatowej Komisji Urbanistyczno ｠ Architektonicznej, 
której przedmiotem byEo wyrarenie opinii w trybie 
art. 17 pkt 6a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

o projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej poEoronego w obrębie wsi Jerka. 
Komisja pozytywnie zaopiniowaEa projekt planu bez 
uwag. Tabelaryczne zestawienie wszystkich uzyska-

nych opinii przedstawia się następująco:
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WYKAZ OPINII PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej poEoronego w obrębie wsi Jerka

Lp. Opiniujący (nazwa i adres) Data udostęp-

nienia projektu 

planu miej-

scowego do 

opiniowania

Przebieg i data opiniowania uwagi

Opinia nega-

tywna (data 
wpEywu)

Opinia pozy-

tywna (data 
wpEywu)

1 2 3 4 5 7

1. Powiatowa Komisja Urbani-
styczno ｠ Architektoniczna
al. Ko[ciuszki 22
64-000 Ko[cian

20.03.2009 r. - 01.04.2009 r. Opiniuje pozytywnie bez 
uwag.

UchwaEa nr 4/2009 Powia-

towej Komisji Urbanistyczno 
｠ Architektonicznej z dnia 
24.03.2009 r.

2. Regionalny Dyrektor Ochro-

ny Zrodowiska w Poznaniu
al. NiepodlegEo[ci 16/18
61-713 PoznaG

20.03.2009 r. 10.04.2009 r. - Znak pisma:
RDOZ-30-OO.III-7041-
645/09/nb

3. PaGstwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 

Ko[cianie
ul. Piaskowa 42a
64-000 Ko[cian

23.03.2009 r. - 14.04.2009 r. Opiniuje pozytywnie z za-

strzereniem, re nalery prze-

strzegać zaleceG zwartych 
w zapisach szczegóEowych 
przedmiotowego projektu 

planu oraz w przedEoronej 
prognozie mających na celu 
ochronę [rodowiska i zdro-

wia ludzi.

Znak pisma: NS-72/9-3/09

Następnie zgodnie z art. 17 pkt 7 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystą-

piono o uzgodnienie pismami znak: 7322/4/2007 z 
dnia 23.03.09 r. do instytucji i organów wEa[ciwych 

do uzgadniania projektu planu miejscowego. Tabela-

ryczne zestawienie uzyskanych uzgodnieG przedsta-

wia się następująco:

WYKAZ UZGODNIEF PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej poEoronego w obrębie wsi Jerka

Lp. Uzgadniający (nazwa 
i adres)

Data udostęp-

nienia projektu 

planu miej-

scowego do 

uzgodnienia

Przebieg i data uzgodnienia uwagi

Uzgodnienie 
pozytywne 

(data wpEywu)

Uzgod-

nienie 

negatyw-

ne (data 
wpEywu)

Uzgod-

nienie 

ponowne 

(data 
wpEywu)

1 2 3 4 5 6 7

1. Komendant Powia-

towy PaGstwowej 
Strary Porarnej w 
Ko[cianie
Ul. Bączkowskiego 6
64-000 Ko[cian

23.03.2009 r. 27.03.2009 r. - - Uzgadnia pod warunkiem za-

pewnienia dróg porarowych 
dla obiektów tego wymaga-

jących i zapewnienia prze-

ciwporarowego zaopatrzenia 
w wodę do zewnętrznego 
gaszenia poraru.
Znak pisma: PZ-5562/5-1/09

2. Wojewoda 

Wielkopolski 

Pl. Ko[ciuszki 4
64-100 Leszno

23.03.2009 r. 27.03.2009 r. - - Uzgodnienie pozytywne.
Znak pisma: WI.Le-1.7041-
30/09
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3. Dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego
Ul. GdyGska 45
61-016 PoznaG

23.03.2009 r. - - - Okręgowy Urząd Górniczy nie 
more zając stanowiska, gdyr 
na przedmiotowym terenie nie 

znajdują się tereny górnicze.
Znak pisma: 
001/512/0098/09/02054/LW
Data wpEywu pisma: 
03.04.2009 r.

4. OGP Gaz ｠ System
Ul. Grobla 15
61-859 PoznaG

23.03.2009 r. 06.04.2009 r. - - Przez przedmiotowy teren 
nie przebiega sieć gazowa 
wysokiego ci[nienia. 
Znak pisma: OGP/TT-072-
399-133/523/2009

5. Szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego

Ul. Solna 21
61-736 PoznaG

23.03.2009 r. 06.04.2009 r. - - Uzgadnia bez uwag.
Znak pisma: WO/901/09

6. Dyrektor Regionalne-

go Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu
Ul. Szewska 1
61-760 PoznaG

23.03.2009 r. - - - Teren objęty planem miej-
scowym nie lery w obsza-

rach ochronnych zbiorników 
wód [ródlądowych i obsza-

rów nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi zatem 
uzgodnienie nie podlegEą 
wEa[ciwo[ci RZGW.
Znak pisma: OU-
539/341/2009
Data wpEywu: 06.04.2009 r.

