
— 9640 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 106

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 infrastruk-
tury 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 poza-
bud¿etowych.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

a) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno � prawnym lub w formie
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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.
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UCHWA£A Nr XXV/241/2009 RADY GMINY KO�CIAN

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno �
produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug) w obrêbie wsi Widziszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.
15912001 r. z pó�niejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717ze zmianami), a tak¿e w
zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XV/140/08 Rady Gminy Ko�cian z dnia
7 marca 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy techniczno � produkcyjnej (tereny obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug) w obrêbie
wsi Widziszewo, po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustalenia-
mi Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ko�cian zatwierdzonego uchwa³¹ Nr
XXX/301/02 Rady Gminy Ko�cian z dnia 21 marca2002 r. ze
zmian¹, uchwala siê co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la za³¹cznik graficzny, zatytu³owany �MIEJSCO-
WY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla
terenów zabudowy techniczno � produkcyjnej (tereny obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug) w obrêbie
wsi Widziszewo�, opracowany w skali 1:2000, zwany dalej
rysunkiem planu.

Obszar objêty mpzp zawiera dzia³ki o nr ewidencyjnych:
42/1, 42/4, 42/6 i 43/2.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:
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1) Rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;

2) Rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;

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. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
ochrona interesów prywatnych i publicznych, zmiana prze-
znaczenia, uporz¹dkowanie terenu i podniesienie jego walo-
rów funkcjonalno-estetycznych, co korzystnie wp³ynie na
wizerunek i stan ekonomiczny obrêbu wsi Widziszewo, jak
równie¿ gmin Ko�cian i bêd¹cej w bezpo�rednim s¹siedztwie
gminy �migiel. Przedmiotem mpzp jest przekszta³cenie tere-
nu na teren zabudowy techniczno � produkcyjnej (obiekty
produkcyjne, sk³ady, magazyny i us³ug).

§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa:

1) uchwale � rozumie siê przez to niniejsz¹ uchwa³ê;

2) planie � rozumie siê przez to miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej
uchwa³y;

3) rysunku planu � rozumie siê przez to graficzny zapis planu,
bêd¹cy za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y,
przedstawiony na mapie sytuacyjno � wysoko�ciowej z
elementami ewidencji;

4) terenie � rozumie siê przez to obszar wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, w obrysie które-
go w ka¿dym punkcie obowi¹zuj¹ te same ustalenia;

5) funkcji podstawowej terenu/przeznaczenie podstawowe �
rozumie siê przez funkcjê wyznaczon¹ do lokalizacji w
danym terenie, która w ramach realizacji planu winna staæ
siê przewa¿aj¹c¹ (dominuj¹c¹) form¹ wykorzystania i zaj-
mowaæ nie mniej ni¿ 70% powierzchni terenu, chyba ¿e
przepisy szczegó³owe stanowi¹ inaczej, a wprowadzenie
innych ni¿ podstawowa funkcja jest dopuszczalne wy³¹cz-
nie pod warunkiem spe³nienia ustaleñ szczegó³owych
niniejszej uchwa³y;

6) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - przeznaczenie, które mo¿e
byæ realizowane jako uzupe³nienie lub wzbogacenie prze-
znaczenia podstawowego w sposób okre�lony w ustale-
niach planu i zajmowaæ nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni
terenu, chyba ¿e przepisy szczegó³owe stanowi¹ inaczej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy � linia ograniczaj¹ca te-
ren, na którym dopuszcza siê wznoszenie budynków oraz
okre�lonych w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych nie bêd¹cych liniami przesy³owymi, sieciami
uzbrojenia terenu, w tym stacjami transformatorowymi
lub urz¹dzeniami terenowymi komunikacji, w tym doj�cia-
mi, dojazdami, parkingami terenowymi, ogrodzeniami,
chodnikami;

8) dostêpie do drogi publicznej, dostêpno�ci komunikacyjnej
� rozumie siê przez to bezpo�redni dostêp do tej drogi
albo dostêp przez drogê wewnêtrzn¹;

9) wysoko�ci budynku � rozumie siê przez to wysoko�æ
budynku liczon¹ od poziomu terenu przy budynku do
najwy¿szego punktu jego konstrukcji;

10) poziomie terenu � rozumie siê przez to rzêdn¹ terenu nad
poziomem morza przed wej�ciem g³ównym do budynku,
b¹d� jej samodzielnej czê�ci;

