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Na podstawie: 
- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

- 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, ze zmianami),

- uchwaEy XXXIII/109/09 Rady Miejskiej Ko[ciana 
z dnia 2 papdziernika 2009 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu poEoronego 
w Ko[cianie na os. Konstytucji 3 Maja zatwierdzo-
nego uchwaEą nr XI/109/07 Rady Miejskiej Ko[ciana 
z dnia 13 sierpnia 2007 r., Rada Miejska Ko[ciana 
uchwala, co następuje:

DZIAD I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, dla terenu poEoro-
nego w Ko[cianie na os. Konstytucji 3 Maja, zwaną 
dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 3,025 ha, 
skEadający się z dziaEek o numerach ewidencyjnych 
gruntów: 2948/5, 2948/13, 2948/14, 2948/15, 
2948/16, 2948/17, 2948/19, 2948/20, 2948/21, 
2948/22. SzczegóEowy przebieg granicy obszaru 
objętego planem okre[la rysunek planu.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany ｧMiejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu poEoronego w Ko[cianie na os. 
Konstytucji 3 Maja, opracowany w skali 1: 1000, 

stanowiący ZaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy,
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Ko[ciana o spo-

sobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stano-
wiące ZaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy,

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Ko[ciana o spo-
sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasady ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące ZaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy,

4) stwierdzenie zgodno[ci planu ze Studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ko[ciana, stanowiące ZaEącznik 
nr 4 do uchwaEy.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem, torsama ze 
strefą ｧWｦ ochrony archeologicznej,

2) linia rozgraniczająca tereny,
3) obowiązująca linia zabudowy,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy,
5) orientacyjne usytuowanie budynku,
6) granice dziaEek,
7) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i usEug,
8) teren usEug o[wiaty i usEug,
9) teren usEug sportu i usEug,
10) teren dróg publicznych klasy lokalnej,
11) teren dróg publicznych klasy dojazdowej.

§2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) budynku pomocniczym ｠ nalery przez to rozu-

mieć budynek peEniący funkcję gararu lub budynku 
gospodarczego,

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
czę[ci zajętych na prowadzenie dziaEalno[ci gospo-
darczej od 1 m² powierzchni urytkowej 17,78 zE;

c) zajętych na prowadzenie dziaEalno[ci gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaEem 
siewnym od 1 m² powierzchni urytkowej 9,82 zE;

d) zajętych na prowadzenie dziaEalno[ci gospodar-
czej w zakresie udzielania [wiadczeG zdrowotnych 
od 1 m² powierzchni urytkowej 4,27 zE;

e) pozostaEych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpEatnej statutowej dziaEalno[ci porytku publiczne-
go przez organizacje porytku publicznego od 1 m² 
powierzchni urytkowej 6,40 zE;

3) od budowli 2% ich warto[ci.

§2. Traci moc UchwaEa Nr XXXII/344/09 Rady 
Miejskiej Ko[ciana z dnia 24 wrze[nia 2009 roku 
w sprawie podatku od nieruchomo[ci na 2010 rok.

§3. Wykonanie uchwaEy zleca się Burmistrzowi 
Miasta Ko[ciana.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 
2011 roku.

 Przewodniczący Rady
 (-) Piotr Ruszkiewicz

4232

UCHWADA NR XLIII/447/10 RADY MIEJSKIEJ KOZCIANA

 z dnia 16 wrze[nia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poEoronego 
w Ko[cianie na os. Konstytucji 3 Maja zatwierdzonego uchwaEą nr XI/109/07 Rady Miejskiej Ko[ciana z 

dnia 13 sierpnia 2007 r. 
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2) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć da-
chy o kącie nachylenia spadku dachu do 10o,

3) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć da-
chy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne 
o jednakowym kącie pochylenia gEównych poEaci 
dachowych od 30o do 35o,

4) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną zdefiniowaną aktualnymi przepi-
sami,

5) jednostce bilansowej ｠ nalery przez to rozu-
mieć obszar o okre[lonych funkcjach, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem,

6) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię oddzielającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania,

7) infrastrukturze telekomunikacyjnej o nieznacz-
nym oddziaEywaniu ｠ nalery przez to rozumieć infra-
strukturę, urządzenia i obiekty, zdefiniowane aktual-
nymi przepisami,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować nowoprojektowane bu-
dynki od linii rozgraniczającej tereny,

9) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, 
na której powinno się znajdować co najmniej 75% 
dEugo[ci [ciany frontowej budynku, za wyjątkiem 
takich elementów jak wiatroEap, balkon, wykusz, 
gzyms, okap, schody, pochylnie itp.,

10) obiekt maEej architektury ｠ nalery przez to ro-
zumieć obiekt zdefiniowany aktualnymi przepisami,

11) obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego,

12) planie ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej Ko[ciana,

13) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię dziaEki zajętą przez budynki, li-
czoną jako suma powierzchni rzutów parterów tych 
budynków w ich obrysie zewnętrznym,

14) obszarze przestrzeni publicznej ｠ nalery przez 
to rozumieć obszar ogólnodostępny, zdefiniowany 
aktualnymi przepisami,

15) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć przeznaczenie, które przewara na da-
nym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi,

16) przeznaczeniu uzupeEniającym ｠ nalery przez 
to rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe do-
puszczone w ustaleniach planu,

17) rysunku ｠ nalery przez to rozumieć rysunek 
planu, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt 1,

18) tymczasowych obiektach budowlanych ｠ na-
lery przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowla-
ny w rozumieniu aktualnych przepisów,

19) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych,

20) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi nie zaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco wpEywać na [rodowisko w rozumie-
niu przepisów odrębnych,

21) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 z pópniejszymi zmianami),

22) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
gęste nasadzenia zieleni ozdobnej, uzupeEniające po-
szczególne tereny o rórnym przeznaczeniu i wzbo-
gacające krajobraz, w tym nasadzenia o zrórnico-
wanej wysoko[ci, gEównie zimozielonej, formowane 
w ksztaEcie pasów o szeroko[ci co najmniej 2,0 m,

23) zieleni urządzonej ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię biologicznie czynną caEkowicie 
uksztaEtowaną przez czEowieka pod względem roz-
mieszczenia i doboru gatunków oraz stale pielęgno-
waną.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§3. 1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczo-
ne na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tere-
ny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach 
zagospodarowania oraz granicami opracowania, 
których funkcje okre[lono ponirej:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
usEug, oznaczony symbolem ｠ 1MW/U,

2) teren usEug sportu i usEug, oznaczony symbo-
lem ｠ 2US/U,

3) teren usEug o[wiaty i usEug, oznaczony symbo-
lem ｠ 3UO/U,

4) teren dróg publicznych klasy dojazdowej, ozna-
czony symbolem ｠ 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD,

5) teren dróg publicznych lokalnych, oznaczony 
symbolem ｠ 8KDL,

2. Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu okre[lono na rysunku planu linią ciągEą jako 
[ci[le okre[lone.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące zasady ksztaEtowania Eadu przestrzenne-
go:

1) projektowaną zabudowę w jednostkach 
1MW/U, 2US/U, 3UO/U nalery sytuować zgodnie z 
wyznaczonymi obowiązującymi i nieprzekraczalny-
mi liniami zabudowy okre[lonymi na rysunku planu 
równolegle lub prostopadle do tych linii,

2) projektowane budynki mieszkalne, usEugowe i 
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pomocnicze dostosować wzajemnie z zachowaniem 
parametrów okre[lonych w rozdziale 6,

3) w granicach poszczególnych dziaEek dopuszcza 
się sytuowanie miejsc parkingowych,

4) w ramach terenów przeznaczonych pod drogi 
publiczne dojazdowe 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD i 
drogi publiczne lokalne 8KDL, dopuszcza się miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych,

5) na terenach komunikacji ustala się zachowanie 
spójnego rozwiązania elementów wyposarenia dro-
gi, takich jak: nawierzchnie, latarnie, obiekty maEej 
architektury itp.,

6) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tele-
komunikacyjnej o nieznacznym oddziaEywaniu, je[li 
taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębny-
mi.

