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stňpnianiu po ich formalnym przyjňciu – zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami prawa oraz Statutem 
Gminy. 
 
§ 118. Dokumenty urzňdowe z zakresu działania Ra-
dy, Komisji oraz Wójta udostňpniane sņ w trybie i na 
zasadach określonych ustawņ o dostňpie do infor-
macji publicznej. 
 
§ 119. 1. W przypadku udostňpnienia informacji na 
pisemny wniosek osoby zainteresowanej, we wnio-
sku określa siň rodzaj dokumentu lub zakres spraw, 
które sņ przedmiotem zainteresowania. Przedmioto-
we wnioski rozpatruje Wójt Gminy. 

2. Informacje ustne lub pisemne bez pisemnego 
wniosku w przypadkach, gdy mogņ byń one udo-
stňpnione niezwłocznie sņ udostňpniane przez pra-
cowników Urzňdu w dniach i godzinach pracy Urzň-
du Gminy. 
 

§ 120. 1. Z dokumentów, o których mowa w § 116 
mogņ byń sporzņdzane notatki, odpisy i wyciņgi oraz 
odbitki kserograficzne. 

2. Podmiot, o którym mowa w § 116 moşe şņ-
dań uwierzytelnienia sporzņdzonych przez siebie 
notatek z dokumentów oraz odbitek kserograficznych 
dokumentów. 
 
§ 121. Jeşeli dokumenty, o których mowa w § 116 
zawierajņ informacje, co do których istniejņ ustawo-
we ograniczenia jawności, sņ one udostňpniane 
z wyłņczeniem tych informacji w trybie i na zasadach 
przewidzianych w odrňbnych, powszechnie obowiņ-
zujņcych przepisach prawa.” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gmi-
ny Olszówka. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy  
Rady Gminy Olszówka  

(-) Paweł Lasota  
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UCHWAŁA NR X/64/2011 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA 

 z dnia 7 września 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 

usługowej, techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów w obrębie wsi Łuszkowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
a takşe w zwiņzku z uchwałņ Nr XVII/110/2008 Rady 
Miejskiej Krzywinia dnia 12 marca 2008r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu zabudowy usługowej, techniczno – 
produkcyjnej, składów i magazynów w obrňbie wsi 
Łuszkowo po stwierdzeniu jego zgodności z usta-
leniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Krzywiń, zatwierdzonego uchwałņ Nr 
XXXIII/401/2002 z dnia 12 września 2002 roku /ze 
zmianami/, uchwala siň co nastňpuje: 

Rozdział I 
USTALENIA OGÓLNE  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu zabudowy usłu-
gowej, techniczno – produkcyjnej, składów 
i magazynów w obrňbie wsi Łuszkowo, zwany 
dalej planem.  

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

załņcznik nr 1;  

2) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, stano-
wiņce załņcznik nr 2;  

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

3. Obszar objňty mpzp zawiera działki o nr 
ewidencyjnych: 845, 844, 842/3, czňśń 860, czňśń 
935.  

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest ochrona interesów prywatnych i pu-
blicznych, uporzņdkowanie terenu i podniesienie 
jago walorów estetycznych i ekonomicznych, co 
korzystnie wpłynie na wizerunek wsi Łuszkowo i 
gminy Krzywiń. Przedmiotem mpzp jest prze-
kształcenie terenu na tereny usług, obiektów tech-
niczno - produkcyjnych, składów i magazynów.  
 
§ 2. 1. Ilekroń w uchwale jest mowa o:  

1) uchwale – rozumie siň przez to niniejszņ 
uchwałň;  

2) planie – rozumie siň przez to miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa w §1 niniejszej uchwały;  
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3) rysunku planu – rozumie siň przez to gra-
ficzny zapis planu, bňdņcy załņcznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały;  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumień linie ograniczajņcņ ob-
szar, na którym dopuszcza siň wznoszenie 
budynków. Poza obszarem wyznaczonym 
przez nieprzekraczalnņ linie zabudowy do-
puszcza siň realizacjň infrastruktury tech-
nicznej oraz wykuszy, zadaszeń wejścio-
wych, ramp, podestów, tarasów bez pod-
piwniczenia, schodów i okapów;  

5) przeznaczeniu podstawowym – przezna-
czenie, które w ramach realizacji planu 
winno stań siň dominujņcņ i przewaşajņcņ 
formņ wykorzystania terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczajņcymi;  

6) przeznaczeniu uzupełniajņcym – przezna-
czenie, które moşe byń realizowane jako 
uzupełnienie lub wzbogacenie przeznacze-
nia podstawowego w sposób określony 
w ustaleniach planu;  