11) intensywno�ci zabudowy � rozumie siê przez to stosunek
sumy powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni dzia³ki
budowlanej;

12) powierzchni ogólnej zabudowy � rozumie siê przez to
powierzchniê obiektu budowlanego mierzon¹ po obrysie
zewnêtrznym pomno¿on¹ przez liczbê kondygnacji na-
ziemnych;

13) powierzchni terenu biologicznie czynnej � rozumie siê
przez to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê
powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako
sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym
ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿
10 m2;

14) urz¹dzeniach towarzysz¹cych � rozumie siê przez to wszel-
kie urz¹dzenia infrastruktury technicznej, komunikacji ko-
³owej i pieszej niezbêdne do obs³ugi danego terenu;

15) urz¹dzeniach infrastruktury technicznej � rozumie siê przez
to sieci wodoci¹gowe, elektroenergetyczne, gazownicze,
ciep³ownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruk-
tura techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe i
rozdzielcze (infrastruktura techniczna kubaturowa);

16) zieleni � nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren o
nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty na-
sadzeniami w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywowych
i trawy.

2. Pojêcia niezdefiniowane nale¿y rozumieæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.

§3. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹-
ce przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy techniczno � produkcyjnej (obiekty pro-
dukcyjne, sk³ady, magazyny i us³ug);

2) tereny komunikacji publicznej � droga powiatowa / droga
dojazdowa.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granica administracyjna gmin;

2) granica obszaru objêtego miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego;

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

4) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu �
postulowana;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy;

6) dostêpno�æ komunikacyjna.

Poz. 1727
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3. Oznaczenia informacyjne:

1) linia elektroenergetyczna 2x220 kV;

2) gazoci¹g � do likwidacji;

3) orientacyjna lokalizacja stacji redukcyjno pomiarowej
Q=20000 m3/h, dal gazoci¹gu w/c DN 150.

§4. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:

1. Tereny zabudowy techniczno � produkcyjnej (tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug objête
przedmiotowym mpzp znajduj¹ siê w obszarze o znacznych
zasobach wód podziemnych � najwy¿szej ochrony ONO.

2. Teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu G³ów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 �Pradolina Warsza-
wa � Berlin�, gromadz¹cego wody podziemne w czwartorzê-
dowych utworach porowych.

3. Ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich
�rodków technicznych, zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniem (dot. ujêæ wód, obszarów i zbiorni-
ków zasobowych wód podziemnych itp.).

4. Tereny obiektów techniczno - produkcyjnych, sk³adów
i magazynów oraz zabudowy us³ugowej powinny zostaæ
zagospodarowane zieleni¹, tak aby zminimalizowaæ uci¹¿li-
wo�ci pochodz¹ce z tych obszarów oraz poprawiæ walory
krajobrazowe.

5. Dla projektowanej zabudowy stosowaæ ekologiczne
(niskoemisyjne) sposoby ogrzewania oparte na no�nikach
energii cieplnej nieuci¹¿liwych dla �rodowiska oraz wykorzy-
stuj¹ce urz¹dzenia o wysokiej sprawno�ci grzewczej i niskim
stopniu emitowanego zanieczyszczenia.

6. Do celów grzewczych i technologicznych stosowaæ
paliwa najbardziej bezpieczne dla �rodowiska.

7. Emisje czynników szkodliwych nie mog¹ przekraczaæ
dopuszczalnych norm.

8. Ustala siê zastosowanie odpowiedniej wysoko�ci
emitorów zanieczyszczeñ do powietrza wraz z urz¹dzeniami
eliminuj¹cymi ich ponadnormatywne parametry.

9. Zakazuje siê realizacji nieuzasadnionych zmian ukszta³-
towania terenu wykraczaj¹cych poza zakres prac ziemnych,
zwi¹zanych z realizacj¹ zainwestowania przewidzianego w
mpzp.

10. Zakazuje siê realizacji prac trwale naruszaj¹cych sto-
sunki gruntowo � wodne na obszarze objêtym mpzp i w jego
s¹siedztwie.

11. Zakazuje siê unieszkodliwiania odpadów, magazyno-
wanie i odzysk odpadów innych ni¿ komunalne mo¿e odby-
waæ siê jedynie na zasadach okre�lonych w przepisach o
odpadach.