2. Ustala się zakaz lokalizacji:
1) ogrodzeG od frontu dziaEki wykonanych z przę-

seE z typowych prefabrykowanych elementów be-
tonowych,

2) nowych napowietrznych sieci infrastruktury 
technicznej.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§5. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania [rodowiska przyrodniczego:

1) na caEym obszarze objętym planem zakazuje się 
prowadzenia dziaEalno[ci, która more powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny,

2) zakaz magazynowania na wolnym powietrzu 
materiaEów szkodliwych, pylących emitujących odo-
ry oraz mogących przenikać do gleb i wód grunto-
wych,

3) nakaz stosowania w nowej zabudowie paliw 
niskoemisyjnych do celów grzewczych,

4) masy ziemne lub skalne powstaEe w trakcie 
realizacji inwestycji mogą być wykorzystane na 
miejscu pod warunkiem, re ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeG wymaganych standardów 
jako[ci gleby i ziemi, o których mowa w przepisach 
odrębnych. Morna je równier zagospodarować po-
przez zEorenie na gminnym skEadowisku odpadów, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) na caEym obszarze objętym planem wprowadza 
się zasadę peEnego wykorzystania i ochrony ziele-
ni istniejącej; dopuszcza się wycinkę istniejących 
drzew po uprzednim uzgodnieniu z wEa[ciwym or-
ganem,

6) na caEym obszarze objętym planem wprowadza 
się warunki korzystania ze [rodowiska:

a) nakaz odprowadzenia [cieków komunalnych do 
sieci kanalizacyjnej,

b) nakaz stosowania [rodków technicznych (inry-
nieryjnych) oraz zieleni urządzonej i izolacyjnej za-
pewniających na terenach podlegających ochronie 

akustycznej, dopuszczalny poziom haEasu okre[lony 
na podstawie przepisów odrębnych,

c) nakaz zabezpieczenia [rodowiska gruntowo ｠ 
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodny-
mi poprzez uszczelnienie nawierzchni ciągów komu-
nikacyjnych, parkingów, a takre innych powierzchni 
nararonych na zanieczyszczenie tymi substancjami.

2. W zakresie ksztaEtowania komfortu akustycz-
nego w [rodowisku ustala się:

1) zakaz prowadzenia dziaEalno[ci, która more 
powodować przekroczenie dopuszczalnych pozio-
mów haEasu na terenach podlegających ochronie 
akustycznej,

2) dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku, 
zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach ozna-
czonych symbolami literowymi:

a) dla terenów 1MW/U ｠ jak dla terenów przezna-
czonych na cele mieszkaniowo-usEugowe,

b) dla terenów 3UO/U ｠ jak dla terenów przezna-
czonych pod budynki związane ze staEym lub czaso-
wym pobytem dzieci i mEodziery.

3. Nalery przestrzegać wszystkich zaleceG zawar-
tych w ustaleniach szczegóEowych planu, mających 
na celu ochronę [rodowiska i zdrowia ludzi.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6. 1. Ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej:

1) teren niniejszego planu miejscowego objęty jest 
strefą ｧWｦ ochrony archeologicznej. Przedmiotem 
ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nieru-
chome zabytki archeologiczne,

2) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze powinny być uzgodnione z konserwatorem 
zabytków, który okre[li warunki dopuszczające do 
realizacji inwestycji.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§7. Na obszarze objętym planem występują ob-
szary przestrzeni publicznej w postaci wnętrz urba-
nistycznych, placów, systemu dróg publicznych lo-
kalnych i dojazdowych.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§8. 1. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolem 1MW/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kalna wielorodzinna i zabudowa usEugowa w ukEa-
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dzie ciągEym, z dopuszczeniem przejazdów i przej[ć 
pieszych w kondygnacji parteru,