7) powierzchni zabudowy - rozumie siň przez 
to powierzchniň terenu zajňtņ przez budy-
nek w stanie wykończonym, wyznaczonņ 
przez rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi 
budynku na powierzchniň terenu;  

8) urzņdzeniach infrastruktury technicznej – 
rozumie siň przez to sieci wodociņgowe, 
elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłow-
nicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne 
/infrastruktura techniczna liniowa/ oraz sta-
cje transformatorowe i rozdzielcze 
/infrastruktura techniczna kubaturowa/;  

9) przepisach szczególnych i odrňbnych – ro-
zumie siň przez to inne przepisy ustaw oraz 
aktów wykonawczych poza ustawņ 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym;  

10) dostňpie do drogi publicznej – naleşy przez 
to rozumień dostňp do tej drogi albo do-
stňp do niej przez drogň wewnňtrznņ lub 
przez ustanowienie odpowiedniej słuşeb-
ności drogowej.  

2. Pojňcia niezdefiniowane naleşy rozumień 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi.  
 
§ 3. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie terenu:  

1) tereny zabudowy usługowej, techniczno - 
produkcyjnej, składów i magazynów, ozna-
czone na rysunku planu symbolem „U-P”;  

2) tereny drogi publicznej klasy głównej - 
droga wojewódzka, oznaczone na rysunku 
planu symbolem „KDg”.  

2. Na rysunku planu obowiņzujņcymi ozna-
czeniami sņ:  

1) granice obszaru objňtego planem  
2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-

znaczeniu i/lub róşnych zasadach zagospo-
darowania;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.  

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie stanowiņ obowiņzujņcych ustaleń planu 
i majņ charakter informacyjny bņdŝ postulatywny.  

 

Rozdział II 
ZASADY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW  

§ 4. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1. Obszar objňty planem znajduje siň na ob-
szarze chronionego krajobrazu „Krzywińsko - 
Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezydere-
go Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna 
– Góra” oraz Parku Krajobrazowego im. Gen. De-
zyderego Chłapowskiego. Obowiņzujņ zakazy 
i nakazy wynikajņce z przepisów odrňbnych doty-
czņcych celów ochrony ww. obszarów.  

2. O strony północno – wschodniej obszar 
objňty palem miejscowym znajduje siň w bliskim 
sņsiedztwie systemu łņczników ekologicznych – 
Kościańskiego Kanału Obry i jego dopływów 
o znaczeniu ponadlokalnym.  

3. Teren objňty planem połoşony jest 
w zasiňgu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawa-
nie złóş ropy naftowej i gazu ziemnego: koncesja 
Śrem – Jarocin nr 29/2001/p z dnia 28.09.2001r. – 
waşnej do 28.09.2012r.  

4. Ustala siň stosowanie do celów grzew-
czych i technologicznych paliw charakteryzujņcych 
siň niskimi wskaŝnikami emisji substancji do po-
wietrza, takich jak: paliwa płynne, gazowe i stałe 
(np.: biomasa i drewno) oraz urzņdzeń do ich spa-
lania charakteryzujņcych siň wysokim stopniem 
sprawności. Dopuszcza siň stosowanie alterna-
tywnych ŝródeł energii.  

5. Instalacje zlokalizowane na terenach ozna-
czonych w projekcie planu symbolem U-P nie 
mogņ powodowań emisji przekraczajņcych warto-
ści dopuszczalne, określone w przepisach regulu-
jņcych dopuszczalne poziomy substancji w powie-
trzu poza terenem, do którego prowadzņcy instala-
cjň posiada tytuł prawny.  

6. Nie dopuszcza siň składowania na wolnym 
powietrzu materiałów mogņcych przenikań do gleb 
i wód gruntowych /materiałów pylņcych i emitujņ-
cych odór/.  

7. Wszelkie oddziaływania zwiņzane z prowa-
dzonņ działalnościņ nie mogņ powodowań prze-
kroczenia standardów jakości środowiska, okre-
ślonych przepisami odrňbnymi, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuł prawny.  

8. Zakazuje siň realizacji prac trwale narusza-
jņcych stosunki gruntowo – wodne na przedmio-
towym obszarze i w jego sņsiedztwie.  

9. Ustala siň obowiņzek zabezpieczenia śro-
dowiska gruntowo – wodnego przed zanieczysz-
czeniami ropopochodnymi.  

10. Zakazuje siň realizacji nieuzasadnionych 
zmian ukształtowania terenu wykraczajņcych poza 
zakres prac ziemnych, zwiņzanych z realizacjņ 
zainwestowania przewidzianego w mpzp.  
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11. Tereny zabudowy usługowej, techniczno - 
produkcyjnej, składów i magazynów powinny 
zostań zagospodarowane zieleniņ, tak aby zmini-
malizowań oddziaływanie pochodzņce z tych ob-
szarów oraz poprawiń walory krajobrazowe.  
 
