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UCHWA£A Nr XIX/117/2008 RADY GMINY KO£ACZKOWO

z dnia 24 pa�dziernika 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - P¹tnów na odcinku po³o¿onym

w gminie Ko³aczkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (.Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 7597
ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 202, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17poz. 128, Nr 181 poz.
1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r Nr 80. poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz.
41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130
poz. 1078, Dz.U. z 2006 r. Nr 45. poz. 319, Nr 225. poz. 1635,
Dz.U. z 2007 r. Nr 127. poz. 880) oraz uchwa³y Nr V/46/2007
Rady Gminy Ko³aczkowo z 27 lutego 2007 r., Rada Gminy
Ko³aczkowo po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ko³aczkowo, uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ko³aczkowo
Nr XXVIII/161/2001 z dnia 15.01.2001 r., uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie
lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej 400 kV Kromolice - P¹tnów na odcinku po³o¿onym w
gminie Ko³aczkowo.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹ nastêpuj¹ce za-
³¹czniki:

1) rysunek planu w skali 1:2000 - obejmuj¹cy obszar o
którym mowa w par.1 pkt 1 zwany dalej rysunkiem -
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,

2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu planu stanowi¹ce za³¹cznik nr 2,

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

§2. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuje potrzeba
ustalania:

1. granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych,

2. granic terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powo-
dzi oraz usuwania siê mas ziemnych.

3. granic terenów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i
podzia³u nieruchomo�ci.

4. granic terenów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infra-
struktury technicznej.

5. granic terenów wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekulty-
wacji,

6. granic pomników zag³ady oraz ich stref ochronnych.

7. obiektów i terenów objêtych ochron¹ na podstawie prze-
pisów odrêbnych.

§3. Ilekroæ w ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1. ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w §1 niniejszej uchwa³y;

3. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Ko³aczkowo;

4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodarowania terenu;

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inny ni¿ podstawowy sposób zagospodarowania terenu
uzupe³niaj¹cy i wzbogacaj¹cy przeznaczenie podstawowe;

6. pasie technologicznym - nale¿y przez to rozumieæ obszar o
szeroko�ci 70 m - po 35 m od osi linii 400 kV po obu
stronach linii, objêty niniejszym planem, na którym dopusz-
cza siê prowadzenie prac zwi¹zanych z budow¹ przebu-
dow¹ modernizacj¹ i eksploatacj¹ linii, w granicach którego
zamyka siê ponadnormatywne oddzia³ywanie tej linii;

7. linii 400 kV - nale¿y przez to rozumieæ dwutorow¹ napo-
wietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹ o napiêciu znamiono-
wym 400 kV relacji Kromolice - P¹tnów;

8. symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ literowe
oznaczenie poszczególnych terenów, okre�laj¹ce ich prze-
znaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i
uzupe³niaj¹ce;

9. terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem lub
symbolem i numerem;

§4. 1. Przedmiotem ustaleñ niniejszej uchwa³y jest:

1) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym � dwutorowej napowietrznej linii elektro-
energetycznej 400kV Kromolice - P¹tnów,
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2) okre�lenie sposobów zagospodarowania i warunków za-
budowy na terenach po³o¿onych w obrêbie pasa techno-
logicznego dwutorowej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 400 kV Kromolice - P¹tnów.

2. W planie okre�la siê:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ³adu przestrzennego,

3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu w tym zakaz zabudowy,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej,

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania terenów,

8) stawki procentowe na podstawie której ustala siê op³atê
o której mowa w art. 35 ust. 4 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

3. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu:

1) granice obszaru objêtego planem bêd¹ce jednocze�nie
granicami pasa technologicznego wzd³u¿ istniej¹cej linii
220 kV i projektowanej linii 400kV;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;

3) oznaczenia literowe przeznaczenia terenu, zgodne z le-
gend¹ na rysunku planu;

4) o� istniej¹cej linii elektroenergetycznej 220 kV Plewiska -
Konin bêd¹c¹ jednocze�nie osi¹ projektowanej linii 400 kV
Kromolice - P¹tnów;

§5. Przeznaczenie terenów

1. W obrêbie pasa technologicznego (w granicach objêtych
planem) dla istniej¹cej linii 220 kV i projektowanej linii 400
kV ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

1) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku symbolem - R,

2) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku
symbolem - WS,

3) tereny dróg publicznych:

a) drogi krajowej - autostrady, oznaczonej na rysunku
symbolem - KDA,

b) drogi powiatowej, oznaczone na rysunku symbo-
lem - KD 1,

c) drogi gminnej, oznaczone na rysunku symbolem -
KD 2,

4) tereny lasów, oznaczone na rysunku symbolem - ZL.