2) przeznaczenie uzupeEniające: zieleG urządzona, 
drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty infrastruktury 
technicznej.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 w zakresie 
ksztaEtowania zabudowy ustala się:

1) obowiązującą linię zabudowy ｠ zgodnie z ry-
sunkiem planu ｠ w odlegEo[ci 20,0 m od linii roz-
graniczających z drogami oznaczonym na rysunku 
planu symbolami 4KDD, 5KDD, 6KDD i 8KDL,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na 
rysunku planu w odlegEo[ci 18,0 m od obowiązu-
jących linii zabudowy oznaczonej dla tej jednostki,

3) wysoko[ć nowej zabudowy ｠ od [redniego po-
ziomu terenu przed gEównym wej[ciem do budynku 
do okapu ｠ do 12,5 m, w kalenicy ｠ do 17,5 m, 
liczba kondygnacji cztery plus poddasze urytkowe, 
z dopuszczeniem usEug lub garary w kondygnacji 
parteru,

4) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej w powierzchni dziaEki ｠20%,

5) powierzchnię zabudowy dziaEki nie większą nir 
30%

6) geometria dachów ｠ dachy strome, gEówna ka-
lenica dachu równolegEa do obowiązującej linii za-
budowy,

7) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, mate-
riaEem dachówko podobnym lub blachą.

3. Minimalna liczba miejsc postojowych ｠ 1,2 
miejsca postojowego w przeliczeniu na jedno miesz-
kanie oraz 1 miejsce na 100 m² powierzchni usEu-
gowej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust 1. dopuszcza 
się lokalizację parkingów i miejsc postojowych pod 
poziomem terenu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust 1. zakazuje 
się:

1) lokalizacji budynków pomocniczych i innych 
obiektów kubaturowych niemieszkalnych, z wyjąt-
kiem obiektów maEej architektury,

2) ogrodzeG od frontu dziaEki wykonanych z przę-
seE z typowych prefabrykowanych elementów be-
tonowych,

6. Zakaz lokalizacji ogrodzeG.

§9. 1. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolem 2US/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usEugi sportu i re-
kreacji,

2) przeznaczenie uzupeEniające: usEugi, urządzenia 
infrastruktury technicznej, zieleG, obiekty maEej ar-
chitektury.

2. Teren wymieniony w ust.1 okre[la się jako ob-
szar przestrzeni publicznej.

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 w zakresie 
ksztaEtowania zabudowy ustala się:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z prze-
biegiem jak na rysunku planu - 9,0 m od linii rozgra-
niczającej z terenem 6KDD,7KDD,

2) wysoko[ć nowej zabudowy ｠ do 15,0 m,
3) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej w powierzchni dziaEki ｠ 10%,
4) powierzchnię zabudowy dziaEki nie większą nir 

70 %,
5) geometria dachów ｠ dachy strome, gEówna 

kalenica dachu równolegEa do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy,

6) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, mate-
riaEem dachówko podobnym lub blachą.

7) uzupeEnienie zielenią terenów parkingów,
8) zagospodarowanie zespoEami zieleni niskiej i 

wysokiej terenów niezabudowanych i nieutwardzo-
nych,

9) miejsca postojowe zapewnić w ramach jed-
nostki bilansowej.

§10. 1. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolem 3UO/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEug 
o[wiaty,

2) przeznaczenie uzupeEniające: usEugi zdrowia, 
zieleG urządzona, parkingi, obiekty infrastruktury 
technicznej.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 w zakresie 
ksztaEtowania zabudowy ustala się:

1) obowiązującą linię zabudowy ciągEej w odle-
gEo[ci 20,0 m od linii rozgraniczających z drogami 
oznaczonymi na rysunku planu symbolami 7KDD i 
8KDL,

2) wysoko[ć nowej zabudowy ｠ od [redniego po-
ziomu terenu przed gEównym wej[ciem do budynku 
do okapu ｠ do 12,5 m, w kalenicy ｠ do 17,5 m, 
liczba kondygnacji trzy plus poddasze urytkowe,

3) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej w powierzchni dziaEki ｠30%,

4) powierzchnię zabudowy dziaEki nie większą nir 
30%,

5) geometria dachów ｠ dachy strome, gEówna ka-
lenica dachu równolegEa do obowiązującej linii za-
budowy,

6) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, mate-
riaEem dachówko podobnym lub blachą,

7) miejsca postojowe zapewnić w ramach jed-
nostki bilansowej.