§ 5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: Obszar planu znajduje siň w strefie 
„W” ochrony archeologicznej. Zamierzenia inwe-
stycyjne na tym obszarze powinny byń uzgodnione 
z konserwatorem zabytków, który określi warunki 
dopuszczajņce do realizacji inwestycji. Prace ziem-
ne naleşy prowadziń pod nadzorem archeologicz-
nym.  
 
§ 6. Ustalenia dotyczņce wymagań wynikajņcych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.  

1. Ustala siň przestrzeniņ publicznņ tereny 
drogi publicznej klasy głównej, oznaczone na ry-
sunku plany symbolem „3KDg”.  

2. Dopuszcza siň umieszczanie reklam, tablic 
informacyjnych lub szyldów o powierzchni nie 
przekraczajņcej 4 m2.  
 
§ 7. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości:  

1. Zakaz wydzielania działek dla zabudowy 
mieszkaniowej.  

2. Wydzielenie działek wyłņcznie z dostňpem 
do drogi publicznej, powiatowej nr 3919P – ogra-
niczenie ilości zjazdów - dwa włņczenia do drogi 
powiatowej z zaplanowaniem sieci dróg we-
wnňtrznych.  

3. Ustala siň wydzielenie działek pod lokaliza-
cjň dróg wewnňtrznych lub dla lokalizacji urzņdzeń 
w zakresie elektroenergetyki stosownie do potrzeb 
i zgodnie z przepisami odrňbnymi.  

4. Sposób podziału nieruchomości określono 
w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III § 
9 pkt. 9.  
 
§ 8. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:  

1. Ustala siň docelowo realizacjň pełnego za-
kresu uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyjnej, wo-
dociņgowej, gazowej, energetycznej 
i telekomunikacyjnej – poprzez rozbudowň istnie-
jņcych i budowň nowych sieci infrastruktury tech-
nicznej.  

2. Nowoprojektowane sieci i urzņdzenia 
uzbrojenia technicznego lokalizowań na terenach 
dróg wewnňtrznych, a w uzasadnionych przypad-
kach na terenie drogi publicznej i terenach 
o przeznaczaniu innym.  

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

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji:  

1) powiņzanie obszaru objňtego planem 
z układem komunikacji zewnňtrznej określa 
rysunek planu;  

2) dostňpnośń komunikacyjna dla obszaru ob-
jňtego planem wyłņcznie z drogi powiato-
wej nr 3919P. Przy lokalizowaniu zjazdów 
naleşy uwzglňdniń dwa włņczenia do drogi 
powiatowej. Obsługa komunikacyjna 
przedmiotowego terenu poprzez drogi we-
wnňtrzne. Realizowane sieci dróg we-
wnňtrznych z zapewnieniem wymaganych 
pól widoczności, prawidłowych odwodnień 
korpusu drogi, itp.);  

3) ustala siň wprowadzenie sieci dróg we-
wnňtrznych, obsługujņcych tereny 
o nowym projektowanym przeznaczeniu 
(„1U-P” i „2U-P”) zgodnie z przepisami od-
rňbnymi i według potrzeb;  

4) ustala siň zjazdy z drogi powiatowej 
w ilości minimalnej. Dla jednostki bilanso-
wej „1U-P” odległośń zjazdu od skrzyşo-
wania drogi powiatowej z drogņ woje-
wódzkņ min. 100,00 m;  

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

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

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

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

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

1) ustala siň zaopatrzenie w wodň z sieci wo-
dociņgowej, podłņczanej docelowo do ze-
wnňtrznego systemu sieci wiejskiej;  

2) działki pod zabudowň uzbroiń w indywidu-
alne przyłņcza do sieci kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej. Dopuszcza siň, jako roz-
wiņzanie tymczasowe, odprowadzanie 
ścieków komunalnych i przemysłowych do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, 
lub inne - do czasu objňcia zbiorczņ kanali-
zacjņ sanitarnņ. Ścieki ze zbiorników bňdņ 
systematycznie wywoşone przez koncesjo-
nowanego przewoŝnika do punktu zlewo-
wego przy oczyszczalni ścieków;  

3) ustala siň zastosowanie urzņdzeń hermety-
zujņcych rozładunek/załadunek płynów 
szkodliwych/problematycznych dla środo-
wiska;  

