
 

 

  
TREŚĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁY RAD GMIN 

3852 – nr VII/90/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. Rady Gminy Koċcian w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru połoďonego w obrćbie wsi Kokorzyn. 23167 

3853 – nr XI/71/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Kleczewie w 
sprawie ustalenia wysokoċci opłaty za wpis do rejestru ďłobków i klu-
bów dziecićcych 23183 

3854 – nr XI/72/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Kleczewie 
zmieniająca uchwałć w sprawie okreċlenia wysokoċci stawek podatku 
od nieruchomoċci na rok podatkowy 2011 23183 

3855 – nr XI/73/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Kleczewie 
zmieniająca uchwałć w sprawie okreċlenia wzorów informacji o przed-
miotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leċny, rolny i od 
nieruchomoċci 23184 

3856 – nr XI/51/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Olszówka w spra-
wie zasad i trybu postćpowania o udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objćtego dota-
cją 23192 

DECYZJA  PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

3857 – nr OPO-4210-46(7)/2011/402/VII/ED z dnia 26 sierpnia 2011 r. Prezesa 
Urzćdu Regulacji Energetyki zatwierdzająca dokonaną przez Przedsić-
biorstwo- Miejską Energetykć Cieplną sp. z o.o. -  zmianć taryfy dla 
ciepła 23195 
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UCHWAŁA NR VII/90/11 RADY GMINY KOŚCIAN 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Kokorzyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 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 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 

Nr 240 Poznań, dnia 6 września 2011 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
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420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113) oraz 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 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 
871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Koċcian uchwala, co 
nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru połoďonego 
w obrćbie wsi Kokorzyn, zwany dalej „planem”, 
po stwierdzeniu zgodnoċci ustaleĉ planu ze zmia-
ną studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Koċcian. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) czćċć graficzna zwana dalej „rysunkiem 

planu” - załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnićcie Rady Gminy Koċcian 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie Rady Gminy Koċcian 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - załącznik nr 3. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
no w czćċci graficznej planu. 
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą Uchwałć Rady Gminy Koċcian; 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
czćċć graficzną planu stanowiącą załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) terenie – naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu, wyznaczoną na rysunku 
planu linią rozgraniczającą, o okreċlonym 
przeznaczeniu, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem; 

4) powierzchni zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć sumć powierzchni terenu zajćtą 
przez budynki zlokalizowane na działce bu-
dowlanej; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć linić okreċlającą naj-
mniejszą odległoċć, w jakiej mogą znalečć 
sić budynki od linii rozgraniczającej terenu, 
przed nieprzekraczalną linią zabudowy 
mogą być sytuowane: schody zewnćtrzne, 
ryzality, balkony, tarasy, wykusze oraz inne 
elementy wystroju architektonicznego 
o głćbokoċci nie przekraczającej 1,2 m od 
lica ċciany budynku; 

6) obowiązującej linii zabudowy - naleďy przez 
to rozumieć linić okreċlającą odległoċć, 
w jakiej muszą znalečć sić budynki od linii 
rozgraniczającej terenu, przed obowiązują-
cą linią zabudowy mogą być sytuowane: 
schody zewnćtrzne, ryzality, balkony, tara-
sy, wykusze oraz inne elementy wystroju 
architektonicznego o głćbokoċci nie prze-
kraczającej 1,2 m od lica ċciany budynku; 

7) dachu płaskim – naleďy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 12°; 

8) dachu skoċnym – naleďy przez to rozumieć 
dach o dwóch lub wićcej płaszczyznach 
spadku, nachylony pod kątem od 35° do 
45°; 

9) drodze wewnćtrznej – naleďy przez to ro-
zumieć drogć, nie bćdącą drogą publiczną, 
która zapewnia dostćp do drogi publicznej 
dla działek budowlanych; 

10) ogrodzeniu pełnym – naleďy przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udział po-
wierzchni aďurowej jest mniejszy niď 30%; 

11) dominancie architektonicznej – naleďy 
przez to rozumieć obiekt budowlany lub je-
go czćċć, która koncentruje uwagć obser-
watorów, ze wzglćdu na swoją wysokoċć, 
wielkoċć lub wyróďniającą formć architek-
toniczną; 

12) reklamie – naleďy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, niebćdący szyl-
dem, tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych. 

 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenia terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 15MN; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oznaczony na rysunku planu sym-
bolem MW; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz zabudowy usługowej ozna-
czone na rysunku planu symbolami 
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 
6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 
11MN/U; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oraz zabudowy usługowej ozna-
czone na rysunku planu symbolami 
1MW/U, 2MW/U; 

5) tereny zabudowy usługowej oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 
5U; 

6) teren usług oċwiaty oraz sportu i rekreacji 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
UO/US; 
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7) teren sportu i rekreacji oznaczony na ry-
sunku planu symbolem US; 

8) tereny zieleni urządzonej oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 
4ZP, 5ZP; 

9) teren rolniczy oznaczony na rysunku planu 
symbolem R; 

10) tereny wód powierzchniowych oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 
3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 
10WS, 11WS, 12WS, 13WS, 14WS, 15WS, 
16WS, 17WS, 18WS, 19WS, 20WS, 21WS, 
22WS, 23WS, 24WS, 25WS, 26WS, 27WS, 
28WS, 29WS, 30WS, 31WS, 32WS, 33WS, 
34WS, 35WS, 36WS, 37WS, 38WS, 39WS, 
40WS, 41WS, 42WS, 43WS, 44WS, 45WS, 
46WS, 47WS, 48WS, 49WS; 

11) tereny komunikacji oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

a) KD 3941P - teren drogi publicznej powia-
towej nr 3941P o klasie L, 

b) KD 3942P - teren drogi publicznej powia-
towej nr 3942P o klasie L, 

c) KD 3943P - teren drogi publicznej powia-
towej nr 3943P o klasie L, 

d) 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 
7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD – tereny dróg 
publicznych dojazdowych, 

e) KDX – teren publicznego ciągu pieszo – 
jezdnego, 

f) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW 
– tereny dróg wewnćtrznych. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) nakaz zachowania ciągłoċci powiązaĉ prze-
strzennych i funkcjonalnych istniejących 
i projektowanych elementów dróg; 

2) nakaz sytuowania budynków przy 
uwzglćdnieniu nieprzekraczalnych i obo-
wiązujących linii zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

3) zakaz lokalizowania urządzeĉ i obiektów 
przesłaniających i utrudniających ruch pie-
szych i pojazdów; 

4) nakaz zorganizowania miejsc przeładunku, 
usytuowanych na własnej działce dla 
obiektów, których funkcja wymaga obsługi 
pojazdami cićďarowymi w iloċci odpowia-
dającej potrzebom obiektu; 

5) nakaz stosowania przepisów odrćbnych w 
stosunku do działaĉ związanych z usuwa-
niem, przemieszczaniem mas ziemnych lub 
skalnych w związku z realizacją inwestycji. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) nakaz aby wszelkie oddziaływania związane 
z planowanym przeznaczeniem terenu nie 
powodowały przekroczenia standardów ja-
koċci ċrodowiska, okreċlonych przepisami 

odrćbnymi, poza terenem, do którego in-
westor posiada tytuł prawny; 

