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miasta, jak równier w pobliru obiektów o[wiatowe 
- sportowych jest zgodne z polityką okre[loną w 
obowiązującym studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia 
oraz wiąre się z durymi oczekiwaniami spoEeczno-

[ci lokalnej w związku z czym Rada Miejska w Krobi 

rozstrzyga o nieuwzględnieniu uwagi wniesionej do 
wyEoronego do publicznego wglądu wraz z progno-

zą oddziaEywania na [rodowisko miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Krobia - Tereny 
Sportowe i Rekreacyjne.
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UCHWADA Nr XLII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROBI

z dnia 29 papdziernika 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuczyna 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 
r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z pópn. zm.) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717; z pópn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego Kuczyna 1 po stwierdzeniu 
zgodno[ci ze Studium uwarunkowaG kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia, 
zwany dalej planem.

2. Integralnym zaEącznikiem Nr 1 do uchwaEy jest 
rysunek planu miejscowego zatytuEowany: ｧMiej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego Ku-

czyna 1ｦ, sporządzony na mapie ewidencyjno - wy-

soko[ciowej w skali 1:1000.
3. ZaEącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o spo-

sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania.

4. ZaEącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do 
publicznego wglądu projektu planu.

5. Granice obszaru objętego planem miejscowym 
okre[la zaEącznik nr 1 do uchwaEy, o którym mowa 
w ust. 2

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 

to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odle-

gEo[ć w jakiej mogą się znajdować budynki od 
linii rozgraniczającej terenu;

2) powierzchni zabudowy - nalery przez to ro-

zumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na 
powierzchni terenu;

3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozu-

mie się przez to grunt rodzimy pokryty ro[lin-

no[cią oraz wodą powierzchniową na dziaEce 
budowlanej, a takre 50% sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urządzonych jako sta-

Ee trawniki lub kwietniki na podEoru zapewnia-

jącym ich naturalną wegetację, o powierzchni 

nie mniejszej nir 10 m2;
4) wysoko[ci budynku - nalery przez to rozumieć 

wymiar mierzony od poziomu terenu przy naj-
nirej poEoronym wej[ciu do budynku lub jego 
czę[ci pierwszej kondygnacji nadziemnej bu-

dynku do górnej pEaszczyzny stropu bądp naj-
wyrej poEoronej krawędzi stropodachu nad 
najwyrszą kondygnacją urytkową, Eącznie z 
grubo[cią izolacji cieplnej i warstwy ją osEa-

niającej, albo do najwyrej poEoronej górnej po-

wierzchni innego przykrycia.

§3.1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o rórnym przeznaczeniu i rórnych za-

sadach zagospodarowania zostaEy okre[lone w §4, 
§5 uchwaEy.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego zostaEy okre[lone w §6, §7, §8 uchwaEy.
3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego zostaEy okre[lone w §6 ust. 1 
pkt 4oraz w §9 uchwaEy.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury zostaEy okre[lone w §10 
uchwaEy.

5. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych nie zostaEy okre[lone ze 
względu na brak na tym obszarze przestrzeni pub-

licznych.
6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy zostaEy okre[lone w §6 uchwaEy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych, w tym terenów górniczych, 
a takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem mas ziemnych nie zo-

staEy okre[lone poniewar na obszarze objętym pla-

nem miejscowym nie występują tereny o których 
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

8. Nie ustala się szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem.

9. Nie ustala się szczegóEowych warunków za-
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gospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu w tym zakaz zabudowy.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
zostaEy okre[lone w §7, §8 i §9.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania i urytkowania terenów nie zostaEy okre[lone 
poniewar na obszarze objętym planem miejscowym 
nie występują tereny dla których przewiduje się 
tymczasowe zagospodarowanie i urytkowanie.

12. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym zostaEy okre[lone 
w §11 uchwaEy.

§4. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-

pujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:
1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami 

literowymi,
2) granica obszaru objętego planem miejscowym,
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rornych zasadach zagospodarowa-

nia,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
oznaczone symbolami:

1) U - teren usEug,
2) KD-D - teren drogi publicznej - klasy D - dojaz-

dowej
3) KDW - teren drogi wewnętrznej.

§6.1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1U, 2U, 3U ustala się:

1) lokalizację zabudowy usEugowej,
2) powierzchnię dziaEki budowlanej pod lokaliza-

cję zabudowy usEugowej nie mniejszą nir 1000 
m2,

3) powierzchnię zabudowy dziaEki nie większą nir 
50% powierzchni dziaEki,

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 30% powierzchni dziaEki,

5) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy,
6) wysoko[ć budynków nie większą nir 12 m,
7) obsEugę komunikacyjną wyEącznie z drogi pub-

licznej oznaczonej symbolem 1KD-D lub drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW,

8) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych,
9) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedary powyrej 2000 m2,
10) obowiązek zapewnienia peEnych potrzeb par-

kingowych na terenie dziaEki.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1U, 2U, 3U dopuszcza się:
1) lokalizację budynków gospodarczych i gararo-

wych,
2) lokalizację budynku [cianą zewnętrzną bezpo-

[rednio na granicy dziaEki nie stanowiącej drogi 

publicznej lub drogi wewnętrznej,
3) podziaEy nieruchomo[ci, pod warunkiem za-

pewnienia dla wydzielonych dziaEek budowla-

nych obsEugi komunikacyjnej z drogi publicznej 
(klasy drogi dojazdowej, lokalnej lub zbiorczej) 
lub wydzielonej drogi wewnętrznej o szeroko-