4) uciņşliwośń zwiņzana z procesem groma-
dzenia oraz oczyszczania wód opadowych 
i/lub roztopowych nie moşe przekraczań 
granic nieruchomości, w której odprowa-
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dzane i oczyszczane sņ wody opadowe 
i/lub roztopowe;  

5) ustala siň zakaz odprowadzania nie oczysz-
czonych ścieków do gruntu, wód po-
wierzchniowych oraz podziemnych;  

6) zakazuje siň odprowadzania do gruntu lub 
kanalizacji zbiorczej wód opadowych i/lub 
roztopowych z terenów komunikacji koło-
wej (droga publiczna i drogi wewnňtrzne) 
bez uprzedniego oczyszczenia;  

7) na terenach zabudowy techniczno – pro-
dukcyjnej zezwala siň na lokalizacjň lokal-
nych obiektów oczyszczania ścieków prze-
mysłowych i poprodukcyjnych; lokalizacje 
obiektów spełniań muszņ warunki określo-
ne w przepisach szczególnych i odrňbnych;  

8) gromadzenie i oczyszczanie ścieków 
w postaci wód opadowych i roztopowych 
nie moşe przekroczyń granic terenu, na któ-
rym te ścieki powstajņ;  

9) przed realizacjņ inwestycji naleşy uzyskań 
warunki techniczne podłņczenia indywidu-
alnego i systemowego od właściwego za-
rzņdcy sieci;  

10) zapewniń zaopatrzenie wodne do celów 
gaśniczych oraz drogi poşarowe zapewnia-
jņce dojazd dla jednostek ochrony przeciw-
poşarowej oraz zapewniń moşliwośń pro-
wadzenia działań ratunkowych.  

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

1) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 
w oparciu o istniejņcņ sień zewnňtrznņ po 
uzgodnieniu z dysponentem sieci i zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi;  

2) przyłņczenie nowych odbiorców do sieci 
elektroenergetycznej na zasadach określo-
nych przepisami prawa energetycznego;  

3) złņcza kablowe odbiorców naleşy lokalizo-
wań w granicach działek;  

4) zasilanie energetyczne obiektów budowla-
nych realizowań doziemnymi kablami nn;  

5) ustala siň realizacjň wyłņcznie kablowych 
sieci elektroenergetycznych i oświetlenio-
wych. Nie zezwala siň na budowň linii na-
powietrznych;  

6) dopuszcza siň lokalizacjň dodatkowych 
urzņdzeń w zakresie energetyki np. stacji 
transformatorowych w obrňbie terenów 
oznaczonych symbolem „1-2U-P” 
z moşliwościņ wydzielenia geodezyjnie 
działki.  

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia 
w gaz:  

1) zaopatrzenie w gaz przez budowň sieci ga-
zowej na warunkach określonych przez 
z dysponenta sieci;  

2) w przypadku braku moşliwości podłņczenia 
do lokalnej sieci gazowej do czasu jej reali-
zacji dopuszcza siň zasilania z indywidual-

nych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny 
i zwiņzanych z nimi instalacji zgodnie 
z wymogami przepisów odrňbnych.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie telekomuni-
kacji: Ustala siň budowň infrastruktury telekomu-
nikacyjnej i połņczenie z istniejņcym systemem 
zewnňtrznym na warunkach określonych przez 
dysponenta sieci.  

9. Zasady zaopatrzenia w ciepło: Nie zezwala 
siň na stosowanie w celach grzewczych paliw 
wysokoemisyjnych. Zaleca siň wykorzystanie gazu 
i innych paliw niskoemisyjnych.  

10. Zasady gospodarki odpadami:  
1) zaleca siň wprowadzenie systemu segrega-

cji odpadów w specjalistycznych kontene-
rach i wywozu przez wyspecjalizowane 
firmy według przepisów szczególnych;  

2) gromadzenie i zagospodarowanie odpa-
dów oprzeń na istniejņcym systemie 
oczyszczania gminy z dopuszczeniem in-
nych jednostek koncesjonowanych (specja-
listycznych w tym zakresie);  

3) ustala siň tymczasowe gromadzenie odpa-
dów w indywidualnych zamykanych po-
jemnikach zlokalizowanych w granicach 
obszarów funkcjonowania;  

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

11. Zasady w zakresie hałasu: Nakazuje siň 
stosowanie materiałów i osłon wygłuszajņcych dla 
obiektów, urzņdzeń i maszyn produkcyjnych celem 
zapewnienia dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Ustala siň wymóg zachowania poziomu hałasu 
ponişej dopuszczalnego lub na poziomie określo-
nym w przepisach szczególnych.  