12. Pe³ne wykorzystanie i ochrona dotychczas istniej¹ce-
go drzewostanu z ograniczeniem wycinki do niezbêdnego
minimum oraz stosowanie nowych nasadzeñ zarówno ziele-
ni¹ nisk¹ jak i wysok¹ o charakterze izolacyjnym z zalecanym
zastosowaniem gatunków wy³¹cznie rodzimych o gêstym
poszyciu, zimozielonych.
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§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

Obszar planu objêty jest stref¹ �W� ochrony archeologicz-
nej. Zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze powinny byæ
uzgodnione z konserwatorem zabytków, który okre�li warunki
dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji. Prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.

§6. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:

1. Przestrzenie publiczne i ogólnodostêpne winny byæ reali-
zowane jako przestrzenie reprezentacyjne, urz¹dzone i
wyposa¿one wysokiej klasy urz¹dzeniami pomocniczymi,
ma³¹ architektur¹, nawierzchniami itp.

2. Dopuszcza siê budowê specjalnych konstrukcji podtrzy-
muj¹cych powierzchniê reklamow¹.

3. Zabudowê nale¿y lokalizowaæ zgodnie z nieprzekraczalny-
mi liniami zabudowy okre�lonymi na rysunku planu, a
ponadto odleg³o�ci zabudowy od linii elektroenergetycz-
nej 220 kV powinny uwzglêdniaæ przepisy odrêbne w
odleg³o�ci do 35 metrów w obu kierunkach od osi linii
elektroenergetycznej 2 x 220 kV nale¿y uwzglêdniaæ prze-
pisy podane w §7, punkt 2.

4. Na obszarze objêtym niniejszym planem dopuszcza siê
lokalizacjê wie¿ i urz¹dzeñ telefonii komórkowej.

5. Maksymalna wysoko�æ zabudowy na terenach zabudowy
techniczno � produkcyjnej (tereny obiektów produkcyj-
nych, sk³adów, magazynów i us³ug), okre�lona w Rozdzia-
le 2 � Ustaleniach szczegó³owych nie dotyczy budowli,
urz¹dzeñ i obiektów technologicznych.

§7. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:

1. Zakazuje siê zabudowy mieszkaniowej na terenach
zabudowy us³ugowej oraz na terenach obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów.

2. Dla terenów znajduj¹cych siê w obszarze pasa tech-
nologicznego linii energetycznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ogra-
niczenia ich u¿ytkowania i zagospodarowania:

1) W pasie technologicznym linii:

- nie nale¿y lokalizowaæ budynków mieszkalnych lub
innych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi. W indywi-
dualnych przypadkach, odstêpstwa od tej zasady mo¿e
udzieliæ w³a�ciciel linii, na warunkach przez siebie
okre�lonych;

- nale¿y uzgadniaæ warunki lokalizacji wszelkich obiek-
tów z w³a�cicielem linii;

- nie nale¿y sadziæ ro�linno�ci wysokiej pod lini¹ i w
odleg³o�ci po 19 metrów w obu kierunkach od osi linii.

2) Teren w pasie technologicznym linii nie mo¿e byæ kwali-
fikowany jako teren przeznaczony pod zabudowê mieszka-
niow¹ lub zagrodow¹ ani jako teren zwi¹zany z dzia³alno-
�ci¹ gospodarcz¹ (przesy³ow¹) w³a�ciciela linii.

3) Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrêbie pasa
technologicznego linii i w jego najbli¿szym s¹siedztwie
powinny byæ zaopiniowane przez w³a�ciciela linii.
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4) Zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym linii
mog¹ byæ przeprowadzone w uzgodnieniu z w³a�cicielem
linii, który okre�li maksymaln¹ wysoko�æ sadzonych drzew
i krzewów.

5) Lokalizacja budynków zawieraj¹cych materia³y niebez-
pieczne po¿arowo, stacji paliw i stref zagro¿onych wybu-
chem w bezpo�rednim s¹siedztwie pasów technologicz-
nych wymaga uzgodnieñ z w³a�cicielem linii.

§8. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji.

