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UCHWA£A Nr XXV/240/2009 RADY GMINY KO�CIAN

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej
w obrêbie wsi Sierakowo

Poz. 1726

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. 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), oraz w zwi¹zku
z uchwa³¹ Nr XV/141/08 Rady Gminy Ko�cian z dnia 7 marca
2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zabudowy mieszkaniowej w obrêbie wsi Sierakowo, Rada
Gminy Ko�cian, po stwierdzeniu zgodno�ci planu stanowi¹-
cego przedmiot niniejszej uchwa³y z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Ko�cian zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXI/301/02
Rady Gminy Ko�cian z dnia 21 marca 2002 roku, uchwala co
nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w
obrêbie wsi Sierakowo, zwany dalej planem.

2. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest niniejsza uchwa³a oraz
nastêpuj¹ce za³¹czniki do uchwa³y:

1) Rysunek planu w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficz-
ny nr 1.

2) Rozstrzygniêcia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag
zg³oszonych do projektu planu stanowi¹ce za³¹cznik nr 2.

3) Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 3.

3. Granicê obszaru objêtego planem oznaczono w za-
³¹czniku graficznym nr 1.

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
ochrona interesów prywatnych i publicznych, uporz¹dkowa-
nie terenu i podniesienie jego walorów estetycznych, co
korzystnie wp³ynie na wizerunek obrêbu Sierakowo.

§2. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania;

2) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu i/lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenu:

1) MN/U � teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem zabudowy us³ugowej;

2) U � teren zabudowy us³ugowej;

3) P-U � teren zabudowy produkcyjno-us³ugowej;

4) KDl - teren drogi publicznej klasy lokalnej;

5) KDd � teren drogi publicznej klasy dojazdowej.

3. Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu nie
stanowi¹ obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu i maj¹ charakter
informacyjny b¹d� postulatywny.

§3. Nastêpuj¹ce okre�lenia stosowane w uchwale ozna-
czaj¹:

1) plan - ustalenia dotycz¹ce obszaru okre�lonego w §1
uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwa³a - niniejsza uchwa³a;

3) studium - Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ko�cian,

4) teren - obszar o okre�lonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem przeznaczenia
podstawowego;

5) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno staæ siê dominuj¹c¹ i przewa-
¿aj¹c¹ form¹ wykorzystania terenu oraz obiektów z nim
zwi¹zanych i zajmowaæ nie mniej ni¿ 70% powierzchni
terenu, chyba ¿e przepisy szczegó³owe stanowi¹ inaczej;

6) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - przeznaczenie, które mo¿e
byæ realizowane jako uzupe³nienie lub wzbogacenie prze-
znaczenia podstawowego w sposób okre�lony w ustale-
niach planu i zajmowaæ nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni
terenu, chyba ¿e przepisy szczegó³owe stanowi¹ inaczej;

7) us³ugi wbudowane - us³ugi zlokalizowane w budynkach
mieszkalnych, pod warunkiem nie powodowania nega-
tywnego oddzia³ywania na �rodowisko i uci¹¿liwo�ci poza
granicami w³asno�ci;



— 9631 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 106

8) us³ugi nieuci¹¿liwe o charakterze lokalnym - us³ugi o
lokalnym zasiêgu obs³ugi, nie zaliczane do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, okre�lo-
nych w przepisach odrêbnymi, których oddzia³ywanie nie
mo¿e przekraczaæ standardów jako�ci �rodowiska poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny, a tak¿e nie wymagaj¹ce sta³ej obs³ugi transportowej
samochodami o no�no�ci powy¿ej 3,5 t;

9) urz¹dzenia infrastruktury technicznej - sieci i obiekty infra-
struktury technicznej, takie jak m.in.: stacje transformato-
rowe, stacje gazowe redukcyjno pomiarowe, ujêcia wody,
kot³ownie, przepompownie �cieków;

10) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - obiekty technicznego
wyposa¿enia i infrastruktury technicznej, gospodarcze i
higieniczno-sanitarne, urz¹dzenia budowlane, komunika-
cyjne, zaplecze parkingowe i gara¿owe (trwale zwi¹zane z
gruntem) oraz inne urz¹dzenia lub obiekty pe³ni¹ce s³u-
¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawowego;

11) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczaj¹ca te-
ren, na którym dopuszcza siê wznoszenie budynków oraz
okre�lonych w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych nie bêd¹cych liniami przesy³owymi, sieciami
uzbrojenia terenu, obiektami infrastruktury technicznej,, w
tym stacjami transformatorowymi lub urz¹dzeniami tere-
nowymi komunikacji, w tym doj�ciami, dojazdami, parkin-
gami terenowymi, ogrodzeniami, chodnikami;