 

Rozdział III 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

§ 9. Dla terenów zabudowy usługowej, techniczno 
- produkcyjnej, składów i magazynów, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami „1U-P” i „2U-
P” ustala siň obowiņzujņce parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:  

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

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – urzņdzenia 
i obiekty infrastruktury technicznej, drogi we-
wnňtrzne, parkingi, budynki gospodarcze, zieleń 
urzņdzona, elementy małej architektury, reklamy.  

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu: 20,00 m od krawňdzi drogi 
wojewódzkiej i 10,00 m od linii nieprzekraczalnej 
z drogņ powiatowņ.  
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4. Adaptuje siň istniejņcy budynek na przy-
stanek autobusowy z moşliwościņ modernizacji 
w obszarze jednostki bilansowej „1U-P”.  

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

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

7. Powierzchnia biologicznie czynna, nie 
mniej niş 15% powierzchni działki.  

8. Charakterystyka zabudowy:  
a) wysokośń zabudowy: nie wiňcej niş 10,00 

m,  
b) geometria dachu dowolna,  
c) zadaszenia budynków powinny byń wyko-

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

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

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

f) lokalizacja obiektów o wysokości równej 
i wiňkszej niş 50,00 m npt podlega zgłosze-
niu do Szefostwa Słuşby Ruchu Lotniczego 
Sił Zbrojnych RP przed wydaniem pozwo-
lenia na budowň.  

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

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

b) minimalna powierzchnia działki 2500 m2 
pod inwestycje zgodnie z przeznaczeniem,  

c) szerokośń frontu działki nie mniej niş 25,00 
m.  

10. Dostňpnośń komunikacyjna z terenu drogi 
publicznej klasy głównej – droga powiatowa nr 
3919P.  

11. Wprowadza siň pas zieleni izolacyjnej 
wzdłuş granic obszaru o szerokości nie mniejszej 
niş 5,00 m z wyłņczeniem przestrzeni dostňpności 
komunikacyjnej.  
§ 10. Dla terenu komunikacji publicznej – droga 
wojewódzka - droga główna, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem „3KDg” ustala siň obo-

wiņzujņce parametry i wskaŝniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1. Przeznaczenie terenu – droga publiczna 
klasy głównej.  

2. Utrzymuje siň aktualny sposób zagospoda-
rowania w liniach rozgraniczajņcych.  

3. Nakazuje siň prowadzenie infrastruktury 
technicznej /sień wodociņgowa, energetyczna itp./ 
poza pasem drogowym.  

4. Plan zezwala na sytuowanie w obrňbie pa-
sa drogowego przejśń poprzecznych i przyłņczy do 
istniejņcych urzņdzeń infrastruktury technicznej za 
zgoda zarzņdcy.  

5. Dopuszcza siň przebudowň, modernizacjň 
i zagospodarowanie pasa ruchu i terenu w liniach 
rozgraniczajņcych zgodnie z przepisami odrňbny-
mi.  

Rozdział IV 
USTALENIA KOŃCOWE  

§ 11. Zgodnie z ustawņ o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednoli-
ty Dz. U. 121 poz. 1266 z 2004r. ze zmianami) ni-
niejszym planem zmienia siň przeznaczenie grun-
tów rolnych o powierzchni: kl. IIIa i IIIb o pow. 
2,4732 ha na cele nierolnicze. Decyzja Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.05.2010r., znak: 
GZ.tr.057-602-125/10.  
 
§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) dla terenów o nowych funkcjach 
wyznaczonych w planie ustala siň 30% stawkň 
słuşņcņ naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości.  
 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.  
 

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

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

 
Przewodniczņcy 

Rady Miejskiej  
(-) Roman Majorczyk  
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr X/64/2011 
Rady Miejskiej Krzywinia 
z dnia 7 września 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr X/64/2011 
Rady Miejskiej Krzywinia 
z dnia 7 września 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYŁOŞONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA TERENU ZABUDOWY USŁUGOWEJ, TECHNICZNO-PRODUKCYJNEJ, SKŁADÓW I 

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

planistycznej w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, 
techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów w 
obrňbie wsi Łuszkowo wyłoşonego do publicznego 
wglņdu wraz z prognozņ oddziaływania na środo-
wisko, z powodu braku uwag nie rozstrzyga siň o 
sposobie ich rozpatrzenia.  
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr X/64/2011 
Rady Miejskiej Krzywinia 
z dnia 7 września 2011 r. 

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

GAZYNÓW W OBRŇBIE WSI ŁUSZKOWO 
 

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

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

 z dnia 7 września 2011 r. 

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

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

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