2. Dla terenów, dla których wyznaczono w niniejszej uchwale
nowe przeznaczenie, dopuszcza siê dotychczasowy spo-

sób u¿ytkowania, do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu.

§6. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

Na obszarze objêtym planem kszta³towanie i ochronê ³adu
przestrzennego nale¿y realizowaæ poprzez:

1. zakaz lokalizacji zabudowy z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na sta³y pobyt ludzi,

2. przestrzeganie zasad zabudowy okre�lonych niniejsz¹
uchwa³¹;

*3. zakaz grodzenia dzia³ek rolnych z wyj¹tkiem strefy rezerwy
pod potencjalna zabudowê produkcyjno - us³ugow¹;

§7. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1. W trakcie realizacji projektowanej inwestycji liniowej na-
le¿y ograniczyæ do minimum niezbêdn¹ wycinkê drzew w
pasie technologicznym.

2. Masy ziemne powsta³e w wyniku fundamentowania s³u-
pów nale¿y gromadziæ w wyznaczonym miejscu i zu¿yæ do
zasypania fundamentów. Pozosta³o�ci wywoziæ zgodnie z
przepisami szczegó³owymi lub wtórnie wykorzystaæ przez
rozplantowanie.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki oddzia³ywania linii 400 kV:

1) Na ca³ym obszarze opracowania planu:

a) natê¿enie pola elektrycznego emitowanego przez
liniê 400 kV nie mo¿e przekroczyæ warto�ci 10kV/m,

b) natê¿enie pola magnetycznego emitowanego przez
liniê 400 kV nie mo¿e przekroczyæ warto�ci 60A/m,

c) oddzia³ywanie akustyczne linii 400 kV nie mo¿e
przekraczaæ warto�ci dopuszczalnych okre�lonych
w przepisach odrêbnych odpowiednio dla danego
rodzaju przeznaczenia terenu.

2) Poza obszarem o szeroko�ci 27m od osi linii 400 kV w
ka¿d¹ stronê natê¿enie pola elektrycznego nie mo¿e
przekroczyæ warto�ci 1 kV/m.

4. Na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem R nale¿y prowadziæ gospodarkê roln¹, zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

5. Tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku
planu symbolem Wp nale¿y pozostawiæ w dotychczaso-
wych granicach.

6. Przed pozwoleniem na budowê ustala siê wymóg uzyska-
nia przez inwestora uzgodnienia ze Zwi¹zkiem Spó³ek
Wodnych we Wrze�ni w zakresie melioracji szczegó³owej.
WON

7. Zakaz likwidacji rowów melioracyjnych,

8. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych,
w wyniku prac budowlanych, skarp rzek i rowów melio-
racyjnych,

9. Nakaz lokalizacji budowli (w tym s³upów linii 400 kV) w
sposób zapewniaj¹cy swobodny przejazd i prowadzenie
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prac zwi¹zanych z konserwacj¹ rowów melioracyjnych i
cieków wodnych,

10. Nakaz odbudowy ci¹gów drenarskich w przypadku ich
naruszenia przy prowadzeniu prac budowlanych,

11. Przed pozwoleniem na budowê ustala siê wymóg uzy-
skania przez inwestora uzgodnienia ze Zwi¹zkiem Spó³ek
Wodnych we Wrze�ni w zakresie melioracji szczegó³o-
wej.

12. Na obszarze objêtym planem ochronê �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego nale¿y realizowaæ poprzez:

1. zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko za wyj¹tkiem dróg i sieci infra-
struktury technicznej, zgodnie z przepisami ochrony
�rodowiska,

2. zakaz likwidowania oraz niszczenia zadrzewieñ �ród-
polnych i przydro¿nych z uwzglêdnieniem ust. 1,

3. zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³ca-
j¹cych rze�bê terenu z wy³¹czaniem prac zwi¹zanych z
budow¹ obiektów kubaturowych.