12) wska�nik zabudowy dzia³ki - warto�æ stanowi¹ca stosunek
sumy powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych
w obrêbie dzia³ki do powierzchni tej dzia³ki;

13) dach symetryczny - dach o jednakowym k¹cie nachylenia
g³ównych po³aci dachowych o wspólnej g³ównej kalenicy;

14) dachy o po³aciach mijaj¹cych siê na wysoko�ci kalenicy �
uk³ad geometrii dachów charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e
kalenice przeciwleg³ych po³aci dachowych nie s¹ usytu-
owane na jednej wysoko�ci;

15) szczególne wymagania architektoniczne � wymóg wyso-
kiego poziomu estetycznego nak³adany na planowan¹
zabudowê;

16) wysoko�æ zabudowy - wysoko�æ budynku mierzona w
metrach w linii elewacji frontowej od poziomu terenu (w
odniesieniu do gruntu rodzimego) do kalenicy obiektu w
wypadku dachu stromego lub do gzymsu nad najwy¿sz¹
kondygnacj¹ w wypadku dachu p³askiego;

17) front dzia³ki - granica dzia³ki budowlanej przylegaj¹ca do
drogi publicznej, z której odbywa siê obs³uga komunika-
cyjna tej dzia³ki, równoleg³a do osi tej drogi.

2. Pojêcia niezdefiniowane nale¿y rozumieæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.

§4. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

1. Od strony ulic i placów ustala siê:

1) Ogrodzenia lokalizowane wzd³u¿ dróg i placów nale¿y
kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych warunków:

a) ogrodzenia powinny byæ a¿urowe, wykonane z ele-
mentów metalowych, ceramicznych lub drewnianych;
dopuszcza siê ogrodzenia w formie ¿ywop³otów;

b) powierzchnie a¿urowe powinny zajmowaæ min. 80%
powierzchni ogrodzenia.

2) Zieleñ nale¿y kszta³towaæ w formie szpalerów drzew lub
¿ywop³otów.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi MN/U i U nie zezwala siê stosowania jako materia³ów
wykoñczeniowych elewacji budynków blachy falistej i trape-
zowej oraz �sidingu� wykonanego z tworzyw sztucznych.

3. Miejsca gromadzenia odpadów powinny byæ wydzie-
lone, wkomponowane w zieleñ i otaczaj¹ce budynki.

4. Zakazuje siê lokalizowania tymczasowych obiektów
us³ugowych.

§5. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady w zakresie
ochrony �rodowiska:

1) Uci¹¿liwo�æ wynikaj¹ca z charakteru prowadzonej dzia³al-
no�ci nie mo¿e powodowaæ ponadnormatywnego obci¹-
¿enia �rodowiska naturalnego, okre�lonego w przepisach
odrêbnych poza granicami dzia³ki, do której inwestor
posiada tytu³ prawny.

2) Do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie takich
no�ników energii jak: paliwa gazowe, p³ynne i sta³e (z
wy³¹czeniem wêgla) oraz alternatywnych �róde³ energii.

3) Wody opadowe i roztopowe zanieczyszczone substancja-
mi chemicznymi lub ropopochodnymi, przed odprowa-
dzeniem ich do oczyszczalni �cieków lub odbiornika, na-
le¿y zneutralizowaæ i oczy�ciæ w oczyszczalniach lokalnych
zlokalizowanych w granicach dzia³ki, do której inwestor
posiada tytu³ prawny.

4) Sk³adowanie odpadów sta³ych odbywaæ siê mo¿e wy³¹cz-
nie w przystosowanych do tego celu miejscach, zgodnie
z obowi¹zuj¹cym planem gospodarki odpadami dla gminy
Ko�cian.

5) Ustala siê nastêpuj¹c¹ zasadê ochrony przed ha³asem i
wibracjami: wymóg zachowania poziomów ha³asu poni¿ej
dopuszczalnego lub na poziomie okre�lonym w przepi-
sach szczególnych.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady w zakresie
ochrony przyrody:

1) Tereny w granicach opracowania planu oznaczone sym-
bolami 2MN/U, 6U, 8P-U, 9KDl, 11KDd, znajduj¹ siê w
obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 �Wielki
£êg Obrzañski� � obowi¹zuj¹ przepisy szczególne i odrêb-
ne.

2) Obszar planu znajduje siê w obszarze o znacznych zaso-
bach wód podziemnych w obrêbie piêtra czwartorzêdowe-
go. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2MN/
U, 6U, 8P-U, 11KDd znajduj¹ siê w obszarze objêtym
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najwy¿sz¹ ochron¹ (ONO) � obowi¹zuj¹ przepisy szczegól-
ne i odrêbne.