7. Wielkopolska SpóEka 
Gazownictwa

OddziaE ZakEad Ga-

zowniczy w Poznaniu
Ul. Grobla 15
61-859 PoznaG

23.03.2009 r. 06.04.2009 r. - - Uzgadnia bez uwag. Budowa 
oraz przyEączenie Podmiotów 
do sieci gazowej będzie mor-
liwe jereli zaistnieją technicz-
ne i ekonomiczne warunki 

przyEączenia do sieci.

8. PGNiG OddziaE w 
Zielonej Górze
Ul. Boh. Westerplatte 
15
65-034 Zielona Góra

23.03.2009 r. 08.04.2009 r. - - Przedmiotowy teren nie jest 
poEorony na obszarze i terenie 
górniczy utworzonym w 
związku z wydobywaniem ropy 
naftowej i gazu ziemnego.

Przedmiotowy teren lery w 
obrębie koncesji na poszukiwa-
nie i rozpoznawanie zEór ropy 
naftowej i gazu ziemnego.

Znak pisma: TK-4174-
59/6/09

9. ENEA Operator
Ul. PóEnocna 3
64-000 Ko[cian

23.03.2009 r. 09.04.2009 r. - - Uzgadnia z uwagami: w pro-

jekcie planu nalery przewi-
dzieć miejsca pod lokalizację 
stacji transformatorowych, 
sieci SN i n.n. nalery lokali-
zować na terenach ogólnie 
dostępnych.
Znak pisma: OD5/RD5/DZ/
ZR/IK5923/2009

10. Zarząd Powiatu w 
Ko[cianie
Al. Ko[ciuszki 22
64-000 Ko[cian

23.03.2009 r. 09.04.2009 r. - - Uzgodnienie pozytywne.
UchwaEa Nr 96/467/09 Za-

rządu Powiatu w Ko[cianie z 
dnia 7 kwietnia 2009 roku.
Znak pisma: BR 
0065/12/009
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11. TP DziaE Ewidencji i 
Zarządzania Zasobami 
Sieci

Ul. BuEgarska 55
60-320 PoznaG

23.03.2009 r. 10.04.2009 r. - - Uzgadnia z uwagami: w grani-
cach mpzp istnieje infrastruk-

tura telekomunikacyjna, która 
powinna być uwzględniona 
w opracowywanym projekcie 

planu. Nalery przewidzieć 
morliwo[ci budowy i rozbudo-

wy sieci telekomunikacyjnej.

Znak pisma: STTWRE-

CU/183/KG/09

12. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Zrodowiska 
w Poznaniu
Al. NiepodlegEo[ci 
16/18
61-713 PoznaG

23.03.2009 r. 14.04.2009 r. - - Uzgodnienie pozytywne na 
podstawie ustawy o ochro-

nie przyrody.

Znak pisma: RDOZ-30-PN.II-
6633-133-09/dc

13. Wielkopolski Zarząd 
Melioracji i UrządzeG 
Wodnych

Rejonowy OddziaE w 
Lesznie
Ul. Zniadeckich 5
64-100 Leszno

23.03.2009 r. - - - Na terenie objętym uzgodnie-

niem nie występują urządze-

nia melioracji podstawowej 

będące w administracji 
zarządu.
Znak pisma: RO EUM-433/
Uz/D/25/09

14. Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w 
Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. KomeGskiego 6
64-100 Leszno

23.03.2009 r. 17.04.2009 r. - - Uzgadnia bez uwag.
Znak pisma: WD-Le-
4153/20/2009

15. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego

Al. NiepodlegEo[ci 18
61-713 PoznaG

23.03.2009 r. 17.04.2009 r. - - Uzgadnia z zastrzereniami, 
re projekt planu miejscowego 
powinien być uzgodniony z:
Wielkopolskim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu /droga 308/ i 
RDOZ na postawie ustawy 
o ochronie przyrody (park 
krajobrazowy).
Znak pisma: DI IV 056-
7323/268/09

16. Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu
Ul. Wilczak 51
61-623 PoznaG

23.03.2009 r. 22.04.2009 r. - - Uzgadnia z uwagami za-

wartymi w pi[mie z dnia 
17.04.2009 r. znak: 
WZDW.32.73230/145/07-09

W związku z art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowy 

projekt planu nie wymagaE uzyskania zgody na zmia-

nę przeznaczenia gruntów rolnych i le[nych na cele 
nierolnicze i niele[ne.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy w dniu 20 
maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
KrzywiG o godz. 1200 zostaEa przeprowadzona dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami. Dyskusja miaEa miejsce w trakcie 
wyEorenia projektu planu do publicznego wglądu (od 
4 maja 2009 r. do 26 maja 2009 r.), co zostaEo po-

przedzone ogEoszeniem w prasie miejscowej (Pano-

rama LeszczyGska nr 17(15263) z dnia 23 kwietnia 
2009 r.) oraz obwieszczone dnia 23 kwietnia 2009 
r. na tablicy ogEoszeG w Urzędzie Miasta i Gminy 
KrzywiG. W trybie art. 17 pkt 11 ustawy Burmistrz 

Miasta i Gminy KrzywiG umorliwiE osobom fizycz-
nym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowo[ci prawnej wniesienie 
uwag dotyczących miejscowego planu - uwag nie 
wniesiono.

Biorąc pod uwagę powyrszy stan faktyczny 
stwierdza się, ze uchwaEa podjęta zostaEa zgodnie 
z procedurą jej uchwalenia okre[loną w ustawie z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami).


