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UCHWA£A Nr XLI/371/2009 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla dzia³ek nr 65/17,
nr 65/28, nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w zwi¹zku
z uchwa³¹ nr V/66/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23
lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goli-
na, gmina Jarocin, dla dzia³ek nr 65/17, nr 65/28, nr 65/29, nr
66/25 i nr 66/36, uchwala siê, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla dzia³ek nr 65/
17, nr 65/28, nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36, po stwierdzeniu
zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin, zwany dalej
planem.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu zatytu³owany �Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla
dzia³ek nr 65/17, nr 65/28, nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36�
opracowany w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu
planu miejscowego, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

2. Granice obszaru objêtego planem okre�lone zosta³y
na rysunku planu.

§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:

1) linia rozgraniczaj¹ca � nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿-
nych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnêtrz-
nych krawêdzi budynków na dzia³ce w stosunku do po-
wierzchni tej dzia³ki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, w której mo¿e byæ umieszczona �ciana frontowa
projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania
w kierunku linii rozgraniczaj¹cej;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu �
nale¿y przez to rozumieæ parametry i wska�niki kszta³towa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) wysoko�æ zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ maksy-
malny, pionowy wymiar budynku lub jego czê�ci, liczony
od poziomu terenu do najwy¿szej kalenicy dachu lub
najwy¿ej po³o¿onej powierzchni przekrycia dachowego.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu s¹:

1) granice obszaru objêtego planem,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) przeznaczenie terenu,

5) projektowane pasy zieleni izolacyjnej.

§4. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem, o którym
mowa w §1 ust. 1, na tereny okre�lone na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami: 1RM, 2U/
P, 3U/Uk, 4KDW, 5KDW.

§5. Przeznaczenie terenów, o których mowa w §4, ozna-
czono na rysunku planu symbolami:

1) RM � tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
hodowlanych;

2) U/P � tereny zabudowy us³ugowej oraz obiektów produk-
cyjnych, sk³adów i magazynów;

3) U/Uk � tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem
obiektów obs³ugi komunikacji samochodowej;

4) KDW � tereny dróg wewnêtrznych.

§6. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) zabudowê nale¿y lokalizowaæ zgodnie z nieprzekraczalny-
mi liniami zabudowy okre�lonymi na rysunku planu;

2) zezwala siê na lokalizacjê: jednokondygnacyjnych obiek-
tów infrastruktury technicznej (o powierzchni zabudowy
do 5,0 m2) oraz jednokondygnacyjnych budynków zwi¹za-
nych z obs³ug¹ wjazdu (o powierzchni zabudowy do 35,0
m2) � poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okre�lo-
nymi na rysunku planu;
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3) maksymalna wysoko�æ zabudowy na terenach zabudowy
zagrodowej w gospodarstwach hodowlanych (RM) i na
terenach zabudowy us³ugowej oraz obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów (U/P) � okre�lona w Rozdzia-
le 2 � nie dotyczy budowli rolniczych, w szczególno�ci
silosów, oraz budowli, urz¹dzeñ i obiektów technologicz-
nych;

4) nowe zagospodarowanie terenu powinno cechowaæ siê
wysokimi walorami przestrzennymi i architektonicznymi;

5) nale¿y unikaæ przekszta³cenia powierzchni terenu, z wyj¹t-
kiem sytuacji wymagaj¹cych kszta³towania w³a�ciwej ni-
welety przekroju poprzecznego dojazdów i doj�æ;

6) zakazuje siê lokalizacji obiektów i budynków tymczaso-
wych (z wyj¹tkiem obiektów zaplecza budów na czas ich
realizacji), budynków prowizorycznych i gara¿y blaszanych.

§7. Ustalenia dotycz¹ce ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

1) tereny zabudowy us³ugowej oraz obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów nale¿y zagospodarowaæ zie-
leni¹ tak, by zminimalizowaæ uci¹¿liwo�ci pochodz¹ce
z tych obszarów oraz poprawiæ walory krajobrazowe;

2) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwe-
stycji nale¿y zagospodarowaæ zgodnie z przepisami o
odpadach oraz przepisami o ochronie gruntów rolnych
i le�nych;

3) do nasadzeñ nale¿y u¿ywaæ rodzimych, zgodnych z siedli-
skiem, gatunków drzew i krzewów, gwarantuj¹cych d³ugo-
trwa³e utrzymywanie zieleni;

4) odpady komunalne nale¿y gromadziæ w odpowiednich
pojemnikach na terenie nieruchomo�ci i odprowadzaæ je
zgodnie z polityk¹ odpadow¹ gminy;

5) zakazuje siê prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, w
tym lokalizacji sk³adowisk odpadów; magazynowanie i
odzysk odpadów innych ni¿ komunalne mo¿e odbywaæ
siê jedynie na zasadach okre�lonych w przepisach o
odpadach;

6) energia cieplna powinna pochodziæ z przyjaznych dla
�rodowiska �róde³, z zastrze¿eniem §11 pkt 9 lit. a i b;

7) nale¿y zapewniæ ochronê istniej¹cej poza granicami obsza-
ru objêtego planem zabudowy mieszkaniowej przed ha³a-
sem, stosuj¹c na terenach objêtych planem rozwi¹zania
techniczne, zapewniaj¹ce w³a�ciwe warunki akustyczne w
budynkach mieszkalnych.

§8. Ustalenia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków: nakazuje siê uzgadnianie z w³a�ciwym organem
s³u¿by ochrony zabytków prac ziemnych zwi¹zanych z zabu-
dowaniem lub zagospodarowaniem terenu, w celu ustalenia
obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu badañ archeologicznych,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

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

1) zakazuje siê lokalizowania obiektów, je¿eli uci¹¿liwo�ci z
nimi zwi¹zane przenikaj¹ na teren nieruchomo�ci nale¿¹-
cych do osób trzecich w stopniu przekraczaj¹cym dopusz-

czalne parametry, okre�lone w przepisach odrêbnych, i s¹
w konflikcie z obecn¹ lub planowan¹ funkcj¹ tych nieru-
chomo�ci;

2) przy projektowaniu obiektów budowlanych nale¿y zapew-
niaæ ochronê ludno�ci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej, okre�lonymi przepisami szczególnymi.

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

1) podstawowy uk³ad komunikacyjny tworzyæ bêd¹ drogi
wewnêtrzne 4KDW i 5KDW, powi¹zane z uk³adem dróg
publicznych � gminnych oraz drogi krajowej nr 15 �
zlokalizowanych poza obszarem objêtym planem;

2) dla zapewnienia pe³nej obs³ugi komunikacyjnej obszaru
zezwala siê na realizacjê innych ni¿ wyznaczone w planie
dróg wewnêtrznych w ramach zagospodarowania terenu;

3) w granicach terenu nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ liczbê
miejsc postojowych zaspokajaj¹c¹ potrzeby w zakresie
parkowania i postoju samochodów, z uwzglêdnieniem
warunków technicznych okre�lonych w przepisach odrêb-
nych, jednak nie mniej ni¿:

a) dla obiektów us³ugowych � 1 stanowisko na ka¿de
rozpoczête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej, z zastrze¿e-
niem §10 pkt 3 lit. c i d,

b) dla obiektów produkcyjnych i magazynowych � 1 sta-
nowisko na dwóch zatrudnionych,

c) dla obiektów handlowych i gastronomicznych � 1
stanowisko na ka¿de rozpoczête 25 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

d) dla obiektów hotelowych � minimum 1 stanowisko na
jeden pokój go�cinny,

e) powierzchnie u¿ytkowe o których mowa w §10 pkt 3 lit.
a i c dotycz¹ czê�ci budynków, dla których realizowana
jest podstawowa funkcja, z wy³¹czeniem powierzchni
magazynowych, gara¿y, zapleczy i komunikacji we-
wnêtrznej.

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

1) docelowo nale¿y zapewniæ wykonanie pe³nego uzbrojenia
w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej oraz pod³¹-
czenie do niej obszaru objêtego planem;

2) nowoprojektowane sieci i urz¹dzenia uzbrojenia technicz-
nego nale¿y lokalizowaæ na terenie dróg, a w uzasadnio-
nych przypadkach równie¿ na terenach o innym przezna-
czeniu;

3) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia techniczne-
go nale¿y realizowaæ zgodnie z opracowaniami dotycz¹cy-
mi rozwoju sieci, w oparciu o wnioski przysz³ych odbior-
ców;

4) zezwala siê na lokalizacjê na obszarze objêtym planem
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych
z obs³ug¹ obszaru objêtego planem;

5) w zakresie zaopatrzenia w wodê: plan ustala powi¹zanie
obszaru objêtego planem z istniej¹cym i projektowanym
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uk³adem sieci wodoci¹gowej; dopuszcza siê adaptacjê,
rozbudowê, wymianê, modernizacjê istniej¹cej sieci wo-
doci¹gowej;

6) w zakresie odprowadzania �cieków:

a) dla odprowadzania i unieszkodliwiania �cieków komu-
nalnych plan ustala powi¹zanie obszaru objêtego pla-
nem z systemem kanalizacji sanitarnej,

b) zakazuje siê gromadzenia �cieków komunalnych w
zbiornikach bezodp³ywowych; obowi¹zuje zakaz lokali-
zacji zbiorników bezodp³ywowych (szamb),

c) odprowadzenie �cieków z obiektów produkcyjnych
mo¿e nast¹piæ do sieci kanalizacji sanitarnej po spe³-
nieniu wymogów wynikaj¹cych z przepisów odrêb-
nych, w tym ewentualnej konieczno�ci podczyszczenia
�cieków do odpowiednich parametrów, w uzgodnieniu
z w³a�ciwym zarz¹dc¹ tej sieci,

d) gromadzenie oraz wykorzystanie ciek³ych odchodów
zwierzêcych nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

7) w zakresie odprowadzania wód opadowych:

a) ustala siê odprowadzanie wód opadowych do gruntu,
z zastrze¿eniem §11 pkt 7 lit. b, bez naruszania interesu
osób trzecich, z mo¿liwo�ci¹ odprowadzenia wód do sie-
ci kanalizacji deszczowej; preferuje siê stosowanie tech-
nologii polegaj¹cych na rozs¹czaniu ww. wód opado-
wych w gruncie oraz wykorzystanie ich do celów
przeciwpo¿arowych,

b) zakazuje siê odprowadzania do gruntu lub kanalizacji
zbiorczej �cieków opadowych z terenów obs³ugi komu-
nikacji samochodowej, placów sk³adowych, terenów
dróg wewnêtrznych i innych okre�lonych obowi¹zuj¹-
cymi przepisami, bez uprzedniego podczyszczenia;

8) w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹: plan ustala
powi¹zanie obszaru objêtego planem z systemem zasila-
nia poprzez rozbudowê istniej¹cych linii kablowych lub
napowietrznych �redniego i niskiego napiêcia oraz stacji
transformatorowych;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

a) dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych i gazowych,
pod warunkiem spe³nienia wymagañ okre�lonych w
przepisach prawa w zakresie ochrony powietrza,

b) preferuje siê stosowanie ogrzewania gazowego oraz
systemy wykorzystuj¹ce �ród³a czystej energii, w szcze-
gólno�ci: pompy cieplne, kolektory s³oneczne, energiê
elektryczn¹;

10) ustala siê obowi¹zek gospodarowania odpadami zgodnie
z przepisami o odpadach;

11) nale¿y zapewniæ funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
a w razie konieczno�ci jego przebudowy zapewniæ rozwi¹-
zania zastêpcze, w uzgodnieniu z w³a�ciwym zarz¹dc¹
sieci.

§12. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warun-
ków scalania i podzia³u nieruchomo�ci:

1) sposób podzia³u nieruchomo�ci okre�lono na rysunku
planu i w ustaleniach szczegó³owych w Rozdziale 2;

2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod lokalizacjê dróg
wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
stosownie do potrzeb;

3) nie zachodzi scalanie i podzia³ nieruchomo�ci w rozumie-
niu przepisów odrêbnych.

§13. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania i u¿ytkowania terenów: nie ustala siê.

§14. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z kszta³-
towania przestrzeni publicznych: nie ustala siê.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1RM:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach hodowlanych;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) zezwala siê na podzia³ terenu zgodnie z przepisami
odrêbnymi dotycz¹cymi podzia³ów gruntów rolnych,
przy zachowaniu minimalnej powierzchni nowo wy-
dzielanych dzia³ek nie mniejszej ni¿ 3.000 m2,

b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: urz¹dzenia i obiek-
ty infrastruktury technicznej,

b) geometria dachów:

- dla budynku mieszkalnego � dachy dwu- lub wie-
lospadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowych
g³ównej bry³y budynku 30°-45°, o równym k¹cie
nachylenia g³ównych po³aci dachowych,

- dla budynków inwentarskich, gospodarczych i ga-
ra¿owych � dachy p³askie, jedno- lub dwuspadowe
o k¹cie nachylenia po³aci dachowych do 35°, o
równym k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dacho-
wych,

- dopuszcza siê wprowadzanie uzupe³niaj¹cych ele-
mentów dachu o spadkach innych ni¿ okre�lone w
§15 pkt 3 lit. b tiret 1 i 2,

c) wysoko�æ zabudowy: nie wiêcej ni¿ 11,0 m w najwy¿-
szym punkcie dachu,

d) powierzchnia zabudowy � maks. 40% powierzchni te-
renu,

e) powierzchnia biologicznie czynna � min. 20% powierzch-
ni terenu,

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi
publicznej zlokalizowanej poza obszarem planu oraz drogi
wewnêtrznej 5KDW;
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5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej: zgod-
nie z §11;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci: 20%.