1. Dostêpno�æ komunikacyjna dla obszaru objêtego mpzp
poprzez drogi gminne i powiatow¹ do drogi krajowej NR 5.
Obs³uga komunikacyjna przedmiotowego terenu poprzez drogi
publiczne lokalne i dojazdowe zgodnie z ustaleniami miêdzyg-
minnymi (Gmina Ko�cian oraz Miasto i Gmina �migiel).

2. Ustala siê powi¹zania uk³adu drogowego obszaru
objêtego opracowaniem planu z uk³adem dróg zewnêtrznych
w miejscach oznaczonych na rysunku planu jako dostêpno�ci
komunikacyjne.

3. W obrêbie obszaru objêtego planem nale¿y zapewniæ
odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych lub gara¿owych,
zaspokajaj¹c¹ potrzeby w zakresie parkowania i postoju sa-
mochodów/pojazdów z uwzglêdnieniem warunków technicz-
nych okre�lonych w przepisach odrêbnych.

§9. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Ustala siê docelowo realizacjê pe³nego zakresu uzbrojenia
terenu: sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej, gazowej, ener-
getycznej i telekomunikacyjnej � poprzez rozbudowê ist-
niej¹cych i budowê nowych systemów infrastruktury tech-
nicznej.

2. Ustala siê, ¿e podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego
stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe.

3. Zezwala siê na lokalizacjê na obszarze planu sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹
terenu objêtego planem.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie instalacji wodoci¹gowej i kanaliza-
cyjnej:

1) Ustala siê zaopatrzenie w wodê na cele socjalno �
bytowe i produkcyjne, poprzez rozbudowê istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej, na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci (ujêcia wody: Gmina Ko�cian � Wi-
dziszewo oraz Gmina �migiel � Przysieka).

2) Ustala siê zakaz odprowadzania nie oczyszczonych
�cieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz pod-
ziemnych.

3) Zabezpieczyæ �rodowisko gruntowo � wodne przed
zanieczyszczeniami ropopochodnymi.

4) Na terenie objêtym planem ustala siê realizacjê roz-
dzielczego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5) Technologia i sposób wykonania kanalizacji sanitarnej
zapewniæ musz¹ ca³kowit¹ szczelno�æ systemu.

6) Ustala siê zastosowanie urz¹dzeñ hermetyzuj¹cych
roz³adunek/za³adunek p³ynów szkodliwych/problema-
tycznych dla �rodowiska.

7) Na terenie objêtym planem dopuszcza siê prowadze-
nie dzia³alno�ci produkcyjnej i us³ugowej powoduj¹cej
powstawanie �cieków, których sk³ad wymaga wstêp-
nego oczyszczenia przed wprowadzeniem do kanaliza-
cji miejskiej; dopuszczalne parametry �cieków okre�li
dysponent sieci na podstawie przepisów szczegól-
nych.

8) Na terenach zabudowy us³ugowej, obiektów produk-
cyjnych, magazynów i sk³adów zezwala siê na lokali-
zacjê lokalnych obiektów oczyszczania �cieków prze-
mys³owych i poprodukcyjnych; lokalizacje obiektów
spe³niaæ musz¹ warunki okre�lone w przepisach szcze-
gólnych i odrêbnych.

9) Uci¹¿liwo�æ zwi¹zana z procesem gromadzenia i oczysz-
czania �cieków poprodukcyjnych i deszczowych nie
mo¿e przekraczaæ granic nieruchomo�ci, na której pro-
wadzona jest dzia³alno�æ powoduj¹ca powstawanie
�cieków.

10) Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê, jako roz-
wi¹zanie tymczasowe, odprowadzanie �cieków sani-
tarnych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych,
lub inne - do czasu objêcia zbiorcz¹ kanalizacj¹ sani-
tarn¹. Prognozowana budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej z pod³¹czeniem do oczyszczalni �cieków prognozo-
wana na rok 2013 z �Programu Rozwoju Lokalnego
Gminy Ko�cian 2010-13�.

11) W obrêbie obszaru objêtego planem nale¿y zapewniæ
zaopatrzenie wodne do celów ga�niczych (zbiornik na
wodê po¿arow¹) oraz drogi po¿arowe zapewniaj¹ce
swobodny dojazd dla jednostek stra¿y po¿arnej oraz
warunki do prowadzenia dzia³añ ratowniczych.