[ci nie mniejszej nir 10 m poEączonej z drogą 
publiczną (klasy drogi dojazdowej, lokalnej lub 
zbiorczej),

4) wydzielenie dziaEki budowlanej pod stację 
transformatorową o powierzchni nie większej 
nir 64 m2,

5) lokalizację urządzeG budowlanych,
6) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeG 

infrastruktury technicznej, z wyEączeniem 
masztów i wier antenowych będących teleko-

munikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§7.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KD-D ustala się:

1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolnostojących tablic oraz innych tablic rekla-

mowych.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 1KD-D dopuszcza się:
1) nasadzenia drzew i krzewów,
2) lokalizację obiektów maEej architektury
3) lokalizację urządzeG budowlanych,
4) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeG 

infrastruktury technicznej.

§8.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KDW ustala się:

1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 

wolnostojących tablic oraz innych tablic rekla-

mowych.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 1KDW dopuszcza się:
1) nasadzenia drzew i krzewów,
2) lokalizację obiektów maEej architektury,
3) lokalizację urządzeG budowlanych,
4) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeG 

infrastruktury technicznej, z wyEączeniem 
masztów i wier antenowych będących teleko-

munikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§9. W zakresie infrastruktury technicznej uzbro-

jenia terenu:
1) dopuszcza się roboty budowlane związane z 

realizacją sieci infrastruktury technicznej,
2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-

nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz zapew-

nienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodo-

ciągowej,
4) ustala się odprowadzenie [cieków bytowych do 

czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczel-
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nych zbiorników bezodpEywowych, z których 
zostaną wywiezione do oczyszczalni [cieków. 
W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitar-
nej ustala się obowiązek odprowadzenia [cie-

ków bytowych do ww. sieci,
5) ustala się zagospodarowanie wód opadowych 

lub roztopowych na dziaEce budowlanej zgod-

nie z przepisami odrębnymi. W przypadku re-

alizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala się 
obowiązek odprowadzenia wód opadowych 
lub roztopowych do ww. sieci,

6) ustala się zagospodarowanie [cieków w posta-

ci wód opadowych i roztopowych z terenów 
utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) ustala się zagospodarowanie [cieków komu-

nalnych i przemysEowych zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

8) ustala się zagospodarowanie [cieków z tere-

nów komunikacji oraz terenów utwardzonych 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie 
wydzielonym miejscu na terenie dziaEki bu-

dowlanej oraz ich zagospodarowanie zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami oraz 
przepisami odrębnymi,

10) dopuszcza się stosowanie do celów grzew-

czych paliw o niskiej emisji zanieczyszczeG 
między innymi: energii elektrycznej, paliw sta-

Eych, pEynnych i gazowych oraz alternatyw-

nych pródeE energii.

§10.1. Obszar opracowania obejmuje się strefą 
ｧWｦ ochrony archeologicznej, w której przedmio-

tem ochrony są znaj dujące się w niej ruchome i 
nieruchome zabytki archeologiczne.

2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze 
ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione 
z konserwatorem zabytków, który okre[li warunki 
dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie 
ochrony zabytków archeologicznych, o ile taki obo-

wiązek wynika z przepisów odrębnych.

§11. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jedno-

razowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysoko[ci 30% dla wszystkich nieru-

chomo[ci w granicach okre[lonych w §1 pkt 5 ni-
niejszej uchwaEy.

§12. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Krobi.

§13. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krobi
(-) Zbigniew Polowczyk
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLII/343/2009

Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KROBI
W SPRAWIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-

NEGO KUCZYNA I INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO 
ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O 

FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 1087 z 
pópniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniejszy-

mi zmianami) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pópniejszymi zmiana-

mi) Rada Miejska w Krobi stwierdza co następuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 

prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w 
kompetencji których lery rozwój sieci: wodo-

ciągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
energetycznej, gazociągowej, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego oraz na podstawie przepisów odrębnych.
2) Zadania w zakresie gospodarki odpadami rea-

lizowane będą zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz zgod-

nie z gminnym planem gospodarki odpadami 
jak równier na podstawie przepisów odręb-

nych.
3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 

zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczo-

nych na inwestycje.
4) Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-

rów w finansowaniu inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy.

2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej okre[lonych w planie.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-

przez:
1) Wydatki z budretu gminy.
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilnoprawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a 
takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

3. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane 
będą przez budret gminy lub na podstawie porozu-

mieG z innymi podmiotami.
4. Ustalenia planu nie spowodują wydatków Gmi-

ny Krobia z tytuEu odszkodowaG, o których mowa w 
art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XLII/343/2009

Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 papdziernika 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO 

PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-

GO KUCZYNA I

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
pópniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krobi roz-
strzyga co następuje:

Do projektu miejscowego planu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego Ku-

czyna I, wyEoronego do publicznego wglądu wraz z 

prognozą oddziaEywania na [rodowisko w dniach od 
8 czerwca 2009 r. do 8 lipca 2009 r., w terminie, 
w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowo[ci prawnej 
mogEy wnosić uwagi dotyczące projektu planu, tj. 
do dnia 24 lipca 2009 r. - nie wniesiono uwag, w 
związku, z czym nie rozstrzyga się o sposobie ich 
rozpatrzenia.