§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2U/P:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy us³ugowej oraz
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: zezwala siê na podzia³
terenu przy zachowaniu minimalnej powierzchni nowo
wydzielanych dzia³ek � 3.000 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce � urz¹dzenia i obiek-
ty infrastruktury technicznej,

b) geometria dachów � zezwala siê na wszelkie rozwi¹-
zania,

c) wysoko�æ zabudowy kubaturowej � maks. 12,0 m,

d) powierzchnia zabudowy � maks. 50% powierzchni
dzia³ki,

e) powierzchnia biologicznie czynna: min. 20% powierzchni
dzia³ki,

f) ustala siê obowi¹zek realizacji pasa zieleni izolacyjnej,
o szeroko�ci min. 8,0 m lub 10 m, w tym szpaleru
drzew i krzewów zimozielonych, zgodnie z rysunkiem
planu;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi
wewnêtrznej 5KDW;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej: zgod-
nie z §11;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci: 20%.

§17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3U/Uk:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy us³ugowej z
dopuszczeniem obiektów obs³ugi komunikacji samocho-
dowej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: zezwala siê na podzia³
terenu przy zachowaniu minimalnej powierzchni nowo
wydzielanych dzia³ek � 3.000 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce � urz¹dzenia i obiek-
ty infrastruktury technicznej,

b) geometria dachów � zezwala siê na wszelkie rozwi¹-
zania,

c) wysoko�æ zabudowy kubaturowej � maks. 12,0 m,

d) powierzchnia zabudowy � maks. 50% powierzchni
dzia³ki,

e) powierzchnia biologicznie czynna � min. 20% powierzch-
ni dzia³ki,

f) ustala siê obowi¹zek realizacji pasa zieleni izolacyjnej,
o szeroko�ci min. 8,0 m, w tym szpaleru drzew i
krzewów zimozielonych, zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi
wewnêtrznej 4KDW;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej: zgod-
nie z §11;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci: 20%.

§18. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na
rysunku planu symbolami 4KDW i 5KDW:

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnêtrzne;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: tereny dróg wewnêtrz-
nych wyznaczaj¹ linie rozgraniczaj¹ce, okre�lone na rysun-
ku planu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) szeroko�ci dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu,

b) przestrzeñ dróg mo¿e s³u¿yæ do prowadzenia sieci
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji urz¹dzeñ i
obiektów infrastruktury technicznej;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci: 20%.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§19. Na obszarze objêtym planem zmienia siê przeznacze-
nie gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze � stosownie
do zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-
444/08 z dnia 3 wrze�nia 2008 r.

§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ja-
rocina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Jaros³aw £ukasiewicz

Poz. 2152
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XLI/371/2009
Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Golina,
gmina Jarocin, dla dzia³ek nr 65/17, nr 65/28,

nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI GOLINA, GMINA JAROCIN, DLA DZIA£EK NR 65/17, NR 65/28, NR 65/29, NR 66/25 I NR 66/36

Poz. 2152

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla dzia³ek
nr 65/17, nr 65/28, nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36, zgodnie z
ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) by³
wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w dniach od 30 pa�dziernika
2008 r. do 21 listopada 2008 r., dnia 7 listopada 2008 r. odby³a

siê dyskusja publiczna nad przyjêtymi w tym projekcie planu
miejscowego rozwi¹zaniami, natomiast uwagi do tego projek-
tu by³y przyjmowane do dnia 5 grudnia 2008 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z czym Rada Miejska w Jarocinie nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa
w art. 18 wymienionej ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XLI/371/2009
Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Golina,
gmina Jarocin, dla dzia³ek nr 65/17, nr 65/28,

nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA NA OBSZARZE OBJÊTYM MIEJSCOWYM

PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GOLINA, GMINA JAROCIN, DLA DZIA£EK NR 65/17, NR 65/28,
NR 65/29, NR 66/25 I NR 66/36

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie rozstrzyga
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na obszarze
objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Golina, gmina Jarocin, dla dzia³ek nr 65/17, nr 65/
28, nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36, nie zosta³y zaliczone do zadañ
w³asnych gminy, a ich realizacja nie stanowi obci¹¿enia dla
bud¿etu Gminy Jarocin.