3) Teren obejmuje koncesja na poszukiwanie i rozpoznawa-
nie z³ó¿ ropy naftowej gazu ziemnego: koncesja Ko�cian
� �rem nr 27/2001/p z dnia 28.09.2001 r. � wa¿na do
28.09.2010 r.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady w zakresie
ochrony krajobrazu kulturowego:

1) Wymagania w zakresie formy architektonicznej budynków
mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenach
oznaczonych symbolem MN/U oraz us³ugowych na tere-
nach oznaczonych symbolem U:

a) maksymalna wysoko�æ zabudowy do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych � tj. parter i poddasze u¿ytkowe,
nie wiêcej jednak ni¿ 10.00 m, chyba ¿e przepisy
szczegó³owe stanowi¹ inaczej;

b) ustala siê dachy o symetrycznych g³ównych po³aciach,
k¹cie nachylenia do 45 stopni, kryte dachówk¹ cera-
miczn¹ lub materia³em dachówkopodobnym w kolorze
ceglastym lub grafitowym;

c) zakazuje siê stosowania dachów o po³aciach mijaj¹-
cych siê na wysoko�ci kalenicy;

d) adaptuje siê w planie budynki o innej formie i geome-
trii dachu ni¿ okre�lono w lit. b-d; w wypadku przebu-
dowy tych obiektów ustalenia zawarte w lit. b-d stosu-
je siê odpowiednio.

2) Wymagania w zakresie formy architektonicznej budynków
nie mieszkalnych, na terenach oznaczonych symbolem
MN/U:

a) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ jednej kon-
dygnacji, nie wiêcej ni¿ 6.00 m;

b) ustala siê k¹ty nachylenia po³aci dachowych od 35 do
45 stopni;

3) Wymagania w zakresie formy architektonicznej budynków
na terenach oznaczonych symbolem P-U:

a) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 15.00 m;

b) dopuszcza siê wszelkie rozwi¹zania w zakresie formy
i geometrii dachów.

4) Obowi¹zuje zakaz:

a) prowadzenia nowych napowietrznych linii teletech-
nicznych i energetycznych;

b) lokalizowania konstrukcji wie¿owych oraz przeka�ni-
ków i innych urz¹dzeñ telefonii komórkowej.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

1. Ca³y obszar w granicach objêtych opracowaniem pla-
nu obejmuje siê stref¹ �W� ochrony archeologicznej.

- Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony
konserwatorskiej �W� s¹ znajduj¹ce siê w niej zabytki
archeologiczne.
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- W przypadku stwierdzenia �ladów stanowisk archeolo-
gicznych nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ w³a�ciwego
konserwatora zabytków.

2. Nie ustala siê zasad ochrony dóbr kultury wspó³cze-
snej, ze wzglêdu na brak wystêpowania takich terenów.

§7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych

1. Ustala siê przestrzeni¹ publiczn¹ teren drogi publicz-
nej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem
9KDl i tereny dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku
planu symbolami 10KDd i 11KDd.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê
umieszczanie reklam, tablic informacyjnych lub szyldów, o
powierzchni nie przekraczaj¹cej 4.00 m2. w miejscach zwi¹za-
nych bezpo�rednio z obiektami, których dotycz¹.

§8. Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania linii zabu-
dowy:

1) Nieprzekraczalne linie zabudowy, o przebiegu okre�lonym
na rysunku planu.

2) Czê�ci budynku takie jak balkony, galerie, tarasy, schody
zewnêtrzne, pochylnie i rampy mog¹ przekraczaæ wyzna-
czon¹ w planie liniê zabudowy nie wiêcej ni¿ 1.50 m,
natomiast okapy i gzymsy mog¹ przekraczaæ wyznaczon¹
w planie liniê zabudowy nie wiêcej ni¿ 0,80 m.

3) W przypadku gdy obiekt przeznaczenia podstawowego lub
jego czê�æ znajduje siê poza lini¹ zabudowy ustala siê
zakaz przebudowy i rozbudowy takiego obiektu lub jego
czê�ci.

2. Pozosta³e parametry i wska�niki kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu okre�lono w przepisach
szczegó³owych uchwa³y, dla poszczególnych terenów.

3. W przypadku, gdy w liniach rozgraniczaj¹cych terenu
znajduje siê wiêcej ni¿ jedna dzia³ka budowlana, parametry i
wska�niki, o których mowa w ust. 2 dotycz¹ poszczególnych
dzia³ek oraz obiektów z nimi zwi¹zanych.

