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UCHWA£A Nr XXXV/381/09 RADY MIEJSKIEJ �MIGLA

z dnia 14 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy �migiel
dla terenów w rejonie ul. Leszczyñskiej w �miglu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591
2001 r. z pó�niejszymi zmianami) i art. 20, art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 54 i 55
ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udostêpnieniu informacji
o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie �rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na �rodowisko
(Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹
Nr XXII/257/2008 Rady Miejskiej �migla z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy �mi-
giel dla terenów w rejonie ul. Leszczyñskiej w �miglu, po
stwierdzeniu zgodno�ci ze studium, uchwala siê co nastêpuje.

§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y zatytu³owany �Zmia-
na miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy �migiel dla terenów w rejonie ul. Leszczyñskiej w
�miglu�. Obszar objêty zmian¹ mpzp zawiera dzia³ki o nume-
rach geodezyjnych 904/13 i 905/1 � obrêb �migiel.

§2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:

1. Rysunek zmiany planu w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y.

2. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi¹cy
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

3. Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 3.

§3. W uchwale Nr XVII/131/95 Rady Miasta i Gminy �migiel
z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
�migiel (Dz.Urz. Województwa Leszczyñskiego Nr 23, poz. 137
z 30 grudnia 1995 r.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§4. 1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê nastê-
puj¹ce przeznaczenie terenu:

Tereny zabudowy przemys³u, sk³adów i baz, oraz us³ug i
handlu.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu s¹ nastê-
puj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granica obszaru objêtego zmian¹ mpzp;

2) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu -
ustalona planem;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) dostêpno�æ komunikacyjna � z ulic przyleg³ych do terenu.

§5. §1. b-10/ Dla miasta �migla � dopisuje siê do wymie-
nionej jednostki bilansowej B 52 PSB i do czê�ci jednostki RO
- �oraz us³ug i handlu�.

2. Zmiany planu polegaj¹ce na zmianie powierzchni jedno-
stek bilansowych okre�la rysunek zmiany planu � za³¹cznik Nr 1.

3. Ustalenia dotycz¹ce Zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

Dzia³ki nr 904/13, 905/1 przy ul. Leszczyñskiej w �miglu
po³o¿one s¹ w bezpo�rednim s¹siedztwie za³o¿enia urbani-
stycznego i zespo³u budowlanego miasta �migiel wpisanego
pod numerem 1297/A do rejestru zabytków decyzj¹ z dnia
14.04.1992r. oraz w strefie ochrony widokowej panoramy
�migla od strony Niet¹¿kowa, okre�lonej w ww. decyzji, w
zwi¹zku z tym:

nowa zabudowa powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymaga-
nia: do dwóch kondygnacji, nakryta symetrycznym da-
chem dwuspadowym lub wielospadowym o pokryciu z
dachówki lub materia³u dachówkopodobnego, w kolorze
ceglastoczerwonym.

Teren podlegaj¹cy zmianie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego objêty jest stref¹ �W� ochrony
archeologicznej:

- przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie konserwa-
torskiej �W� s¹ znajduj¹ce siê w niej ruchome i nierucho-
me zabytki archeologiczne.

4. Pozosta³ych ustaleñ Planu Ogólnego Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta i Gminy �migiel- zmiana planu-
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XVII/131/95 Rady Miasta i Gminy
�migiel w dniu 30. listopada 1995 r. ze zmianami, opracowa-
nego: lipiec-pa�dziernik 1995 r., opublikowanego w Dz.U.
Województwa Leszczyñskiego Nr 23, poz. 137 z 30. grudnia
1995 r. nie zmienia siê.

§6. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala
siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi �migla.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej �migla

(-) Jan Józefczak
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/381/09

Rady Miejskiej �migla
z dnia 14 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ �MIGLA W SPRAWIE: ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO
DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTA I GMINY �MIGIEL DLA TERENÓW W REJONIE UL. LESZCZYÑSKIEJ

Poz. 2308

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 pó�niejszymi zmianami) Rada Miejska �migla
rozstrzyga, co nastêpuje:

Na podstawie Rozstrzygniêcia Burmistrza �migla za³¹czo-
nego do dokumentacji planistycznej w sprawie rozpatrzenia
uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko, z powodu
braku uwag nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/381/09

Rady Miejskiej �migla
z dnia 14 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ �MIGLA W SPRAWIE: SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY �MIGIEL DLA TERENÓW W REJONIE
UL. LESZCZYÑSKIEJ W �MIGLU

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 �migla okre�la nastêpuj¹cy
sposób realizacji infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do
zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹-
ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 591) zadania w³asne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Realizowane bêdzie zbrojenie i dozbrojenie terenu zgodnie
z przepisami prawa materialnego i finansowego w tym
zakresie.

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji zbrojenia tere-
nu bêd¹ wymaga³y zabezpieczenia �rodków finansowych
w bud¿ecie gminy pochodz¹cych z dochodów w³asnych
gminy i innych �róde³.

3. Poszczególne zadania bêd¹ realizowane si³ami w³asnymi
gminy z dopuszczeniem realizacji si³ zewnêtrznych.

4. W ka¿dym przypadku wy³onienie wykonawcy powinno
odbywaæ siê w trybie i na zasadach okre�lonych w ustawie
� Prawo zamówieñ publicznych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Powy¿sze zadania finansowane bêd¹ ze �rodków krajo-
wych i unijnych. �rodki krajowe pochodziæ bêd¹ ze �rod-
ków w³asnych gminy i bud¿etu pañstwa, funduszy i dotacji
celowych, po¿yczek i kredytów, �rodków instytucji pozabu-
d¿etowych.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

a) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno � prawnym lub w formie
partnerstwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.

b) wydatki z bud¿etu gminy,

c) wspó³ finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et gminy � w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,

- dotacji samorz¹du województwa,

- dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

- kredytów i po¿yczek bankowych,

- innych �rodków zewnêtrznych.

2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ gmina inwestorów w
finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej.

3. Rozstrzygniêcie nie jest uchwa³¹ bud¿etow¹ w sprawie
planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej tylko propozycj¹ do rozwa¿enia przy
uchwalaniu bud¿etu gminy w tej czê�ci.