§11. 1. Dla terenów objętych planem oznaczo-
nych symbolami 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD ustala 
się przeznaczenie: rezerwa komunikacyjna dla dróg 
publicznych klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakre-
sie zagospodarowania terenu i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego obowiązuje:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 
od 4,0 m do 7,5 m jak na rysunku planu,

2) ulica jednoprzestrzenna,
3) pasy zieleni przyulicznej w zalerno[ci od lokal-

nych uwarunkowaG.
3. Teren, o którym mowa w ust 1. stanowi obszar 

przestrzeni publicznej i wyznacza się do realizacji in-
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westycji celów publicznych.

§12. 1. Dla terenów objętych planem oznaczo-
nych symbolami 8KDL ustala się przeznaczenie: 
droga publiczna klasy lokalnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakre-
sie zagospodarowania terenu i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego obowiązuje:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 
od 9,0 m do 15,0 m jak na rysunku planu,

2) chodnik jednostronny lub obustronny,
3) pasy zieleni przyulicznej w zalerno[ci od lokal-

nych uwarunkowaG,
4) jednostronna [cierka rowerowa wzdEur póEnoc-

nej linii rozgraniczającej ulicy.
3. Teren, o którym mowa w ust 1. stanowi obszar 

przestrzeni publicznej i wyznacza się do realizacji in-
westycji celów publicznych.

RozdziaE VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§13. 1. Obszar objęty niniejszym planem znajduje 
się w obrębie GEównego Zbiornika Wód Podziem-
nych (GZWP) nr 150.

2. W celu ochrony GZWP nr 150 ustala się:
1) zakaz prowadzenia dziaEalno[ci mogących po-

gorszyć stan czysto[ci wód podziemnych,
2) nakaz stosowania takich rozwiązaG technicz-

nych, zwEaszcza w zakresie infrastruktury technicz-
nej, które zapewnią zachowanie zasady ochrony i 
ksztaEtowania [rodowiska przyrodniczego wymie-
nionych w §5.

3. Na obszarze objętym niniejszym planem nie wy-
stępują tereny górnicze, jak równier tereny nararo-
ne na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagrorone 
osuwaniem się mas ziemnych.

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§14. Dla terenów objętych planem ustala się:
1) morliwo[ć dokonywania wtórnego podziaEu 

dziaEek, pod warunkiem zapewnienia dla nowych 
dziaEek bezpo[redniego dostępu do drogi publicznej, 
wewnętrznej lub poprzez ustanowienie sEurebno[ci 
przejazdu,

2) w przypadku dokonywania wtórnego podziaEu 
dziaEek nakazuje się sytuowanie budynku na granicy 
dziaEek,

3) morliwo[ć scalania dziaEek z dziaEkami sąsiedni-
mi w jedną nieruchomo[ć gruntową,

4) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki ｠ 15,0 m.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§15. Zakazy zabudowy dotyczą terenów miesz-
czących się pomiędzy granicami jednostek bilanso-
wych a obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy oraz w jednostkach bilansowych 4KDD, 
5KDD, 6KDD, 7KDD i 8KDL.