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

1) Ustala siê dostawê gazu na cele socjalno � bytowe i
produkcyjne poprzez rozbudowê � budowê istniej¹cej
sieci gazowej, na warunkach okre�lonych przez dyspo-
nenta sieci. Warunki odbioru gazu bêd¹ uzgadniane
pomiêdzy stronami i bêd¹ zale¿a³y od szczegó³owych
warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniaj¹-
cych rozbudowê sieci przesy³owej.

2) Ustala siê orientacyjn¹ lokalizacjê stacji redukcyjno
pomiarowej dla nowoprojektowanego gazoci¹gu w/c
DN 150.

3) Istniej¹cy w obszarze objêtym opracowaniem gazo-
ci¹g przeznacza siê do likwidacji.

4) Zezwala siê na lokalizacjê na terenie oznaczonym
symbolem �P� obiektów s³u¿¹cych do indywidualnego
zaopatrzenia w gaz. Lokalizacje obiektów spe³niaæ
musz¹ warunki okre�lone w przepisach szczególnych
i odrêbnych.

5) Nale¿y zachowaæ strefy kontrolowane dla gazoci¹gów
uk³adanych w ziemi lub nad ziemi¹ zgodnie z §9

Poz. 1727
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rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadaæ sieci gazowe. Standardowa szero-
ko�æ stref kontrolowanych, których linia �rodkowa
pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla nowo projektowa-
nych gazoci¹gów niskiego i �redniego ci�nienia wyno-
si 1m (po 0.5 m z ka¿dej strony osi gazoci¹gu).

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie elektroenergetyki:

1) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zapewniæ przez
istniej¹c¹ i rozbudowan¹ na potrzeby planu infrastruk-
turê energetyczn¹ na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci.

2) Przy³¹czanie nowych odbiorców do sieci elektrycznej
na zasadach okre�lonych przepisami prawa energe-
tycznego.

3) Wprowadzanie ekologicznych no�ników energii ciep³a
(gaz, energia elektryczna, olej opa³owy itp.).

4) Ustala siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej w zakresie elektroenergetyki w
granicy terenu objêtego planem dla potrzeb dzia³alno-
�ci gospodarczej, us³ugowej i produkcyjnej, z zacho-
waniem warunków technicznych wydanych przez za-
rz¹dcê sieci energetycznej � w tym budowê stacji
transformatorowej WN/SN 110/15kV-GPZ (z mo¿liwo-
�ci¹ wydzielenia geodezyjnie dzia³ki).

5) Zagospodarowanie terenu nie mo¿e powodowaæ koli-
zji z istniej¹cym energetycznym uzbrojeniem naziem-
nym i podziemnym. Wszelkie kolizje musz¹ byæ usu-
niête kosztem jednostek organizacyjnych powoduj¹-
cych ich powstanie na podstawie warunków uzyska-
nych w ENEA.

6) Ustala siê realizacjê wy³¹cznie kablowych sieci energe-
tycznych i o�wietleniowych. Nie zezwala siê na budo-
wê nowych linii napowietrznych.

7) Zasilanie energetyczne obiektów budowlanych realizo-
waæ doziemnymi kablami.

8) Ze wzglêdu na przebiegaj¹c¹ na terenie objêtym opra-
cowaniem planu linii elektroenergetycznej 220kV, na-
le¿y zachowaæ pas wolny od zabudowy i zadrzewienia
w odleg³o�ciach wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

9) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ eksploatacji i modernizacji
istniej¹cej linii elektroenergetycznej 2x220 kV, po tra-
sie której dopuszczalna jest budowa elektroenerge-
tycznej linii 400 kV albo linii wielotorowej, wielonapiê-
ciowej, z zachowaniem ograniczeñ wynikaj¹cych z
zapisów w §9.

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

1) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ budowy wy³¹cznie linii kablo-
wych doziemnych telekomunikacyjnych zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami o lokalizacji sieci. Nie zezwala siê
na budowê linii napowietrznych.

2) Ustala siê rozbudowê sieci kablowej telekomunikacyjnej
wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami technicznymi dla zasi-
lania terenów nowego zainwestowania wed³ug technicz-
nych warunków przy³¹czenia, z zachowaniem normatyw-
nych odleg³o�ci od budynków i od innych sieci infrastruk-
tury podziemnej.

3) Dopuszcza siê lokalizacjê masztów telefonii komórkowej.

10. Zasady w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

1) Nie zezwala siê na stosowanie w celach grzewczych
paliw wysokoemisyjnych. Zaleca siê wykorzystanie
gazu i innych paliw niskoemisyjnych.

2) Na terenie oznaczonym symbolem �P� zezwala siê na
lokalizacjê wolnostoj¹cych obiektów grzewczych przy-
stosowanych do spalania paliw niskoemisyjnych. Lo-
kalizacje obiektów spe³niaæ musz¹ warunki okre�lone
w przepisach szczególnych i odrêbnych.

11. Zasady gospodarki odpadami sta³ymi:

1) Wprowadza siê zasadê zorganizowanego systemu
gromadzenia, segregacji i usuwania odpadów komu-
nalnych.

2) Gromadzenie i usuwanie odpadów oprzeæ na istniej¹-
cym systemie oczyszczania gminy.

3) Ustala siê gromadzenie odpadów sta³ych w indywidu-
alnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w
granicach obszarów funkcjonalnych.

4) Posadowienie pojemników, kontenerów na odpady,
ewentualnych zbiorników na olej opa³owy w tacach
wychwytowych.

5) Gospodarkê odpadami nale¿y rozwi¹zywaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie.

12. Zasady w zakresie ha³asu:

Stosowanie materia³ów i os³on wyg³uszaj¹cych dla obiek-
tów, urz¹dzeñ i maszyn produkcyjnych, celem zapewnie-
nia poziomu ha³asu dopuszczalnego przepisami szczegól-
nymi.

§10. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warun-
ków ³¹czenia i podzia³u nieruchomo�ci.

Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod lokalizacjê dróg
wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej sto-
sownie do potrzeb.

§11. Ustalenia dotycz¹ce sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu � nie
ustala siê.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§12. Dla terenu zabudowy techniczno � produkcyjnej
(tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug),

Poz. 1727
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oznaczonego na rysunku planu symbolem �P�, �ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy obiektów
produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: urz¹dzenia i obiekty infra-
struktury technicznej � towarzysz¹ce i obs³uguj¹ce obszar
objêty mpzp., drogi wewnêtrzne, gara¿e, parkingi i urz¹-
dzenia towarzysz¹ce, budynki gospodarcze, zieleñ urz¹-
dzona, elementy ma³ej architektury, reklamy.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

4. Nowopowstaj¹ce budynki powinny byæ wykonane zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczegól-
nymi.

5. Dla istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej
wysokiego napiêcia 220KV ustala siê strefê ochronn¹ 40
m liczon¹ od osi linii. Obowi¹zuj¹ ograniczenia w lokali-
zacji inwestycji wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.

6. Obowi¹zek realizacji dróg wewnêtrznych wraz z miejscami
postojowymi o nawierzchni utwardzonej, zgodnie z prze-
pisami bran¿owymi i wed³ug potrzeb wynikaj¹cych z
przedsiêwziêcia inwestycyjnego. Minimalna szeroko�æ
jezdni dróg wewnêtrznych wynosiæ powinna 6,00 m.

7. Zapewnienie potrzeb parkingowych w granicach dzia³ki
(miejsca postojowe samochodów dopuszcza siê w strefie
ochronnej wzd³u¿ linii wysokiego napiêcia, zgodnie z
przepisami bran¿owymi).

8. Maksymalna intensywno�æ zabudowy: 75%.

9. Powierzchnia biologicznie czynna � minimum 15%,

10. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenów dróg publicznych
(projektowanych) � dróg lokalnych i drogi dojazdowej
zgodnie z rysunkiem planu.

11. Zabudowa us³ugowa, obiekty produkcyjne, sk³ady i maga-
zyny:

a) wysoko�æ zabudowy � nie wy¿ej ni¿ 20,00 m;

b) geometria dachów � dopuszcza siê wszelkie rozwi¹za-
nia;

c) wysoko�æ obiektów i urz¹dzeñ i infrastruktury tech-
nicznej � nie wy¿ej ni¿ 30 m;

d) dopuszcza siê przekroczenie maksymalnej wysoko�ci
zabudowy dla urz¹dzeñ i obiektów wynikaj¹cych z
warunków technologicznych;

e) lokalizacja obiektów o wysoko�ci równej i wiêkszej ni¿
50 m npt podlega zg³oszeniu do Dowództwa Si³ Po-
wietrznych przed wydaniem pozwolenia na budowê.

12. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z dróg
nowoprojektowanych: lokalnych i dojazdowej.

13. Dopuszcza siê realizacjê obiektów realizowanych w tech-
nologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architek-
tonicznych.

14. Wprowadza siê pasy zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granic
obszaru o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 5,0 m, z wy³¹cze-
niem przestrzeni dostêpno�ci komunikacyjnej.

15. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca2003 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 5% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§13. Dla terenu komunikacji publicznej � droga powiato-
wa � droga dojazdowa, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami �KDd� ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu - droga publiczna dojazdowa.

2. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) na rysunku planu przedstawiono proponowany � po-
stulowany obszar dla zagospodarowania drogi; szcze-
gó³owe parametry zagospodarowania drogi okre�lone
zostan¹ w opracowaniach bran¿owych nawi¹zaniu do
potrzeb i zgodnie z przepisami odrêbnymi;

b) przestrzeñ drogi (w liniach rozgraniczenia) mo¿e s³u¿yæ
do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz
lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca2003 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 5% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§14. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i
le�nych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednolity Dz.U. 121 poz.
1266 2004 r.) niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie
gruntów rolnych klas II-III o powierzchni 19,1652 ha � Decyzj¹
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15-01-2009 r. Znak
Pisma GZ.tr.057-602-571/08, gruntów rolnych klasy IVa o
powierzchni 1,1100 ha � Decyzj¹ Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego z dnia 22-10-2008 r. Znak Pisma DR.II.6060-
122/08, co nie zwalnia od obowi¹zku wy³¹czenia ka¿dorazowo
z produkcji rolnej.

§15. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Ko�cian.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ko�cian
(-) Jan Szczepaniak
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXV/241/09

Rady Gminy Ko�cian
z dnia 25 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE
    RADY GMINY KO�CIAN

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno � produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych,

sk³adów, magazynów i us³ug) w obrêbie wsi Widziszewo

Poz. 1727

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 Gminy Ko�cian
rozstrzyga, co nastêpuje:

Na podstawie Rozstrzygniêcia Wójta Gminy Ko�cian za³¹-
czonego do dokumentacji planistycznej w sprawie rozpatrze-
nia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
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 XXV/241/09

Rady Gminy Ko�cian
z dnia 25 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE
   RADY GMINY KO�CIAN

w sprawie sposobu realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno � produkcyjnej (tereny

obiektów produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug) w obrêbie wsi Widziszewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 ze zmianami) Rada Gminy Ko�cian 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 zgod-
nie 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 infrastruk-
tury 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 poza-
bud¿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.:
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- dotacji unijnych,

- dotacji samorz¹du województwa,

- dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

- kredytów i po¿yczek bankowych,

- innych �rodków zewnêtrznych.

Poz. 1727, 1728

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.

1728

UCHWA£A Nr XXXV/275/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMY�LU

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek
o nr ewid. 372/1 i 372/2 w Nowym Tomy�lu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003,
Nr 80 poz. 717; z 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005,
Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 Nr 45, poz. 319;
Nr 225, poz. 1635; z 2007 Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 1 99,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz.
128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), Rada
Miejska w Nowym Tomy�lu uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê �Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla dzia³ek o nr ew. 372/1 i 372/2 w Nowym
Tomy�lu�, bêd¹cy zmian¹ Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowe-
go: ul. Konopnickiej - obwodnica w Nowym Tomy�lu, w
czê�ci dotycz¹cej dzia³ek objêtych ustaleniami niniejszej uchwa-
³y, zwany dalej planem.

§2. Stwierdza siê zgodno�æ rozwi¹zañ przyjêtych w planie
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowy Tomy�l, za-
twierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XV/112/99 z dnia 28

grudnia 1999 r. wraz ze zmian¹ przyjêt¹ uchwa³¹ nr XLIII/308/
2006 z dnia 1 wrze�nia 2006.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o
którym mowa w §1, sk³ada siê z ustaleñ bêd¹cych tre�ci¹
niniejszej uchwa³y oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:500, bêd¹cego za³¹cznikiem gra-
ficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, bêd¹cego za³¹cznikiem 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, bêd¹-
cego za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.

DZIA£ I

Ustalenia ogólne

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w §2 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej;