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
ustala siê w obrêbie realizacji zadania inwestycyjnego obo-
wi¹zek przeprowadzenia badañ archeologicznych przy reali-
zacji inwestycji, w obrêbie wykopów budowlanych w zakresie
uzgodnionym pozwoleniem WUOZ w Poznaniu, które inwe-
stor winien uzyskaæ przed otrzymaniem pozwolenia na budo-
wê. W przypadku odkrycia nie ujawnionych na powierzchni
obiektów archeologicznych nast¹pi konieczno�æ przeprowa-
dzenia ratowniczych badañ wykopaliskowych.

§9. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych

Na obszarze objêtym planem przestrzeñ publiczn¹ stano-
wi¹: droga krajowa - autostrada (KDA) i drogi powiatowe (KD
1) i gminne (KD 2), dla których szczegó³owe zasady zagospo-
darowania okre�lono w §12

§10. Zasady podzia³u i scalania nieruchomo�ci

Ustala siê prawo do podzia³u i ³¹czenia istniej¹cych dzia³ek
zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa.

§11. Warunki tymczasowego zagospodarowania

Na terenach objêtych niniejszym planem dopuszcza siê
tymczasowe zajêcie pasa terenu, okre�lonego jako pas tech-
nologiczny, na potrzeby zwi¹zane z budow¹ linii 400 kV.

Termin czasowego u¿ytkowania terenów, o którym mowa
w ust. 1, ustala siê na okres dwóch lat od chwili rozpoczêcia
prac budowlanych.

Po zakoñczeniu prac budowlanych zwi¹zanych z budow¹
linii 400 kV ustala siê nakaz przywrócenia terenu zajêtego na
potrzeby zwi¹zane z przedmiotow¹ budow¹ do stanu pierwot-
nego w czê�ci nie zajêtej pod stanowiska s³upów.

ROZDZIA£ II

Warunki szczegó³owe zabudowy i zagospodarowania
terenów, w tym parametry i wska�niki kszta³towania

zabudowy.

§12. 1. Dla terenów rolniczych R

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem pra-
wa do lokalizacji s³upów elektroenergetycznych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo - modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32 m
od osi linii,

*6) W obrêbie strefy rezerwy pod potencjaln¹ zabudowê pro-
dukcyjno - us³ugow¹,

7) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

2. Dla terenów wód powierzchniowych WS

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu;

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo - modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32 m
od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

3. Dla terenów dróg publicznych KDA i KD1-2

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu;

2) dopuszcza siê lokalizacjê linii 400 kV,

3) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo - modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej ro�linno�ci w odleg³o�ci do 32 m
od osi linii,

6) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;

4. Dla terenów lasów ZL

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu;

2) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza siê prowadze-
nie robót remontowo - modernizacyjnych,

3) dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z
uwzglêdnieniem §6-8, §10-11 i §13;
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ROZDZIA£ III

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§13. 1. Adaptuje siê istniej¹cy uk³ad drogowy wraz z
istniej¹cymi zasadami obs³ugi komunikacyjnej terenów

2. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej:

1. obs³uga komunikacyjna linii 400 kV z istniej¹cych dróg,

2. ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ linii 400 kV z
drogami zgodnie z przepisami odrêbnymi o zachowaniu
skrajni drogowej (przy równoleg³ym do dróg przebiegu
linii) z obowi¹zkiem zachowania odleg³o�ci wymaganych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.

3. s³upy linii 400 kV nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ci min. 5,0
m od granicy pasa drogowego dróg publicznych,

4. zachowanie skrajni drogowej wymaganej dla elektroener-
getycznych linii napowietrznych,

5. zakazuje siê umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ
nie zwi¹zanych z potrzebami ruchu drogowego, natomiast
dopuszcza siê lokalizowanie tych urz¹dzeñ w pasie drogo-
wym za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

6. obowi¹zek oznakowania i zg³aszania organom wojsko-
wym budowy s³upów zgodnie z przepisami odrêbnymi,

7. ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ linii 400 kV z
innymi instalacjami podziemnymi i napowietrznymi zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz obowi¹zek uzgad-
niania rozwi¹zañ technicznych tych skrzy¿owañ z w³a�ci-
cielami instalacji na bazie warunków technicznych,

8. zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych stacji trans-
formatorowych, liniami napowietrznymi nn lub kablowy-
mi na warunkach dostawcy,

9. dopuszcza siê przebudowê (skablowanie lub prze³o¿enie)
istniej¹cych sieci elektroenergetycznych z koliduj¹cym
planowanym przebiegiem linii 400 kV, sposób i warunki
przebudowy sieci elektroenergetycznych okre�li Koncern
Energetyczny ENEA S. A. Oddzia³ w Poznaniu,

10. adaptuje siê istniej¹ce sieci telekomunikacyjne i dopusz-
cza siê ich rozbudowê, uzupe³nienie oraz mo¿liwo�æ suk-
cesywnej przebudowy istniej¹cych linii napowietrznych
na linie telefoniczne kablowe doziemne,

11. budowa linii 400kV odbywaæ siê bêdzie, po trasie istnie-
j¹ce linii 220 kV, która podlegaæ bêdzie rozbiórce,

12. wysoko�æ s³upów projektowanej linii 400kV nie mo¿e
przekraczaæ 75,0 m ponad poziom istniej¹cego terenu,

13. obowi¹zek zachowania minimalnej wysoko�ci zawiesze-
nia dolnego przewodu energetycznego linii na min 11,0 m
nad poziom istniej¹cego terenu,

14. obowi¹zek lokalizacji s³upów linii 400 kV w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 10 m od krawêdzi skarp rzek i cieków
wodnych oraz 5 m od krawêdzi skarp rowów melioracji
szczegó³owej,

15. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów
KDA do istniej¹cej kanalizacji deszczowej, z pozosta³ych
utwardzonych powierzchni drogowych do przyleg³ych
rowów, zrzuty winny posiadaæ urz¹dzenia podczyszczaj¹-
ce,

16. zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,

17. zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi o odpadach i ochronie �rodowiska,

18. urz¹dzenia infrastruktury technicznej projektowaæ zgodnie
z wymogami okre�lonymi w przepisach szczególnych, w
uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za
zgod¹ i na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê lub
w³a�ciciela drogi.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia koñcowe

§14. Zgodnie z artyku³em 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci:

1. dla istniej¹cych terenów rolniczych (R) - 0,1%

2. dla terenów wód powierzchniowych (WS) - 0,1%,

3. dla terenów dróg publicznych i dróg wewnêtrznych - 0,1%,

4. dla terenów lasów ( ZL) - 0,1%,

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³aczkowo.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego i podlega publikacji na stronie Internetowej.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ko³aczkowo
(-) Eugeniusz Wi�niewski

* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr
NK.1-2.0911-489/08 z dnia 18 grudnia 2008 orzekaj¹ce
niewa¿no�æ uchwa³y Nr XIX/117/2008 Rady Gminy Ko³acz-
kowo z dnia 24 pa�dziernika 2008 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla inwesty-
cji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej
powierzchni linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-
P¹tnów na odcinku po³o¿onym w gminie Ko³aczkowo w
czê�ci §6 ust. 3 w zakresie wyrazów �z wyj¹tkiem strefy
rezerwy pod potencjaln¹ zabudowê produkcyjno-
us³ugow¹� oraz §12 ust. 1 pkt 6 � ze wzglêdu na istotne
naruszenie prawa.

Poz. 30
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIX/117/2008

Rady Gminy Ko³aczkowo
z dnia 24 pa�dziernika 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE LOKALIZACJI DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ
LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV KROMOLICE - P¥TNÓW NA ODCINKU PO£O¯ONYM W GMINIE KO£ACZKOWO.

Poz. 30

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.
Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Ko³aczkowo
rozstrzyga, co nastêpuje:

W zwi¹zku z brakiem uwag z³o¿onych do wy¿ej wymienio-
nego projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, wy³o¿onego do publicznego wgl¹du wraz z pro-
gnoz¹ skutków ustaleñ planu na �rodowisko, w dniach 21
lipca 2008 r. do 20 sierpnia 2008 r. nie rozstrzyga siê o
sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XIX/117/2008

Rady Gminy Ko³aczkowo
z dnia 24 pa�dziernika 2008 r.

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

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Ko³aczkowo
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji, których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrêbnych.

2. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy
Ko³aczkowo.

3. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Ko³aczkowo.

4. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie. Finansowanie inwesty-
cji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy,

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa
publiczne - prywatnego, a tak¿e w³a�cicieli nieruchomo�ci.