RozdziaE X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§16. 1. W zakresie rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) dostępno[ć komunikacyjną terenu objętego pla-
nem ustala się z drogi publicznej lokalnej 8KDL i z 
dróg publicznych dojazdowych 4KDD, 5KDD, 6KDD 
i 7KDD,

2) ustala się następujące zasady ogólne wyposa-
renia obszarów objętych planem w urządzenia infra-
struktury technicznej:

a) w zakresie zaopatrzenia w wodę ｠ z istnieją-
cego systemu wodociągu miejskiego, na zasadach 
okre[lonych przez dysponenta sieci,

b) w zakresie gospodarki [ciekowej ｠ poprzez sys-
tem kanalizacji sanitarnej,

c) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych ｠ poprzez system kanalizacji deszczo-
wej zaopatrzonej w separatory substancji ropopo-
chodnych, na zasadach okre[lonych przez dyspo-
nenta sieci,

d) w zakresie zaopatrzenia w gaz ｠ poprzez wspól-
ny dla caEego terenu objętego planem system sieci 
gazowej, podEączony do istniejącego gazociągu, na 
warunkach okre[lonych przez dysponenta sieci,

e) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną ｠ poprzez wspólny dla caEego terenu objętego 
planem system instalacji elektroenergetycznych za-
silających i o[wietleniowych podEączony do istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej poprzez istniejącą na 
terenie jednostki 3UO/U stację transformatorową,

f) w zakresie telekomunikacji ｠ morliwo[ć wEą-
czenia w istniejącą sieć telefoniczną na warunkach 
okre[lonych przez dysponenta sieci,

g) w zakresie gospodarki odpadami ｠ selektywne 
gromadzenie w odpowiednich pojemnikach na tere-
nie wEasnych posesji i zagospodarowanie odpadów 
zgodnie z regulaminem utrzymania czysto[ci i po-
rządku na terenie miasta Ko[ciana, planem gospo-
darki odpadami oraz przepisami odrębnymi w tym 
zakresie,

h) W zakresie zaopatrzenia w ciepEo do celów 
grzewczych ｠ nalery stosować paliwa pEynne, ga-
zowe i staEe z zastrzereniem §5 pkt. 1 ust. 3 lub 
alternatywne pródEa energii.
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RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§17. 1. Do czasu zagospodarowania terenów 
zgodnie z przeznaczeniem okre[lonym w planie do-
puszcza się dotychczasowy sposób urytkowania.

RozdziaE XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§18. 1. Dla wszystkich jednostek bilansowych 
objętych planem ustala się stawkę procentową w 
wysoko[ci 1 % sEurącej do naliczania opEaty, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

DZIAD III
Przepisy przej[ciowe i koGcowe

§19. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta Ko[ciana.

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

 Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz
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Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
Rada Miejska Ko[ciana stwierdza, re w terminie o 
którym jest mowa w art. 17 pkt 11 w/w ustawy nie 

zostaEy wniesione uwagi dotyczące projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu poEoronego w Ko[cianie na os. Konsty-
tucji 3 Maja.

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
Rada Miejska Ko[ciana stwierdza:

1. Na obszarze objętym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego terenu poEoronego 
w Ko[cianie na os. Konstytucji 3 Maja przewiduje 
się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, komunikacji i inrynierii, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy:

a) modernizacja ulic istniejących,

b) modernizacja istniejących sieci inrynierii w za-
kresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz o[wietlenia,

c) realizacja projektowanych ulic dojazdowych, 
lokalnych,

d) realizacja sieci inrynierii w zakresie sieci wo-
dociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
o[wietlenia.

2. Nie okre[la się szczegóEowego harmonogramu 
realizacji wymienionych inwestycji.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
Rada Miejska Ko[ciana stwierdza zgodno[ć zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu poEoronego w Ko[cianie na os. Konsty-
tucji 3 Maja ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ko[ciana.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XLIII/447/10

Rady Miejskiej Ko[ciana
z dnia 16 wrze[nia 2010 r.
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XLIII/447/10

Rady Miejskiej Ko[ciana
z dnia 16 wrze[nia 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr XLIII/447/10

Rady Miejskiej Ko[ciana
z dnia 16 wrze[nia 2010 r.
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WANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOZCIANA


