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UCHWADA Nr XLII/344/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROBI

z dnia 29 papdziernika 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zcierka Rowerowa Krobia 
- Pudliszki

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 zagospoda-

rowania przestrzennego zagospodarowania prze-

strzennego Zcierka Rowerowa Krobia - Pudliszki, po 
stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwarunkowaG 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Krobia, zwany dalej planem.

2. Integralnym zaEącznikiem Nr 1 do uchwaEy jest 
rysunek planu miejscowego zatytuEowany: ｧMiej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Zcierka Rowerowa Krobia ｠ Pudliszkiｦ, sporządzo-

ny na mapie zasadniczej w skali 1:2000.
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

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

sadach zagospodarowania zostaEy okre[lone w §3, 
§4 uchwaEy.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego zostaEy okre[lone w §5, §6 uchwaEy.
3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego zostaEy okre[lone w §7 uchwa-

Ey.
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. Nie ustala się parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskap-
ników intensywno[ci zabudowy.

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 ustaEa się szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem.

9. Nie ustala się szczegóEowych warunków za-

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 §5, §6, §7.

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.

§3. 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) gazociąg wysokiego ci[nienia.

§4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
oznaczone symbolami:

1) KD - Z-teren drogi publicznej-klasy Z-zbiorczej,
2) G - teren infrastruktury technicznej - gazowni-

ctwo.

§5.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KD-Z ustala się:

1) lokalizację dwukierunkowej [cierki rowerowej 
o szeroko[ci nie mniejszej nir 3 m,

2) zakaz budowy urządzeG reklamowych w formie 
wolnostojących tablic oraz innych tablic rekla-

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

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

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

munikacyjnymi obiektami budowlanymi,
5) morliwo[ć lokalizacji zjazdów zapewniających 

dostęp te terenów sąsiednich zgodnie z przepi-
sami odrębnym.

§6.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 G ustala się:

1) lokalizację sieci i urządzeG infrastruktury ga-

zowniczej zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 1 G dopuszcza się:
1) lokalizację urządzeG budowlanych,
2) lokalizację sieci i urządzeG uzbrojenia technicz-

nego, z wyEączeniem masztów i wier anteno-

wych będących telekomunikacyjnymi obiekta-

mi budowlanymi.

§7. Ustala się obowiązek zagospodarowanie [cie-

ków z terenów komunikacji zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§8. Ustala się obowiązek uzgodnienia wszelkich 
zamierzeG inwestycyjnych z zarządcą gazociągu 
wysokiego ci[nienia tj. Operatorem Gazociągów 
PrzesyEowych Gaz - System S.A. OddziaE w Pozna-

niu w zakresie kolizji inwestycji z gazociągiem wy-

sokiego.

§9.1. 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.

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

tem ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nie-

ruchome 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 przepisy 
odrębne nie stanowią inaczej.

§11. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jedno-

razowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysoko[ci 1% dla wszystkich nierucho-

mo[ci w granicach okre[lonych w §1 pkt 2 niniej-
szej 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
Rody Miejskiej w Krobi
(-) Zbigniew Polowczyk
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLII/344/2009

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 ZCIEqKA ROWEROWA KROBIA-PUDLISZKI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póp-
niejszymi 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 pópniejszymi 
zmianami) i art. 167 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pópniejszymi zmiana-

mi) Rada Miejska w Krobi rozstrzyga co następuje:

1. Ustalenia planu nie powodują konieczno[ci 
wyposarenia terenu w infrastrukturę techniczną w 
związku z powyrszym nie rozstrzyga się o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. Jednocze[nie nie okre[la 
się zasad finansowania inwestycji zakresu infra-

struktury technicznej okre[lonych w planie.
2. 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/344/2009

Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zcierka Rowerowa Krobia-Pudliszki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami) Rada Miejska w Krobi rozstrzy-

ga co następuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Zcierka Rowerowa Krobia-Pud-

liszki, wyEoronego do publicznego wglądu wraz z 

prognozą oddziaEywania na [rodowisko w dniach 
od 15 czerwca 2009 r. do 15 lipca 2009 r. , w 
terminie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowo[ci 
prawnej mogEy wnosić uwagi dotyczące projektów 
planu, tj. do dnia 31 lipca 2009 r. - nie wniesiono 
uwag, w związku z czym nie rozstrzyga się o spo-

sobie ich rozpatrzenia.