§9. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci

1. Szczegó³owe zasady podzia³u nieruchomo�ci okre�lo-
no w przepisach szczegó³owych uchwa³y dla poszczególnych
terenów.

2. Dopuszcza siê odstêpstwo od parametrów okre�lo-
nych w przepisach szczegó³owych uchwa³y dla dzia³ek:

1) Przylegaj¹cych do terenu drogi publicznej czê�ci¹ dzia³ki
o szeroko�ci zapewniaj¹cej konieczny dostêp do tej drogi,
pod warunkiem, ¿e szeroko�æ dzia³ki mierzona na wyso-
ko�ci �ciany frontowej budynku ma warto�æ okre�lon¹ w
przepisach szczegó³owych uchwa³y.

2) Dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek przeznaczonych pod
lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunika-
cji w ramach innego przeznaczenia podstawowego. Wiel-
ko�æ tych dzia³ek nale¿y ustalaæ w dostosowaniu do
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parametrów technicznych tych urz¹dzeñ i potrzeb ich
obs³ugi.

3. W przypadku braku bezpo�redniego dostêpu do drogi
publicznej nale¿y postêpowaæ zgodnie z przepisami odrêbny-
mi.

4. Dopuszcza siê scalanie dzia³ek.

5. Dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki pod stacje transfor-
matorowe niezale¿nie od ustaleñ szczegó³owych planu pod
warunkiem zapewnienia dostêpu do drogi publicznej.

§10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) W³¹czenie do istniej¹cej drogi krajowej nr 5 mo¿liwe jest
wy³¹cznie poprzez drogê oznaczon¹ symbolem 9KDl.
Wyklucza siê mo¿liwo�æ tworzenia bezpo�rednich w³¹czeñ
do drogi krajowej.

2) Nale¿y przewidzieæ zabezpieczenia przed uci¹¿liwo�ciami
wywo³anymi ruchem drogowym wzd³u¿ drogi S5.

3) Obowi¹zek zapewnienia w³a�ciwej ilo�ci stanowisk posto-
jowych, w tym parkingów terenowych i gara¿y:

a) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem zabudowy us³ugowej oznaczonego
symbolem MN/U, w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 2 miejsca
postojowe na jedn¹ nieruchomo�æ wliczaj¹c w to
gara¿, a dla us³ug zlokalizowanych na terenie przezna-
czonym pod zabudowê mieszkaniow¹ - 1 miejsce
postojowe na ka¿de rozpoczête 50,00 m2 powierzchni
u¿ytkowej;

b) dla terenu zabudowy us³ugowej oznaczonego symbo-
lem U oraz dla terenu zabudowy produkcyjno-us³ugo-
wej oznaczonego symbolem P-U, 1 miejsce postojowe
na ka¿de 4 osoby jednocze�nie przebywaj¹ce w budyn-
ku.

4) Na terenach dróg ustala siê zakaz realizacji obiektów
budowlanych, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ technicznych dróg
zwi¹zanych z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu oraz sieci i
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej w zakresie instalacji wodoci¹gowej i kanali-
zacyjnej:

1) Utrzymuje siê w planie istniej¹ce obiekty i sieci wodoci¹-
gowe oraz kanalizacyjne zlokalizowane w obszarze opra-
cowania planu. Istniej¹ce obiekty i sieci infrastruktury
technicznej podlegaæ mog¹ przebudowie rozbudowie lub
wymianie.

2) Ustala siê zbiorowe zaopatrzenie w wodê przeznaczon¹ do
spo¿ycia przez ludzi oraz przeznaczon¹ do u¿ytku przez
podmioty gospodarcze i zak³ady przemys³owe, poprzez
rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, na warunkach
okre�lonych przez dysponenta sieci.

3) Sieci infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wodo-
ci¹gowej i kanalizacji prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹-
cych tereny dróg, za wyj¹tkiem drogi krajowej.
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4) Dzia³ki pod zabudowê uzbroiæ indywidualnymi przy³¹cza-
mi wodoci¹gowymi.

5) Odprowadzenie �cieków komunalnych przewiduje siê za
pomoc¹ kanalizacji grawitacyjnej i t³ocznej przy³¹czonej
kolektorami do istniej¹cej oczyszczalni �cieków.

6) Dzia³ki pod zabudowê uzbroiæ w indywidualne przy³¹cza
do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na terenach
nieuzbrojonych, do czasu wybudowania sieci kanalizacyj-
nej, dopuszcza siê stosowanie szczelnych bezodp³ywo-
wych zbiorników na �cieki, z których bêd¹ one systema-
tycznie wywo¿one przez koncesjonowanego przewo�nika
do oczyszczalni �cieków.

7) Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y prowadziæ w liniach rozgrani-
czaj¹cych tereny dróg jednocze�nie zapewniaj¹c zaopa-
trzenie w wodê dla celów ga�niczych. W obrêbie obszaru
objêtego planem nale¿y zapewniæ drogi po¿arowe zapew-
niaj¹ce swobodny dojazd dla jednostek stra¿y po¿arnej
oraz warunki do prowadzenia dzia³añ ratowniczych.

8) Dopuszcza siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej w zakresie kanalizacji w granicach
dzia³ek budowlanych i dróg.

9) Dopuszcza siê wykorzystanie wód opadowych z po³aci
dachowych obiektów budowlanych we w³asnym zakresie.

10) Zakazuje siê odprowadzania do gruntu lub kanalizacji
zbiorczej wód opadowych i roztopowych z terenów komu-
nikacji ko³owej (drogi publiczne i wewnêtrzne) bez uprzed-
niego oczyszczenia.

11) Uci¹¿liwo�æ zwi¹zana z procesem gromadzenia oraz oczysz-
czania wód opadowych i roztopowych nie mo¿e przekra-
czaæ granic nieruchomo�ci, z której odprowadzane i oczysz-
czane s¹ �cieki.

12) Dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych z chodników i �cie¿ek rowerowych bez uprzedniego
oczyszczenia do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej lub
do gruntu.

13) Zaleca siê realizacjê nawierzchni przepuszczalnych oraz
ich wykorzystanie jako odbiorników wód opadowych i
roztopowych w formie odpowiednio przystosowanych
pasów zieleni, wyznaczonych w granicach pasów drogo-
wych.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej w zakresie elektroenergetyki:

1) Utrzymuje siê w planie istniej¹ce obiekty i sieci infrastruk-
tury technicznej w zakresie elektroenergetyki zlokalizowa-
ne w obszarze opracowania planu.

2) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zapewniæ przez istnie-
j¹c¹ i rozbudowan¹ na potrzeby planu infrastrukturê ener-
getyczn¹ na warunkach okre�lonych przez dysponenta
sieci.

3) Projekt rozbudowy infrastruktury energetycznej dla tere-
nów zabudowywanych opracowaæ przyjmuj¹c zasadê pro-
wadzenia linii kablowych SN i nn w linach rozgraniczaj¹-
cych tereny dróg i ci¹gów pieszych. Z³¹cza kablowe od-
biorców nale¿y lokalizowaæ w granicach dzia³ek. Dopusz-
cza siê lokalizacjê szafek kablowych na terenie dróg i ulic.
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4) W wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub
spowodowanym istniej¹cym zagospodarowaniem dopusz-
cza siê prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury tech-
nicznej w zakresie elektroenergetyki przez inne jednostki
bilansowe ni¿ tereny dróg.

5) Przy³¹czanie nowych odbiorców do sieci elektrycznej na
zasadach okre�lonych przepisami prawa energetycznego.

6) Dopuszcza siê sytuowanie stacji transformatorowych s³u-
¿¹cych dostarczeniu energii elektrycznej do terenów objê-
tych planem w granicach dzia³ek budowlanych i dróg.

7) Zasilanie energetyczne obiektów budowlanych nale¿y
realizowaæ doziemnymi kablami.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej w zakresie sieci gazowych:

1) Zaopatrzenie w gaz dopuszcza siê przez budowê obiektów
i sieci infrastruktury technicznej na warunkach okre�lo-
nych przez dysponenta sieci.

2) Projekt rozbudowy infrastruktury gazowej dla terenów
objêtych planem opracowaæ przyjmuj¹c zasadê prowa-
dzenia sieci gazowych w linach rozgraniczaj¹cych tereny
dróg.

3) W wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub
spowodowanym istniej¹cym zagospodarowaniem dopusz-
cza siê prowadzenie podziemnej sieci gazowej infrastruk-
tury technicznej przez inne jednostki bilansowe ni¿ tereny
dróg.

4) Przy³¹czanie nowych odbiorców do sieci gazowej na zasa-
dach okre�lonych przepisami prawa.

5) Obowi¹zuj¹ strefy ochronne od sieci gazowych - zgodnie
z przepisami szczególnymi. Dzia³alno�æ inwestycyjna, w
tym lokalizacja obiektów oraz sieci od obiektów, wymaga
uwzglêdnienia stosownych odleg³o�ci zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej w zakresie telekomunikacji:

1) Ustala siê obowi¹zek prowadzenia podziemnej sieci infra-
struktury technicznej w zakresie telekomunikacji w przy-
padku lokalizacji nowych sieci.

2) Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji prze-
ka�ników telefonii komórkowej.

6. Zasady gospodarki odpadami sta³ymi:

1) Gromadzenie i zagospodarowanie odpadów � zgodnie z
obowi¹zuj¹cym planem gospodarki odpadami.

2) Ustala siê gromadzenie odpadów sta³ych w indywidual-
nych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w grani-
cach w³asnych nieruchomo�ci.

3) Zaleca siê wprowadzenie wstêpnej segregacji odpadów.

4) Uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z procesem gromadzenia odpadów
nie mog¹ przekraczaæ granic terenu, na którym prowadzo-
na jest dzia³alno�æ powoduj¹ca ich powstawanie.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U ustala siê obowi¹-
zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu:

1) Podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostoj¹ca.

2) Uzupe³niaj¹ce:

a) us³ugi nieuci¹¿liwe o charakterze lokalnym;

b) zieleñ towarzysz¹ca;

c) drogi wewnêtrzne;

d) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) Obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z §4,

2) Na ka¿dej dzia³ce zezwala siê na zlokalizowanie nastêpu-
j¹cych budynków:

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wol-
nostoj¹cego;

b) budynku lub zespo³u budynków us³ugowych wolno-
stoj¹cych lub wbudowanych;

c) budynku gara¿owego wolnostoj¹cego lub wbudowa-
nego;

d) budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy nie
przekraczaj¹cej 35.00 m2.

3) Dopuszcza siê urz¹dzenie ma³ych zespo³ów zieleni urz¹-
dzonej wewn¹trz terenów zabudowy mieszkaniowej s³u¿¹-
cych do wypoczynku codziennego i jako place zabaw dla
dzieci.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

4. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki - 35%.

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.

6. Dopuszcza siê wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹
terenów poprzez drogi wewnêtrzne realizowane jako zadania
w³asne inwestora. Szeroko�æ drogi wewnêtrznej ustala siê na
min. 6,00 m.

7. W zakresie zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Obowi¹zuj¹ ogólne zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci okre�lone w §9.

2) Minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki: 20,0 m.

Poz. 1726
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8. Ustala siê nastêpuj¹c¹ obs³ugê komunikacyjn¹ tere-
nów oznaczonych symbolami:

1) 1MN/U � z terenu drogi klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 9KDl, dojazdowej - oznaczonej symbolem 10KDd i z
ulicy D³ugiej przylegaj¹cej do granicy opracowania planu
(poza planem).

2) 2MN/U � z terenu drogi klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 9KDl, dojazdowej - oznaczonej symbolem 11KDd i z
ulicy D³ugiej przylegaj¹cej do granicy opracowania planu
(poza planem).

§12. Dla terenów zabudowy us³ugowej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 4U i 6U, ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu:

1) Podstawowe - zabudowa us³ugowa;

2) Uzupe³niaj¹ce:

a) adaptuje siê w planie istniej¹c¹ zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹;

b) zieleñ towarzysz¹ca;

c) urz¹dzenia sportowe, boiska, place zabaw;

d) drogi wewnêtrzne;

e) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) Obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z §4.

2) Na ka¿dej dzia³ce zezwala siê na zlokalizowanie nastêpu-
j¹cych budynków:

a) budynku lub zespo³u budynków us³ugowych wolno-
stoj¹cych;

b) adaptuje siê w planie istniej¹c¹ zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹; dopuszcza siê jej przebudowê,
rozbudowê i modernizacjê;

c) budynku gara¿owego wolnostoj¹cego lub wbudowa-
nego;

d) budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy nie
przekraczaj¹cej 35.00 m2,

3) Dopuszcza siê urz¹dzenie ma³ych zespo³ów zieleni urz¹-
dzonej wewn¹trz terenów zabudowy mieszkaniowej s³u¿¹-
cych do wypoczynku codziennego i jako place zabaw dla
dzieci.

4. Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

5. Maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki - 50%.

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 15% powierzchni dzia³ki.

7. Dopuszcza siê wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹
terenów poprzez drogi wewnêtrzne realizowane jako zadania
w³asne inwestora.

Poz. 1726

8. W zakresie zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Obowi¹zuj¹ ogólne zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci okre�lone w §9.

2) Ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe zasady i warunki
podzia³u nieruchomo�ci: ustala siê minimaln¹ szeroko�æ
frontu dzia³ki: 20,00 m.

2. Obs³uga komunikacyjna:

1) 4U � z terenu drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem
9KDl, dojazdowej - oznaczonej symbolem 10KDd;

2) 6U � z terenu drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem
9KDl, dojazdowej - oznaczonej symbolem 11KDd.