2) zakaz lokalizowania przedsićwzićć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko z dopuszczeniem inwestycji celu 
publicznego; 

3) nakaz stosowania rozwiązaĉ projektowo – 
budowlanych zapewniających warunki 
akustyczne zgodne z obowiązującymi nor-
mami; 

4) nakaz uwzglćdnienia w zagospodarowaniu 
ustaleĉ przepisów odrćbnych w stosunku 
do obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 150 „Pradolina Warszawa – 
Berlin (Koło – Odra)”, gromadzącego wody 
pićtra czwartorzćdowego w utworach po-
rowych. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić: 

1) nakaz uzgadniania wszelkich zamierzeĉ in-
westycyjnych z konserwatorem zabytków, 
który okreċli warunki dopuszczające do re-
alizacji inwestycji, dla strefy „W” ochrony 
archeologicznej, na terenie której przed-
miotem ochrony są ruchome i nieruchome 
zabytki archeologiczne; 

2) nakaz uwzglćdnienia w zagospodarowaniu 
ustaleĉ wynikających z decyzji z dnia 23 
wrzeċnia 1985 r. o wpisie parku dworskie-
go z aleją dojazdową do rejestru zabytków 
nr 981/A, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3ZP: 

a) zakaz zmiany rzečby terenu, układu prze-
strzennego, komunikacyjnego i historycz-
nego drzewostanu bez zgody Wojewódz-
kiego Wielkopolskiego Konserwatora Za-
bytków, 

b) w przypadku przeprowadzania prac remon-
towych pałacu, nakaz jednoczesnego prze-
prowadzenia zabiegów konserwatorskich 
i rewaloryzacyjnych, 

c) w pałacu zakaz wyburzania, rozbudowy, 
nadbudowy, zmiany formy dachu oraz 
zmiany formy elewacji pałacu bez zgody 
Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konser-
watora Zabytków, 

d) nakaz prowadzenia prac budowlanych, 
konserwatorskich, restauratorskich w pała-
cu w oparciu o wytyczne konserwatorskie, 
zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewódz-
kiego Wielkopolskiego Konserwatora Za-
bytków dokumentacją, 

e) nakaz zapewnienia właċciwej ekspozycji 
obiektom wpisanym do rejestru zabytków 
i połoďonych na terenie objćtym ochroną, 

f) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Wielko-
polskim Konserwatorem Zabytków wszel-
kiej działalnoċci inwestycyjnej dotyczącej 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków; 
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3) wykaz obiektów ujćtych w ewidencji zabyt-
ków, dla których nakazuje sić dąďyć do 
maksymalnego zachowania charakteru, 
brył, wystroju elewacji i gabarytów zabu-
dowy oraz dopuszcza sić rozbiórki 
w przypadku potwierdzenia złego stanu 
technicznego: 

a) szkoła przy ul. Szkolnej, 
b) zespół pałacowo – folwarczny przy ul. 

Ogrodowej: 
- pałac, 
- park krajobrazowy, 
- obora, 
- 3 stodoły, 
- czworak nr 6/8, 
- czworak nr 10, 
- dwojak nr 4 
- dom nr 3, 
c) dom przy ul. Długiej 5, 
d) zagroda przy ul. Długiej 9: 
- dom, 
- budynek inwentarski, 
e) dom przy ul. Długiej 11, 
f) dom przy ul. Długiej 4, 
g) dom przy ul. Długiej 21, 
h) dom przy ul. Długiej 33, 
i) dom przy ul. Długiej 53, 
j) budynek inwentarski w zagrodzie przy ul. 

Długiej 1. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić: 

1) dopuszczenie realizacji obiektów małej ar-
chitektury, urządzeĉ technicznych, ciągów 
pieszych i ċcieďek rowerowych oraz zieleni, 
zgodnie z zasadami okreċlonymi w niniej-
szej uchwale; 

2) nakaz zastosowania rozwiązaĉ umoďliwia-
jących sprawne i nie kolizyjne poruszanie 
sić uczestników ruchu; 

3) nakaz kształtowania przestrzeni z zachowa-
niem widocznoċci; 

4) zakaz ustawiania reklam i tablic informa-
cyjnych w miejscach i w sposób utrudnia-
jący czytelnoċć informacji drogowskazo-
wej; 

5) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących 
o powierzchni reklamowej powyďej 1,5 m2. 

 
§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrćbnych ustala sić: 

1) nakaz uwzglćdniania zapisów wynikających 
z koncesji obejmujących obszar planu na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóď ropy 
naftowej i gazu ziemnego Koċcian – Ċrem 
nr 27/2001/p z dnia 28.09.2001 r. oraz Gro-
dzisk Wlkp. – Ċmigiel nr 36/97/p z dnia 
23.10.1997 r. ustalonych na podstawie 
przepisów odrćbnych; 

2) teren objćty przedmiotowym planem czć-
ċciowo leďy na obszarze i terenie górni-
czym „Koċcian S”; 

3) w odniesieniu do gazociągu DN500 relacji 
Grodzisk – Krobia oraz gazociągów DN350 
relacji Krobia – Grodzisk i DN250 Bonikowo 
3H obowiązują ustalenia zawarte w §21; 

4) w odniesieniu do obiektów zabytkowych 
podlegających ochronie prawnej obowią-
zują ustalenia zawarte w §6. 

 
§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 8MN, 9MN, 
13MN ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych wolnostojących lub w zabudo-
wie bličniaczej; 

2) adaptacjć istniejącej zabudowy kubaturo-
wej z dopuszczeniem rozbiórki, remontu, 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z 
zachowaniem parametrów okreċlonych w 
planie za wyjątkiem remontów, których re-
alizacjć dopuszcza sić poza nieprzekraczal-
nymi i obowiązującymi liniami zabudowy; 

3) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie za-
chowania geometrii dachów, wysokoċci 
budynków oraz liczby kondygnacji; 

4) maksymalną powierzchnić zabudowy: 30% 
powierzchni działki budowlanej; 

5) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej: 50%; 

6) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze uďytkowe z dopuszczeniem 
podpiwniczenia; 

7) dach skoċny dwu lub wielospadowy; 
8) maksymalną wysokoċć budynku od pozio-

mu terenu przy głównym wejċciu do bu-
dynku do najwyďszego punktu dachu – 10,0 
m; 

9) maksymalną wysokoċć ogrodzenia od 
strony terenów publicznych – 1,5 m; 

10) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 
betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

11) nakaz zapewnienia miejsca na gromadze-
nie odpadów komunalnych, zgodnie 
z ustaleniami przepisów odrćbnych; 

12) nakaz zapewnienia na terenie działki bu-
dowlanej co najmniej dwóch miejsc posto-
jowych dla obsługi jednego lokalu miesz-
kalnego; 

13) dopuszczenie realizacji budynków gospo-
darczych i garaďy wbudowanych w budyn-
kach mieszkalnych, dobudowanych do bu-
dynków mieszkalnych, wolnostojących lub 
zblokowanych w granicy działki budowla-
nej o maksymalnej powierzchni zabudowy 
50 m2 przy spełnieniu wymagaĉ: 
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a) wysokoċć zabudowy: 1 kondygnacja nad-
ziemna, 

b) maksymalna wysokoċć od poziomu terenu 
do okapu dachu – 3,5 m, 

c) dach płaski lub skoċny dwu lub wielospa-
dowy, 

d) architekturć oraz kolorystykć elewacji do-
stosować naleďy do budynku mieszkalne-
go; 

14) w zakresie ochrony przed hałasem, tereny 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 8MN, 9MN, 
13MN kwalifikowane są jako tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

15) obsługć komunikacyjną terenu: 
a) 1MN z dróg oznaczonych symbolami 

3KDW, 3KDD, KD 3941P, 
b) 2MN z dróg oznaczonych symbolami 

3KDD, 4KDD, 
c) 3MN z dróg oznaczonych symbolami 

3KDD, 4KDD, KD 3941P, 
d) 4MN z drogi oznaczonej symbolem KD 

3941P, 
e) 5MN z dróg oznaczonych symbolami 

5KDW, KD 3941P, 
f) 8MN z drogi oznaczonej symbolem 10KDD, 
g) 9MN z dróg oznaczonych symbolami 

5KDD, 10KDD, 
h) 13MN z dróg oznaczonych symbolami 

KDX, 7KDD, 4KDW, KD 3942P; 
16) sytuowanie projektowanych budynków 

zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązują-
cymi liniami zabudowy, zgodnie z rysun-
kiem planu w odległoċci: 

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć KD 3941P, 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 3KDD oraz 4 m od linii roz-
graniczającej drogć 3KDW, 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć KD 3941P, 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 4KDD oraz zgodnie z rysun-
kiem planu od linii rozgraniczającej drogć 
3KDD, 

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć KD 3941P, 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 4KDD oraz 4 m od linii roz-
graniczającej drogć 3KDD, 

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć KD 3941P, 

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć KD 3941P oraz 4 m od linii roz-
graniczającej drogć 5KDW, 

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 8MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć 10KDD, 

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 9MN – 5 m od linii rozgranicza-

jącej drogć 5KDD oraz 6 m od linii rozgra-
niczającej drogć 10KDD, 

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 13MN – 5 m od linii rozgranicza-
jących dróg 7KDD, KDX, 4KDW oraz zgod-
nie z rysunkiem planu od drogi KD 3942P. 

 
§ 10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 6MN, 7MN, 10MN, 11MN, 12MN, 14MN, 
15MN ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych wolnostojących; 

2) maksymalną powierzchnić zabudowy: 30% 
powierzchni działki budowlanej; 

3) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej: 50%; 

4) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uďytkowe z dopuszcze-
niem podpiwniczenia; 

5) dach skoċny dwu lub wielospadowy; 
6) maksymalną wysokoċć budynku od pozio-

mu terenu przy głównym wejċciu do bu-
dynku do najwyďszego punktu dachu – 10,0 
m; 

7) maksymalną wysokoċć ogrodzenia od 
strony terenów publicznych – 1,5 m; 

8) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 
betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

9) nakaz zapewnienia miejsca na gromadze-
nie odpadów komunalnych, zgodnie z usta-
leniami przepisów odrćbnych; 

10) nakaz zapewnienia na terenie działki bu-
dowlanej co najmniej dwóch miejsc posto-
jowych dla obsługi jednego lokalu miesz-
kalnego; 

11) dopuszczenie wydzielania dróg wewnćtrz-
nych o szerokoċci pasa drogowego min. 10 
m na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem 11MN; 

12) dopuszczenie realizacji budynków gospo-
darczych i garaďy wbudowanych w budyn-
kach mieszkalnych, dobudowanych do bu-
dynków mieszkalnych, wolnostojących lub 
zblokowanych w granicy działki budowla-
nej o maksymalnej powierzchni zabudowy 
50 m2 przy spełnieniu wymagaĉ: 

a) wysokoċć zabudowy: 1 kondygnacja nad-
ziemna, 

b) maksymalna wysokoċć od poziomu terenu 
do okapu dachu – 3,5 m, 

c) dach płaski lub skoċny dwu lub wielospa-
dowy, 

d) architekturć oraz kolorystykć elewacji do-
stosować naleďy do budynku mieszkalne-
go; 

13) w zakresie ochrony przed hałasem, tereny 
6MN, 7MN, 10MN, 11MN, 12MN, 14MN, 
15MN kwalifikowane są jako tereny zabu-
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dowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

14) obsługć komunikacyjną terenu: 
a) 6MN z drogi oznaczonej symbolem 10KDD, 
b) 7MN z dróg oznaczonych symbolami 

9KDD, 10KDD, 
c) 10MN z dróg oznaczonych symbolami 

10KDD, 2KDD, 
d) 11MN z dróg oznaczonych symbolami KD 

3942P, 10KDD, 2KDD oraz projektowanych 
dróg wewnćtrznych, 

e) 12MN z drogi oznaczonej symbolem KDX, 
f) 14MN z dróg oznaczonych symbolami 

9KDD, 10KDD, 
g) 15MN z drogi oznaczonej symbolem 

10KDD; 
15) sytuowanie projektowanych budynków 

zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązują-
cymi liniami zabudowy, zgodnie z rysun-
kiem planu w odległoċci: 

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 6MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć 10KDD, 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 5KDD, 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 7MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć 10KDD, 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 9KDD, 

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 10MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć 10KDD, 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 2KDD, 

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 11MN – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć 10KDD, 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 2KDD, 9 m od linii rozgrani-
czającej drogć KD 3942P, 

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 12MN – 5 m od linii rozgranicza-
jących dróg 6KDD, 7KDD oraz KDX, 

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 14MN – 5 m od linii rozgranicza-
jącej drogć 9KDD oraz 6 m od linii rozgra-
niczającej drogć 10KDD, 

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 15MN - 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć 10KDD; 

16) sytuowanie projektowanych budynków na 
terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 11MN zgodnie z nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy w odległoċci 5 m 
od projektowanych dróg wewnćtrznych. 

 
§ 11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych; 

2) adaptacjć istniejącej zabudowy kubaturo-
wej z dopuszczeniem rozbiórki, remontu, 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy 

z zachowaniem parametrów okreċlonych 
w planie; 

3) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie za-
chowania geometrii dachów, wysokoċci 
budynków oraz iloċci kondygnacji; 

4) dopuszczenie realizacji obiektów małej ar-
chitektury; 

5) maksymalną powierzchnić zabudowy: 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

6) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej: 35%; 

7) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne 
z dopuszczeniem podpiwniczenia; 

8) dach skoċny dwu lub wielospadowy; 
9) maksymalną wysokoċć budynku od pozio-

mu terenu przy głównym wejċciu do bu-
dynku do najwyďszego punktu dachu – 12,0 
m; 

10) maksymalną wysokoċć ogrodzenia od 
strony terenów publicznych – 1,5 m; 

11) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 
betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

12) nakaz zapewnienia miejsca na gromadze-
nie odpadów komunalnych, zgodnie z usta-
leniami przepisów odrćbnych; 

13) nakaz zapewnienia na terenie działki bu-
dowlanej co najmniej jednego miejsca po-
stojowego dla obsługi jednego lokalu 
mieszkalnego; 

14) dopuszczenie realizacji budynków gospo-
darczych i wielostanowiskowych garaďy 
wolnostojących lub zblokowanych w grani-
cy działki przy spełnieniu wymagaĉ: 

a) wysokoċć zabudowy: 1 kondygnacja nad-
ziemna, 

b) maksymalna wysokoċć od poziomu terenu 
do okapu dachu – 3,5 m, 

c) dach płaski lub skoċny dwu lub wielospa-
dowy, 

d) architekturć oraz kolorystykć elewacji do-
stosować naleďy do budynku mieszkalne-
go; 

15) w zakresie ochrony przed hałasem, teren 
MW kwalifikowany jest jako teren zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

16) obsługć komunikacyjną z dróg oznaczo-
nych symbolami KD 3941P i KD 3942P, 

17) sytuowanie projektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy w odległoċci 6 m od linii rozgranicza-
jących dróg KD 3941P i KD 3942P. 

 
§ 12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 
3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 
9MN/U, 10MN/U, 11MN/U ustala sić: 
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1) lokalizacjć budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych wolnostojących lub w zabudo-
wie bličniaczej oraz budynków usługo-
wych; 

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy słuďącej 
obsłudze produkcji w gospodarstwach rol-
nych, hodowlanych i ogrodniczych; 

3) dopuszczenie realizacji budynków gospo-
darczych i garaďy wbudowanych w budyn-
kach mieszkalnych, dobudowanych do bu-
dynków mieszkalnych, wolnostojących lub 
zblokowanych w granicy działki o maksy-
malnej powierzchni zabudowy 50 m2; 

4) adaptacjć istniejącej zabudowy kubaturo-
wej z dopuszczeniem rozbiórki, remontu, 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z 
zachowaniem parametrów okreċlonych w 
planie za wyjątkiem remontów, których re-
alizacjć dopuszcza sić poza nieprzekraczal-
nymi i obowiązującymi liniami zabudowy; 

5) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie za-
chowania geometrii dachów, wysokoċci 
budynków oraz iloċci kondygnacji; 

6) dopuszczenie realizacji obiektów małej ar-
chitektury; 

7) maksymalną powierzchnić zabudowy: 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

8) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej: 35%; 

9) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
dla budynków mieszkalnych w tym podda-
sze uďytkowe z dopuszczeniem podpiwni-
czenia; 

10) maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna 
dla garaďy i budynków gospodarczych; 

11) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
dla pozostałych budynków z dopuszcze-
niem podpiwniczenia; 

12) dach skoċny dwu lub wielospadowy dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

13) dach płaski lub skoċny dwu lub wielospa-
dowy dla pozostałych budynków; 

14) maksymalną wysokoċć budynków miesz-
kalnych od poziomu terenu przy głównym 
wejċciu do budynku do najwyďszego punk-
tu dachu – 10,0 m; 

15) maksymalną wysokoċć garaďy i budynków 
gospodarczych od poziomu terenu przy 
głównym wejċciu do budynku do okapu 
dachu – 4,0 m; 

16) maksymalną wysokoċć od poziomu terenu 
przy głównym wejċciu do budynku: 

a) do najwyďszego punktu dachu w przypadku 
dachu skoċnego – 10,0 m, 

b) do okapu dachu w przypadku dachu pła-
skiego – 8,0 m; 

17) maksymalną wysokoċć ogrodzenia od 
strony terenów publicznych – 1,5 m; 

18) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 

betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

19) nakaz zapewnienia miejsca na gromadze-
nie odpadów komunalnych, zgodnie 
z ustaleniami przepisów odrćbnych; 

20) nakaz zapewnienia na terenie działki bu-
dowlanej co najmniej: 

a) 1 miejsca postojowego na 5 pracowników, 
jednak nie mniej niď 4 miejsc postojowych 
dla lokalu usługowego, 

b) 2 miejsc postojowych dla obsługi jednego 
lokalu mieszkalnego; 

21) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 
6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 
11MN/U kwalifikowane są jako tereny 
mieszkaniowo - usługowe zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

22) obsługć komunikacyjną terenu: 
a) 1MN/U z drogi oznaczonej symbolem 

1KDD, KD 3941P, 
b) 2MN/U z dróg oznaczonych symbolami 

1KDD, KD 3941P; 
c) 3MN/U z drogi oznaczonej symbolem 

5KDW, 
d) 4MN/U z dróg oznaczonych symbolami KD 

3941P, 8KDD, 
e) 5MN/U z drogi oznaczonej symbolem 

8KDD, 
f) 6MN/U z drogi oznaczonej symbolem 

8KDD oraz drogi zlokalizowanej poza ob-
szarem planu, zgodnie z rysunkiem planu, 

g) 7MN/U z dróg oznaczonych symbolami 
8KDD, 9KDD, 10KDD oraz przylegającej 
drogi zlokalizowanej poza obszarem planu, 

h) 8MN/U z dróg oznaczonych symbolami KD 
3942P, 6KDD, KDX, 

i) 9MN/U z dróg oznaczonych symbolami KD 
3942P, 5KDD, 

j) 10MN/U z dróg oznaczonych symbolami 
KD 3942P, 2KDD, 

k) 11MN/U z dróg oznaczonych symbolami 
KD 3942P, 10KDD oraz drogi zlokalizowanej 
poza obszarem planu, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

23) sytuowanie projektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązują-
cymi liniami zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu w odległoċci: 

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1MN/U – 6 m od linii rozgrani-
czających dróg KD 3941P, 1KDD, 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2MN/U – zgodnie z rysunkiem 
planu od linii rozgraniczającej drogć 1KDD 
oraz 6 m od linii rozgraniczającej drogć KD 
3941P, 

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3MN/U – 6 m od linii rozgrani-
czającej drogć KD 3941P, 4 m od linii roz-
graniczającej drogć 5KDW, 
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d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4MN/U – 6 m od linii rozgrani-
czającej drogć KD 3941P, 5 m od linii roz-
graniczającej drogć 8KDD, 

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5MN/U – 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 8KDD, 3 m od linii rozgrani-
czającej drogć 6KDW, 

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 6MN/U – 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 8KDD, 3 m od linii rozgrani-
czającej drogć 6KDW, 6 m od linii rozgrani-
czającej drogć zlokalizowaną poza obsza-
rem planu, 

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 7MN/U – 5 m od linii rozgrani-
czających dróg 8KDD, 9KDD, 6 m od linii 
rozgraniczającej drogć 10KDD, 6 m od linii 
rozgraniczającej drogć zlokalizowaną poza 
obszarem planu; 

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 8MN/U – 6 m od linii rozgrani-
czającej drogć KD 3942P, 5 m od linii roz-
graniczających dróg 6KDD, KDX, 

i) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 9MN/U – 6 m od linii rozgrani-
czającej drogć KD 3942P, 5 m od linii roz-
graniczającej drogć 5KDD, 

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 10MN/U – 6 m od linii rozgrani-
czających drogć KD 3942P, 5 m od linii roz-
graniczającej drogć 2KDD, 

k) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 11MN/U – 9 m od linii rozgrani-
czającej drogć KD 3942P, 6 m od linii roz-
graniczającej drogć 10KDD, 6 m od linii 
rozgraniczającej drogć zlokalizowaną poza 
obszarem planu. 

 
§ 13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oraz zabudowy usługowej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1MW/U ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych z funkcją usługową zlokalizo-
waną w parterze budynku; 

2) adaptacjć istniejącej zabudowy kubaturo-
wej z dopuszczeniem rozbiórki, remontu, 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy 
z zachowaniem parametrów okreċlonych 
w planie; 

3) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie za-
chowania geometrii dachów, wysokoċci 
budynków oraz iloċci kondygnacji; 

4) maksymalną powierzchnić zabudowy: 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

5) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej: 35%; 

6) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne 
z dopuszczeniem podpiwniczenia; 

7) dach skoċny dwu lub wielospadowy; 

8) maksymalną wysokoċć budynku od pozio-
mu terenu przy głównym wejċciu do bu-
dynku do najwyďszego punktu dachu – 12,0 
m; 

9) maksymalną wysokoċć ogrodzenia od 
strony terenów publicznych – 1,5 m; 

10) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 
betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

11) nakaz zapewnienia miejsca na gromadze-
nie odpadów komunalnych, zgodnie 
z ustaleniami przepisów odrćbnych; 

12) nakaz zapewnienia na terenie działki bu-
dowlanej co najmniej: 

a) 1 miejsca postojowego na 5 pracowników, 
jednak nie mniej niď 4 miejsc postojowych 
dla lokalu usługowego, 

b) 1 miejsca postojowego dla obsługi jednego 
lokalu mieszkalnego; 

13) dopuszczenie realizacji budynków gospo-
darczych i wielostanowiskowych garaďy 
wolnostojących lub zblokowanych 
w granicy działki przy spełnieniu wymagaĉ: 

a) wysokoċć zabudowy: 1 kondygnacja nad-
ziemna, 

b) maksymalna wysokoċć od poziomu terenu 
do okapu dachu – 3,5 m, 

c) dach płaski lub skoċny dwu lub wielospa-
dowy, 

d) architekturć oraz kolorystykć elewacji do-
stosować naleďy do budynku mieszkalne-
go; 

14) w zakresie ochrony przed hałasem teren 
1MW/U kwalifikowany jest jako teren za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

15) obsługć komunikacyjną terenu z drogi 
oznaczonej symbolem KD 3941P; 

16) sytuowanie projektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy 
w odległoċci 6 m od linii rozgraniczającej 
drogć KD 3941P. 

 
§ 14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 2MW/U ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych z funkcją usługową oraz budyn-
ków usługowych; 

2) adaptacjć istniejącej zabudowy kubaturo-
wej z dopuszczeniem remontu, rozbudowy, 
przebudowy i nadbudowy z zachowaniem 
parametrów okreċlonych w planie oraz 
ustaleĉ zawartych w §6; 

3) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie za-
chowania geometrii dachów, wysokoċci 
budynków oraz iloċci kondygnacji; 

4) maksymalną powierzchnić zabudowy: 40% 
powierzchni działki budowlanej; 
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5) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej: 35%; 

6) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uďytkowe z dopuszcze-
niem podpiwniczenia; 

7) dach mansardowy lub skoċny dwu lub wie-
lospadowy; 

8) maksymalną wysokoċć budynku od pozio-
mu terenu przy głównym wejċciu do bu-
dynku do najwyďszego punktu dachu – 15,0 
m; 

9) maksymalną wysokoċć ogrodzenia od 
strony terenów publicznych – 1,5 m; 

10) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 
betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

11) nakaz zapewnienia miejsca na gromadze-
nie odpadów komunalnych, zgodnie z usta-
leniami przepisów odrćbnych; 

12) nakaz zapewnienia na terenie działki bu-
dowlanej co najmniej: 

a) 1 miejsca postojowego na 5 pracowników, 
jednak nie mniej niď 4 miejsc postojowych 
dla lokalu usługowego, 

b) 1 miejsca postojowego dla obsługi jednego 
lokalu mieszkalnego; 

13) w zakresie ochrony przed hałasem teren 
2MW/U kwalifikowany jest jako teren za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

14) obsługć komunikacyjną terenu z drogi 
oznaczonej symbolem KD 3943P; 

15) sytuowanie projektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy 
w odległoċci 7 m od linii rozgraniczającej 
drogć KD 3943P. 

 
§ 15. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 
5U ustala sić: 

1) lokalizacjć obiektów budowalnych o funkcji 
usługowej, w tym zabudowy z zakresu kul-
tu religijnego; 

2) adaptacjć istniejącej zabudowy kubaturo-
wej z dopuszczeniem rozbiórki, remontu, 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy 
z zachowaniem parametrów okreċlonych 
w planie za wyjątkiem remontów, których 
realizacjć dopuszcza sić poza nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy; 

3) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie za-
chowania geometrii dachów, wysokoċci 
budynków oraz iloċci kondygnacji; 

4) dopuszczenie realizacji obiektów małej ar-
chitektury; 

5) maksymalną powierzchnić zabudowy: 50% 
powierzchni działki budowlanej; 

6) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej: 25%; 

7) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; 
8) dach płaski lub skoċny dwu lub wielospa-

dowy; 
9) maksymalną wysokoċć od poziomu terenu 

przy głównym wejċciu do budynku: 
a) do najwyďszego punktu dachu w przypadku 

dachu skoċnego – 12,0 m, 
b) do okapu dachu w przypadku dachu pła-

skiego – 10,0 m; 
10) dopuszczenie lokalizacji na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 5U 
jednej dominanty architektonicznej o mak-
symalnej wysokoċci od poziomu terenu – 
20,0 m; 

11) maksymalną wysokoċć ogrodzenia od 
strony terenów publicznych – 1,5 m; 

12) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 
betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

13) nakaz zapewnienia miejsca na gromadze-
nie odpadów komunalnych, zgodnie z usta-
leniami przepisów odrćbnych; 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1U, 2U, 3U, 4U nakaz zapew-
nienia na terenie działki budowlanej co 
najmniej 1 miejsca postojowego na 
5 pracowników, jednak nie mniej niď 
4 miejsc postojowych dla lokalu usługo-
wego, 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5U nakaz zapewnienia na tere-
nie działki budowlanej co najmniej jednego 
miejsca postojowego na 80 m2 powierzchni 
uďytkowej; 

14) obsługć komunikacyjną terenu: 
a) 1U z dróg oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2KDW, KD 3943P, 
b) 2U z drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KD 3941P, 
c) 3U z dróg oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KD 3943P, 6KDD, 
d) 4U z drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KD 3942P, 
e) 5U z dróg oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 8KDD, 9KDD; 
15) sytuowanie projektowanych budynków 

zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy w odległoċci: 

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1U – 7 m od linii rozgraniczają-
cej drogć KD 3943P, 5 m od linii rozgrani-
czającej drogć 2KDW, 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2U – 6 m od linii rozgraniczają-
cej drogć KD 3941P, 

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3U – zgodnie z rysunkiem planu 
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od linii rozgraniczającej drogć KD 3943P, 
7 m od linii rozgraniczającej drogć 6KDD, 

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4U – 6 m od linii rozgraniczają-
cej drogć KD 3942P, 

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5U – 5 m od linii rozgraniczają-
cych dróg 8KDD, 9KDD. 

 
§ 16. Dla terenu usług oċwiaty oraz sportu 
i rekreacji oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem UO/US ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków oċwiatowych oraz 
obiektów o charakterze sportowo – rekre-
acyjnym; 

2) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw 
i obiektów małej architektury; 

3) adaptacjć istniejącej zabudowy kubaturo-
wej z dopuszczeniem remontu, rozbudowy, 
przebudowy i nadbudowy z zachowaniem 
parametrów okreċlonych w planie; 

4) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie za-
chowania geometrii dachów, wysokoċci 
budynków oraz iloċci kondygnacji; 

5) maksymalną powierzchnić zabudowy: 45% 
powierzchni działki budowlanej; 

6) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej: 30%; 

7) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; 
8) dach skoċny dwu lub wielospadowy; 
9) maksymalną wysokoċć od poziomu terenu 

przy głównym wejċciu do budynku do naj-
wyďszego punktu dachu – 12,0 m, 

10) maksymalną wysokoċć ogrodzenia od 
strony terenów publicznych – 1,5 m; 

11) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 
betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

12) nakaz zapewnienia miejsca na gromadze-
nie odpadów komunalnych, zgodnie z usta-
leniami przepisów odrćbnych; 

13) nakaz zapewnienia na terenie działki bu-
dowlanej co najmniej jednego miejsca po-
stojowego na 80 m2 powierzchni uďytko-
wej; 

14) w zakresie ochrony przed hałasem teren 
UO/US kwalifikowany jest jako teren zabu-
dowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieďy zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi; 

15) nakaz stosowania rozwiązaĉ technicznych 
zapewniających poziom hałasu i wibracji 
zgodny z zapisami przepisów odrćbnych 
dla budynków oraz terenów przeznaczo-
nych na stały lub czasowy pobyt dzieci i 
młodzieďy; 

16) obsługć komunikacyjną terenu z drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KD 3941P; 

17) sytuowanie projektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy 
w odległoċci 6 m od linii rozgraniczającej 
drogć KD 3941P. 

 
§ 17. Dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem US ustala sić: 

1) lokalizacjć obiektów o charakterze sporto-
wo – rekreacyjnym; 

2) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw 
i obiektów małej architektury; 

3) maksymalną powierzchnić zabudowy: 50% 
powierzchni działki budowlanej; 

4) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej: 25%; 

5) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; 
6) dach skoċny dwu lub wielospadowy; 
7) maksymalną wysokoċć od poziomu terenu 

przy głównym wejċciu do budynku do naj-
wyďszego punktu dachu – 12,0 m, 

8) maksymalną wysokoċć ogrodzenia od 
strony terenów publicznych – 1,5 m; 

9) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 
betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

10) nakaz zapewnienia miejsca na gromadze-
nie odpadów komunalnych, zgodnie z usta-
leniami przepisów odrćbnych; 

11) nakaz zapewnienia na terenie działki bu-
dowlanej co najmniej jednego miejsca po-
stojowego na 100 m2 powierzchni uďytko-
wej; 

12) obsługć komunikacyjną terenu z drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KD 3942P; 

13) sytuowanie projektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy 
w odległoċci 6 m od linii rozgraniczającej 
drogć KD 3942P. 

 
§ 18. Dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 
5ZP ustala sić: 

1) lokalizacjć placów zabaw, obiektów małej 
architektury, zieleni, alejek, podziemnych 
urządzeĉ i obiektów infrastruktury tech-
nicznej; 

2) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; 
3) maksymalną wysokoċć ogrodzenia tere-

nów 1ZP, 2ZP, 3ZP od strony terenów pu-
blicznych – 1,5 m; 

4) zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
wykonanych z prefabrykowanych przćseł 
betonowych od strony terenów publicz-
nych; 

5) zakaz grodzenia terenów oznaczonych 
symbolami 4ZP, 5ZP. 
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§ 19. Dla terenu rolniczego, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem R ustala sić: 

1) dotychczasowe uďytkowanie terenu – teren 
rolniczy; 

2) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej. 
 
§ 20. Dla terenów wód powierzchniowych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1WS - 49WS 
ustala sić: 

1) dotychczasowe uďytkowanie terenu – rowy 
melioracyjne oraz zbiorniki wodne; 

2) dopuszcza sić skanalizowanie rowów me-
lioracyjnych. 

 
§ 21. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sić: 

1) wyznaczenie strefy odległoċci podstawo-
wej lokalizacji obiektów budowlanych 
wzglćdem gazociągu DN500 relacji Gro-
dzisk – Krobia w odległoċci maksymalnie 
32,5 m na kaďdą stronć od osi gazociągu - 
w zaleďnoċci od typu lokalizowanego 
obiektu, na terenie której ustala sić: 

a) nakaz uzgadniania wszelkich zbliďeĉ, kolizji 
oraz ingerencji w ww. odległoċć z operato-
rem gazociągu, 

b) nakaz ċcisłego nadzoru operatora gazocią-
gu nad pracami budowlanymi prowadzo-
nymi w strefie odległoċci podstawowej; 

2) wyznaczenie strefy odległoċci podstawo-
wej lokalizacji obiektów budowlanych 
wzglćdem gazociągu DN350 relacji Krobia 
– Grodzisk w odległoċci maksymalnie 65 m 
na kaďdą stronć od osi gazociągu – w za-
leďnoċci od typu lokalizowanego obiektu, 
na terenie której ustala sić nakaz uzgadnia-
nia wszelkich zbliďeĉ, kolizji oraz ingerencji 
w ww. odległoċć z operatorem gazociągu; 

3) dla gazociągu DN250 Bonikowo 3H wyzna-
czenie: 

a) strefy kontrolowanej w odległoċci 3 m na 
kaďdą stronć od osi gazociągu, na terenie 
której ustala sić zakaz: 

- wznoszenia budynków, 
- urządzania stałych składów i magazynów, 
- nasadzeĉ drzew i krzewów, 
- podejmowania jakiejkolwiek działalnoċci 

mogącej zagrozić trwałoċci gazociągu pod-
czas jego eksploatacji, 

b) strefy odległoċci podstawowej lokalizacji 
obiektów budowlanych wzglćdem gazocią-
gu w odległoċci maksymalnie 20 m na kaď-
dą stronć od osi gazociągu – w zaleďnoċci 
od typu lokalizowanego obiektu, na terenie 
której ustala sić nakaz uzgadniania wszel-
kich zbliďeĉ, kolizji oraz ingerencji w ww. 
odległoċć z operatorem gazociągu; 

4) wyznaczenie pasów technicznych, wolnych 
od zabudowy i nasadzeĉ umoďliwiające 
dostćp do rowów melioracyjnych oraz 

zbiorników wodnych w przypadku prac 
konserwacyjnych, dla których ustala sić: 

a) szerokoċć 2 m od granicy rowu lub zbiorni-
ka wodnego zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nakaz realizacji zieleni niskiej, 
c) po przełoďeniu istniejącego rowu lub jego 

skanalizowaniu, przestaje obowiązywać 
okreċlony pas techniczny; 

5) wyznaczenie strefy oddziaływania napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych o 
napićciu 15 kV, o szerokoċci 15 metrów, po 
7,5 m od osi linii w obu kierunkach, na te-
renie których ustala sić: 

a) zakaz realizacji nasadzeĉ roċlinnoċci wyso-
kiej, lokalizacji budynków przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi oraz budowli mogą-
cych zagrozić trwałoċci i funkcjonowaniu 
linii elektroenergetycznych, 

b) po przełoďeniu istniejącej linii elektroener-
getycznej lub jej skablowaniu, przestaje 
obowiązywać okreċlona dla niej strefa od-
działywania, 

c) strefa oddziaływania, o której mowa w pkt. 
5, jest odległoċcią maksymalną od osi linii 
elektroenergetycznej, dopuszcza sić zbliďe-
nie obiektów do linii pod warunkiem uzy-
skania zgody zarządcy sieci jeďeli nie spo-
woduje to przekroczenia standardów jako-
ċci ċrodowiska okreċlonych w przepisach 
odrćbnych. 

 
§ 22. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1. Dla terenów komunikacji ustala sić: 
1) nakaz uwzglćdnienia wymagaĉ technicz-

nych, wynikających z odwodnienia oraz lo-
kalizacji istniejących, planowanych sieci 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

2) nakaz zapewnienia wymaganego pola wi-
docznoċci oraz prawidłowe odwodnienie 
korpusu drogi przy lokalizacji zjazdów 
i skrzyďowaĉ; 

3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych i urządzeĉ, nie związanych 
lub kolidujących z funkcją terenu; 

4) nakaz realizacji budowy lub przebudowy 
dróg publicznych spowodowanych inwe-
stycją niedrogową przez inwestora tego 
przedsićwzićcia; 

5) nakaz uzgodnienia przez inwestora z za-
rządcą drogi, którą bćdzie odbywał sić do-
jazd do miejsca inwestycji, warunków ko-
rzystania z niej zarówno podczas budowy 
jak i funkcjonowania inwestycji; 

6) nakaz docelowego wyposaďenia terenów 
komunikacji w system kanalizacji deszczo-
wej; 

7) nakaz zabezpieczenia ċrodowiska gruntowo 
- wodnego przed infiltracją zanieczyszczeĉ 
z nawierzchni nieutwardzonej lub aďuro-
wej; 
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8) dopuszczenie realizacji chodników i ċcieďek 
rowerowych; 

9) nakaz lokalizacji dróg poďarowych, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

10) dla dróg publicznych powiatowych nr 
3941P, nr 3942P, nr 3943P oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KD 3941P, KD 
3942P i KD 3943P: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) zakaz lokalizacji parkingów na działkach 
budowlanych przylegających do dróg po-
wiatowych dostćpnych bezpoċrednio 
z dróg KD 3941P, KD 3942P i KD 3943P, 

c) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej; 

11) dla dróg publicznych dojazdowych ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 
1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 
7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej; 

12) dla dróg wewnćtrznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej. 

13) dla publicznego ciągu pieszo – jezdnego 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDX: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej, 

2. Dla terenów infrastruktury technicznej 
ustala sić: 

1) nakaz wyposaďenia obszaru objćtego pla-
nem w podstawową sieć infrastruktury 
technicznej; 

2) nakaz lokalizacji sieci i urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej w granicach linii rozgrani-
czających dróg oraz terenów 1ZP – 5ZP; 

3) nakaz zachowania ciągłoċci istniejących 
sieci infrastruktury technicznej, dopuszcza-
jąc moďliwoċć ich przełoďenia; 

4) dopuszczenie odstćpstwa od zasady, 
o której mowa w pkt. 2 w przypadku, gdy 
nie ma technicznej moďliwoċci prowadze-
nia infrastruktury technicznej w granicach 
linii rozgraniczających dróg oraz terenów 
1ZP – 5ZP; 

5) dopuszczenie przebudowy sieci infrastruk-
tury technicznej w przypadku wystąpienia 
kolizji; 

6) nakaz przeciwpoďarowego zaopatrzenia 
w wodć, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

7) w zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 

a) nakaz zaopatrzenia w wodć z istniejących 
i projektowanych sieci wodociągowych, 

b) dopuszczenie budowy nowych sieci wodo-
ciągowych, 

c) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci 
wodociągowej, z moďliwoċcią jej przebu-
dowy, rozbudowy, 

d) dopuszczenie realizacji hydrantów prze-
ciwpoďarowych; 

8) w zakresie odprowadzania ċcieków byto-
wych ustala sić: 

a) nakaz docelowego odprowadzania ċcieków 
bytowych za pomocą zewnćtrznych sieci 
kanalizacyjnych do oczyszczalni ċcieków, 

b) dopuszczenie odprowadzania ċcieków by-
towych do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych, 

c) dopuszczenie budowy nowych sieci kanali-
zacyjnych; 

d) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, z moďliwoċcią jej przebu-
dowy, rozbudowy, 

e) dopuszczenie realizacji lokalnych prze-
pompowni ċcieków bytowych, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

9) w zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych ustala sić: 

a) nakaz docelowego odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych do kanalizacji 
deszczowej, 

b) dopuszczenie zagospodarowywania wód 
opadowych i roztopowych na terenie dział-
ki, 

c) dopuszczenie budowy nowych sieci kanali-
zacyjnych; 

d) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, z moďliwoċcią jej przebu-
dowy, rozbudowy, 

e) dopuszczenie lokalizacji lokalnych prze-
pompowni ċcieków opadowych 
i roztopowych, 

10) w zakresie odprowadzania ċcieków prze-
mysłowych ustala sić odprowadzanie 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepi-
sach odrćbnych; 

11) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny usta-
la sić: 

a) nakaz zasilania z istniejących i projektowa-
nych sieci gazowych, z moďliwoċcią prze-
budowy, rozbudowy, 

b) dopuszczenie budowy nowych sieci gazo-
wych; 

12) w zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 

a) nakaz podłączenia do istniejącej i projek-
towanej sieci elektroenergetycznej, 

b) dopuszczenie zachowania istniejącej infra-
struktury elektroenergetycznej niskiego i 
ċredniego napićcia z moďliwoċcią jej prze-
budowy, rozbudowy i skablowania, 
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c) dopuszczenie lokalizacji kubaturowych sta-
cji transformatorowych na wydzielonych 
działkach o powierzchni od 50 m2 do 60 m2, 

d) dopuszczenie lokalizacji słupowych stacji 
transformatorowych, 

e) powiązanie stacji transformatorowych z 
istniejącą siecią, 

f) nakaz zachowania moďliwoċci całodobo-
wego dojazdu słuďb eksploatacyjnych 
i cićďkiego sprzćtu transportowego do ist-
niejących i projektowanych linii oraz urzą-
dzeĉ elektroenergetycznych; 

13) w zakresie telekomunikacji ustala sić lokali-
zacjć wćzłów telekomunikacyjnych i szafek 
kablowych w liniach rozgraniczających 
dróg oraz wewnątrz terenów ze swobod-
nym dostćpem z dróg publicznych i we-
wnćtrznych; 

14) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić 
nakaz stosowania do celów grzewczych pa-
liw charakteryzujących sić niskimi wskačni-
kami emisyjnymi, takich jak: paliwa płynne, 
gazowe lub stałe, w tym biomasa i drewno 
oraz odnawialne čródła energii; 

15) w zakresie gospodarki odpadami ustala sić 
nakaz gromadzenia segregowanych odpa-
dów w przystosowanych do tego celu po-
jemnikach usytuowanych w wyznaczonych 
miejscach na terenie posesji i ich dalsze 
zagospodarowanie zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrćbnymi. 

 
§ 23. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci objćtych pla-
nem miejscowym ustala sić: 

1) nie okreċla sić terenów, które wymagają 
wszczćcia procedury scalania i podziału 
nieruchomoċci w rozumieniu przepisów 
odrćbnych; 

2) wydzielanie działek gruntu z przeznacze-
niem na tereny komunikacji, infrastruktury 
oraz zieleni; 

3) scalenie lub podział nie moďe naruszać 
praw osób trzecich oraz przepisów odrćb-
nych; 

4) zasady i warunki podziału terenów 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 
15MN na działki budowlane: 

a) powierzchnia działki budowlanej - min. 600 
m2, 

b) szerokoċć działki budowlanej od strony 
drogi – min. 18 m, 

c) dopuszcza sić inne podziały wewnćtrzne 
pod warunkiem zapewnienia powiązania z 
komunikacją zewnćtrzną, jednakďe przy za-
chowaniu minimalnej powierzchni i szero-
koċci działki budowlanej wskazanych w pkt. 
4 lit. a i b; 

5) zasady i warunki podziału terenów 1MN/U, 
2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 
7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U 
na działki budowlane: powierzchnia działki 
budowlanej - min. 1000 m2; 

6) zasady i warunki podziału terenów 1U, 3U 
na działki budowlane: powierzchnia działki 
budowlanej - min. 2000 m2; 

7) zakaz podziału pozostałych terenów na 
działki budowlane; 

8) dopuszczenie lokalizacji zabudowy na 
działkach budowlanych istniejących w dniu 
wejċcia w ďycie planu o powierzchni mniej-
szej niď okreċlone w pkt. 4, 5, 6; 

9) zasady wydzielania działek budowlanych 
nie dotyczą wydzielenia działek pod tereny 
zieleni urządzonej, tereny i obiekty infra-
struktury technicznej oraz wydzielenia dzia-
łek pod drogi, dojazdy i w celu regulacji 
granic miedzy sąsiadującymi nieruchomo-
ċciami. 

 
§ 24. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów. 

1. Dla terenu objćtego planem nie okreċla sić 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uďytkowania terenu. 

2. Do czasu realizacji postanowieĉ niniejszej 
uchwały dopuszcza sić dotychczasowy sposób ich 
uďytkowania i zagospodarowania. 
 
§ 25. Ustala sić stawkć procentową, słuďącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokoċci 5 %. 
 
§ 27. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Koċcian. 
 
§ 28. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy Koċcian  
(-) Jan Szczepaniak 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/90/11 

Rady Gminy Koċcian 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/90/11 

Rady Gminy Koċcian 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY KOĊCIAN

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY KOĊCIAN O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY-
ŁOĎONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-

GO DLA OBSZARU POŁOĎONEGO W OBRĆBIE WSI KOKORZYN. 
  

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 ze 
zmianami) Rada Gminy Koċcian rozstrzyga, co 
nastćpuje: Na podstawie Rozstrzygnićcia Wójta 
Gminy Koċcian załączonego do dokumentacji 

planistycznej w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyłoďonego do publicznego wglą-
du wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko, 
z powodu braku nieuwzglćdnionych uwag nie 
rozstrzyga sić o sposobie ich rozpatrzenia.  
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/90/11 

Rady Gminy Koċcian 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY KOĊCIAN O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLA-
NU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOĎONEGO W OBRĆBIE WSI KOKORZYN, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMI-

NY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) Rada Gminy Koċcian okreċla nastćpujący spo-
sób realizacji infrastruktury technicznej, naleďących 
do zadaĉ własnych gminy oraz zasady ich finanso-
wania:  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
słuďące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉ-
ców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 ze zmianami) 
zadania własne gminy. 
 
§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy: 

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

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
zbrojenia terenu bćdą wymagały zabezpieczenia 
ċrodków finansowych w budďecie gminy pochodzą-
cych z dochodów własnych gminy i innych ċrodków. 

3. Poszczególne zadania bćdą realizowane si-
łami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji sić 
zewnćtrznych. 

4. W kaďdym przypadku wyłonienie wykonawcy 
powinno odbywać sić w trybie i na zasadach okre-
ċlonych w ustawie Prawo zamówieĉ publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zmianami). 

 
 
§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy: 

1. Powyďsze zadania finansowane bćdą ze ċrod-
ków krajowych i unijnych. Ċrodki krajowe pochodzić 
bćdą ze ċrodków własnych gminy i budďetu paĉstwa, 
funduszy i dotacji celowych, poďyczek i kredytów, 
ċrodków instytucji pozabudďetowych. 

2. Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić 
poprzez: 

1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilno - prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno - prywat-
nego – „PPP”, a takďe właċcicieli nierucho-
moċci; 

2) wydatki z budďetu gminy, 
3) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 

poprzez budďet gminy w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i poďyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych. 

3. Dopuszcza sić udział innych niď gmina inwe-
storów w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej. 

4. Rozstrzygnićcie nie jest uchwałą budďetową 
w sprawie planowanych wydatków na inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwaďenia przy uchwalaniu budďetu gminy w tej 
czćċci. 
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