§13. Dla terenów zabudowy produkcyjno-us³ugowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 7P-U i 8P-U, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu:

1) Podstawowe - zabudowa produkcyjna, us³ugowa, maga-
zynowa, sk³adowa, handlu hurtowego.

2) Uzupe³niaj¹ce:

a) dopuszcza siê lokale mieszkalne w obrêbie zabudowy
produkcyjno � us³ugowej;

b) zieleñ towarzysz¹ca;

c) drogi wewnêtrzne;

d) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) Obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z §4.

2) Na ka¿dej dzia³ce zezwala siê na zlokalizowanie nastêpu-
j¹cych budynków:

a) budynku lub zespo³u budynków o przeznaczeniu pod-
stawowym;

b) budynku lub zespo³u budynków gara¿owych;

c) budynku gospodarczego s³u¿¹cego obs³udze wjazdu o
powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 35.0 m2.

4. Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 15% powierzchni dzia³ki.

6. Dopuszcza siê wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹
terenów poprzez drogi wewnêtrzne realizowane jako zadania
w³asne inwestora.

7. W zakresie zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) Obowi¹zuj¹ ogólne zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci okre�lone w §9.

2) Minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki: 30,00 m.

7. Obs³uga komunikacyjna:
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1) 7P-U � z terenu drogi klasy dojazdowej oznaczonej sym-
bolem 10KDd.

2) 8P-U � z terenu drogi klasy dojazdowej oznaczonej sym-
bolem 11KDd.

§14. Dla terenu komunikacji publicznej klasy lokalnej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KDl, ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu:

1) Podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej.

2) Uzupe³niaj¹ce:

a) chodniki i �cie¿ki rowerowe;

b) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;

c) zieleñ towarzysz¹ca.

2. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych:

1) Dopuszcza siê realizacjê ma³ej architektury i �cie¿ek rowe-
rowych.

2) Ustala siê minimaln¹ szeroko�æ chodnika na 1,50 m.

3. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania tere-
nu:

1) Szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu.

2) Na rysunku planu przedstawiono proponowane zagospo-
darowanie dróg. Szczegó³owe parametry zagospodaro-
wania dróg okre�lone zostan¹ w opracowaniach bran¿o-
wych nawi¹zaniu do potrzeb i zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

3) Przestrzeñ dróg (w liniach rozgraniczenia) mo¿e s³u¿yæ do
prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza siê realizacjê jednostronnie chodników, a
w szczególnych przypadkach brak wyodrêbnionej czê�ci jezd-
ni i chodnika.

5. Zakaz budowy innych w³¹czeñ do istniej¹cej sieci
dróg poza wyznaczonymi w planie skrzy¿owaniami.

§15. Dla terenu komunikacji publicznej klasy dojazdowej,
oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KDd, 11KDd,
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu:

1) Podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej.

2) Uzupe³niaj¹ce:

a) chodniki i �cie¿ki rowerowe;

b) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;

c) zieleñ towarzysz¹ca.

2. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych:

1) Dopuszcza siê realizacjê ma³ej architektury i �cie¿ek rowe-
rowych,

2) Ustala siê minimaln¹ szeroko�æ chodnika na 1,50 m.

3. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania tere-
nu:

1) Szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych � 15,00 m.

2) Na rysunku planu przedstawiono proponowane zagospo-
darowanie dróg; szczegó³owe parametry zagospodarowa-
nia dróg okre�lone zostan¹ w opracowaniach bran¿owych
nawi¹zaniu do potrzeb i zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3) Przestrzeñ dróg (w liniach rozgraniczenia) mo¿e s³u¿yæ do
prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza siê realizacjê jednostronnie chodników, a
w szczególnych przypadkach brak wyodrêbnionej czê�ci jezd-
ni i chodnika.

5. Zakaz budowy innych w³¹czeñ do istniej¹cej sieci
dróg poza wyznaczonymi w planie skrzy¿owaniami.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§16. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) ustala siê stawkê
procentow¹, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w
wysoko�ci 5%.

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko�cian.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ko�cian
(-) Jan Szczepaniak

Poz. 1726
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXV/240/2009

Rady Gminy Ko�cian
z dnia 25 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE
     RADY GMINY KO�CIAN

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrêbie wsi Sierakowo

Poz. 1726

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Ko�cian
po zapoznaniu siê z wykazem uwag wniesionych do wy³o¿o-
nego do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy
mieszkaniowej w obrêbie wsi Sierakowo oraz Rozstrzygniê-
ciem Wójta Gminy Ko�cian ustala co nastêpuje:

§1. Stwierdza siê konieczno�æ wprowadzenia zmian zgod-
nie z Rozstrzygniêciem Wójta z dnia 18.03.2009 r. uwzglêdnio-
nym w tabeli �Wykaz uwag wniesionych do wy³o¿onego do

publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego� .

§2. W wyniku uwzglêdnienia uwag do projektu planu i
wprowadzenia zmian, nie stwierdza siê konieczno�ci pona-
wiania czynno�ci, o których mowa w art. 17 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Za³¹czniki:
1. Rozstrzygniêcie Wójta Gminy Ko�cian z dnia 18.03.2009 r.

2. Tabela �Wykaz uwag wniesionych do wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego�.

                                      ROZSTRZYGNIÊCIE WÓJTA GMINY KO�CIAN Z DNIA 18.03.2009 R.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów  zabudowy mieszkaniowej w obrêbie wsi Sierakowo

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Wójt Gminy Ko�cian
po zapoznaniu siê z uwagami wniesionymi podczas wy³o¿e-
nia do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy
mieszkaniowej w obrêbie wsi Sierakowo, rozstrzyga o uwzglêd-
nieniu tych uwag w nastêpuj¹cy sposób:

1. Zmienia siê ustalenia tre�ci projektu uchwa³y zgodnie z
uwagami i ich rozstrzygniêciem.

2. Wprowadza siê korektê projektu rysunku planu zgodnie z
uwagami i ich rozstrzygniêciem.

Wprowadzenie ww. zmian do projektu planu nie wymaga
ponawiania czynno�ci zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXV/240/09

Rady Gminy Ko�cian
z dnia 25 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE
     RADY GMINY KO�CIAN

w sprawie sposobu realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrêbie wsi Sierakowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z2003 r. Nr 80, poz.
717 ze zmianami) Rada Gminy Ko�cian okre�la nastêpuj¹cy
sposób realizacji infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do
zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹-
ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o

samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 591) zadania w³asne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Realizowane bêdzie zbrojenie i dozbrojenie terenu zgod-
nie z przepisami prawa materialnego i finansowego w tym
zakresie.

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji zbrojenia tere-
nu bêd¹ wymaga³y zabezpieczenia �rodków finansowych

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrêbie wsi Sierakowo
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w bud¿ecie gminy pochodz¹cych z dochodów w³asnych
gminy i innych �róde³.

3. Poszczególne zadania bêd¹ realizowane si³ami w³asnymi
gminy z dopuszczeniem realizacji si³ zewnêtrznych.

4. W ka¿dym przypadku wy³onienie wykonawcy powinno
odbywaæ siê w trybie i na zasadach okre�lonych w ustawie
� Prawo zamówieñ publicznych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Powy¿sze zadania finansowane bêd¹ ze �rodków krajo-
wych i unijnych. �rodki krajowe pochodziæ bêd¹ ze �rod-
ków w³asnych gminy i bud¿etu pañstwa, funduszy i dotacji
celowych, po¿yczek i kredytów, �rodków instytucji poza-
bud¿etowych.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

a) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno � prawnym lub w formie

Poz. 1726, 1727

partnerstwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.

b) wydatki z bud¿etu gminy,

c) wspó³ finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et gminy � w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,

- dotacji samorz¹du województwa,

- dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

- kredytów i po¿yczek bankowych,

- innych �rodków zewnêtrznych.

2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ gmina inwestorów w
finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej.

3. Rozstrzygniêcie nie jest uchwa³¹ bud¿etow¹ w sprawie
planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej tylko propozycj¹ do rozwa¿enia przy
uchwalaniu bud¿etu gminy w tej czê�ci.

1727

UCHWA£A Nr XXV/241/2009 RADY GMINY KO�CIAN

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno �
produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug) w obrêbie wsi Widziszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.
15912001 r. z pó�niejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717ze zmianami), a tak¿e w
zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XV/140/08 Rady Gminy Ko�cian z dnia
7 marca 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy techniczno � produkcyjnej (tereny obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug) w obrêbie
wsi Widziszewo, po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustalenia-
mi Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ko�cian zatwierdzonego uchwa³¹ Nr
XXX/301/02 Rady Gminy Ko�cian z dnia 21 marca2002 r. ze
zmian¹, uchwala siê co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la za³¹cznik graficzny, zatytu³owany �MIEJSCO-
WY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla
terenów zabudowy techniczno � produkcyjnej (tereny obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów, magazynów i us³ug) w obrêbie
wsi Widziszewo�, opracowany w skali 1:2000, zwany dalej
rysunkiem planu.

Obszar objêty mpzp zawiera dzia³ki o nr ewidencyjnych:
42/1, 42/4, 42/6 i 43/2.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:


