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UCHWADA Nr XXIX/224/2009 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej w obrębie wsi Duszkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniej-
szymi zmianami) i 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 
pópniejszymi zmianami), oraz w związku z uchwaEą 
Rady Miejskiej Krzywinia Nr XXI/161/2008 z dnia 
25 wrze[nia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

w obrębie wsi Duszkowo, Rada Miejska Krzywinia, 
po stwierdzeniu zgodno[ci planu stanowiącego 
przedmiot niniejszej uchwaEy z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy KrzywiG zatwierdzonego 
uchwaEą Nr XXXIII/401/2002 Rady Miejskiej Krzy-

winia z dnia 12 wrze[nia 2002 r., uchwala co na-

stępuje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne 

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkanio-

wej w obrębie wsi Duszkowo, zwany dalej planem.
2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-

Eącznik nr 1.
2) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, stanowiące zaEącznik nr 2.
3) Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-
nych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik nr 3.

3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
zaEączniku graficznym nr 1 (obręb wsi Duszkowo, 
dziaEki nr geod.: 154, 285/4, 285/5, 285/6 oraz 
czę[ć 594).

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 

jest ochrona interesów prywatnych i publicznych, 
uporządkowanie terenu i podniesienie walorów 
estetycznych, co korzystnie wpEynie na wizerunek 
obrębu wsi Duszkowo, jak równier gminy KrzywiG.

5. Przedmiotem ustaleG planu jest zmiana prze-

znaczenia terenów na tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usEugowej.

§2.1. Następujące okre[lenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) Granice obszaru objętego planem.
2) Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i/lub rórnych zasadach zagospodarowa-

nia.

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
4) Orientacyjne linie podziaEu wewnętrznego.
5) Symbole okre[lające przeznaczenie podstawo-

we terenów:
a) ｧMNｦ ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej;
b) ｧMN/Uｦ ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z prawem wprowadzenia 

usEug nieuciąrliwych;
c) ｧU/MNｦ ｠ tereny zabudowy usEugowej z pra-

wem wprowadzenia funkcji mieszkaniowej;
d) ｧKDzｦ ｠ tereny drogi publicznej zbiorczej - 

droga powiatowa;
e) ｧKDdｦ ｠ tereny drogi publicznej dojazdowej.

2. Wewnętrzne podziaEy terenów, wskazane na 
rysunku planu jako orientacyjne linie podziaEu we-

wnętrznego nie są obowiązujące. Linie te okre[lają 
zasadę prowadzenia podziaEu. Dopuszcza się korek-

ty ich przebiegu, przy zachowaniu warunków za-

budowy i zagospodarowania terenu okre[lonych w 
przepisach szczegóEowych.

3. PozostaEe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie stanowią obowiązujących ustaleG planu i 
mają charakter informacyjny bądp postulatywny. 

§3.1. Następujące okre[lenia stosowane w 
uchwale oznaczają:

1) UchwaEa ｠ niniejsza uchwaEa.
2) UsEugi nieuciąrliwe ｠ usEugi o lokalnym zasię-

gu obsEugi, nie zaliczane do przedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 
których uciąrliwo[ć mierzona zgodnie z prze-

pisami odrębnymi nie przekracza swym zasię-

giem granic wEa[ciwo[ci terenu oraz nie wyma-

ga staEej obsEugi transportowej samochodami o 
no[no[ci powyrej 3,5 t.

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ linia ograni-
czająca teren, na którym dopuszcza się wzno-

szenie budynków oraz okre[lonych w ustale-

niach planu rodzajów budowli naziemnych nie 
będących liniami przesyEowymi, sieciami uzbro-

jenia terenu, obiektami infrastruktury technicz-
nej, w tym stacjami transformatorowymi lub 
urządzeniami terenowymi komunikacji, w tym 
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doj[ciami, dojazdami, parkingami terenowymi, 
ogrodzeniami, chodnikami.

4) Liczba kondygnacji ｠ liczba kondygnacji uryt-
kowych naziemnych budynku.

5) Poziom terenu ｠ rozumie się przez to rzędna 
terenu przed wej[ciem gEównym do budynku, 
bądp jego samodzielnej czę[ci, nie będącym 
wyEącznie wej[ciem do pomieszczeG gospodar-
czych lub technicznych.

6) Powierzchnia biologicznie czynna ｠ niezabudo-

wana i nieutwardzona powierzchnia pokryta 

ro[linno[cią na gruncie rodzimym.
7) Uciąrliwo[ć dla [rodowiska ｠ nalery przez to 

rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodu-

jące przekroczenie standardów jako[ci [rodo-

wiska okre[lonych w przepisach odrębnych.

ROZDZIAD II
Zasady ogólne  

zagospodarowania terenów

§4. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego

1. Obszar objęty planem poEorony jest na obszarze 
chronionego krajobrazu ｧKrzywiGsko ｠ Osieckiego 
wraz z zadrzewieniami Gen. Dezyderego ChEapow-

skiego i kompleksem le[nym Osieczna - Góraｦ oraz 
Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego ChEa-

powskiego. Obowiązują zakazy i nakazy wynikające 
z przepisów odrębnych dotyczących celów ochrony 
ww. obszarów.

2. Ustala się peEne wykorzystanie i ochronę do-

tychczas istniejącej zieleni oraz stosowanie nowych 
nasadzeG zarówno zielenią niską jak i wysoką o 
charakterze izolacyjnym, ozdobnym, z zaleceniem 
zastosowania gatunków o gęstym poszyciu, zimo-

zielonych. Celem ograniczenia niekorzystnego od-

dziaEywania ruchu drogowego dróg powiatowych 
nalery zaplanować i zrealizować pasy zieleni bez-
po[rednio przy pasach drogowych dróg powiato-

wych.

3. Dla projektowanej zabudowy zaleca się stoso-

wać ekologiczne /niskoemisyjne/ sposoby ogrze-

wania oparte na no[nikach energii cieplnej nie-

uciąrliwych dla [rodowiska oraz wykorzystujące 
urządzenia o wysokiej sprawno[ci grzewczej i niskim 
stopniu emitowanego zanieczyszczenia, jak równier 
wykorzystywać alternatywne pródEa energii.

4. Zakazuje się wprowadzania nie oczyszczonych 
[cieków do gleby i wód powierzchniowych.

5. Nie dopuszcza się magazynowania na wolnym 
powietrzu materiaEów mogących przenikać do gleb 
i wód gruntowych (materiaEów pylących i emitują-

cych odór).
6. Uciąrliwo[ć dla [rodowiska wynikająca z pro-

wadzenia dziaEalno[ci usEugowej nie powinna wy-

kraczać poza granice terenu lub obiektu, dla którego 
prowadzący tą dziaEalno[ć posiada tytuE prawny.

7. Obszar objęty planem lery w obrębie koncesji 
na poszukiwanie i rozpoznawanie zEór ropy naftowej 

oraz gazu ziemnego: ｧZrem ｠ Jarocinｦ nr 29/2001/
p z dnia 28.09.2001 r. ｠ warnej do 28.09.2012 r.

8. Ustala się zachowanie ochrony przed haEasem 
poprzez zapewnienie jak najlepszego stanu aku-

stycznego [rodowiska, a w szczególno[ci poprzez 
utrzymanie poziomu haEasu ponirej dopuszczalne-

go lub co najmniej na tym poziomie oraz poprzez 

zmniejszenie poziomu haEasu co najmniej do dopusz-
czalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

§5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:
1. Obszar planu objęty jest strefą ｧWｦ ochrony 

archeologicznej. Zamierzenia inwestycyjne na tym 
obszarze powinny być uzgodnione z konserwatorem 
zabytków, który okre[li warunki dopuszczające do 
realizacji inwestycji. 

2. Obszar objęty planem znajduje się w bezpo-

[rednim sąsiedztwie zespoEu ko[cioEa pw. Chrystu-

sa Króla w Duszkowie ujętego w wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków:

Projektowana zabudowa winna być wkompono-

wana w historyczne otoczenie i krajobraz (materiaE 
tradycyjny, jedna kondygnacja, z urytkowym pod-

daszem, dach symetryczny dwuspadowy lub wie-

lospadowy o pokryciu z dachówki lub materiaEu da-

chówkopodobnego).
3. Zakaz lokalizacji wier, masztów i urządzeG te-

lefonii komórkowej.

§6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych:
1. Ustala się przestrzenią publiczną tereny dróg 

publicznych zbiorczej i dojazdowej oznaczonych na 

rysunku planu symbolami ｧ5KDzｦ i ｧ6KDdｦ. 
2. Przestrzenie publiczne i ogólnodostępne winny 

być realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne, 
urządzone i wyposarone wysokiej klasy urządzeniami 
pomocniczymi, maEą architekturą, nawierzchniami itp.

§7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-

stemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Ustala się docelowo realizację peEnego zakre-

su uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyjnej /sanitarnej 
i deszczowej/, wodociągowej, gazowej, energe-

tycznej i telekomunikacyjnej ｠ poprzez rozbudowę 
istniejących i budowę nowych sieci infrastruktury 
technicznej.

2. Sieci infrastruktury technicznej nalery lokali-
zować w liniach rozgraniczających tereny dróg. W 
przypadku konieczno[ci dopuszcza się sytuowanie 
dodatkowych urządzeG infrastruktury technicznej w 
granicach dziaEek budowlanych.

3. Dla infrastruktury technicznej doprowadzającej 
media do planowanej zabudowy nalery zaplanować 
pas techniczny poza pasem drogowym drogi powia-

towej, który umorliwi prowadzenie robót, a pópniej 
naprawę i konserwację urządzeG. Dopuszcza się 
umieszczenie urządzeG w pasie drogowym tylko w 
uzasadnionych przypadkach.
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4. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
stanowić będą projekty branrowe.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie mo-

dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji.

1) Podstawowy system komunikacji skEada się z 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami:
a) ｧKDzｦ ｠ droga publiczna zbiorcza;
b) ｧKDdｦ ｠ droga publiczna dojazdowa.

2) Powiązanie systemu komunikacji w granicach 
planu z ukEadem zewnętrznym okre[la rysunek 
planu.

3) W ramach poszczególnych terenów i dziaEek, 
nalery zapewnić odpowiednią liczbę miejsc par-
kingowych, zaspokajającą potrzeby w zakresie 
parkowania i postoju samochodów z uwzględ-

nieniem warunków technicznych okre[lonych 
w przepisach odrębnych. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie instalacji wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej: 
1) DziaEki pod zabudowę uzbroić indywidualnymi 

przyEączami wodociągowymi.
2) Plan ustala odprowadzania [cieków do sieci ka-

nalizacji sanitarnej.

3) DziaEki pod zabudowę uzbroić w indywidualne 
przyEącza do sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej. Na terenach nieuzbrojonych, do czasu 
wybudowania sieci kanalizacyjnej, dopuszcza 
się alternatywne rozwiązania (budowa szczel-
nych i atestowanych zbiorników bezodpEywo-

wych z których [cieki będą systematycznie 
wyworone przez koncesjonowanego przewop-
nika do miejsc wskazanych przez sEurby miej-
skie i oczyszczalni [cieków).

4) Plan ustala morliwo[ć zagospodarowania wód 
opadowych i/lub roztopowych na terenie wEas-
nej dziaEki.

5) Uciąrliwo[ć związana z procesem gromadze-

nia oraz oczyszczania wód opadowych i/lub 
roztopowych nie more przekraczać granic nie-

ruchomo[ci, w której są one odprowadzane i 
oczyszczane.

6) Zakazuje się odprowadzania do gruntu lub ka-

nalizacji zbiorczej wód opadowych i/lub rozto-

powych z trenów komunikacji koEowej (drogi 
publiczna zbiorcza i dojazdowa) bez uprzednie-

go oczyszczenia.

7) Przed realizacją inwestycji nalery uzyskać wa-

runki techniczne podEączenia indywidualnego i 
systemowego od wEa[ciwego zarządcy sieci.

8) W obrębie obszaru objętego planem nalery 
zapewnić zaopatrzenie wodne do celów ga[-
niczych oraz drogi porarowe zapewniające do-

jazd do jednostek ochrony przeciwporarowej 
oraz zapewnić morliwo[ć prowadzenia dziaEaG 
ratunkowych.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej w zakresie elektroenergetyki:

1) Zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu 
o istniejącą i rozbudowaną na potrzeby planu 
infrastrukturę elektroenergetyczną na warun-

kach okre[lonych przez dysponenta sieci.
2) Planowane sieci elektroenergetyczne nalery 

lokalizować na terenach ogólnie dostępnych 
dróg i ciągów pieszych. ZEącza kablowe odbior-
ców nalery lokalizować w granicach dziaEek. 
Dopuszcza się lokalizację szafek kablowych na 
terenie dróg i ulic.

3) Zasilanie energetyczne obiektów budowlanych 
realizować wyEącznie doziemnymi kablami nn.

4) W przypadku nowych sieci ustala się obowią-

zek realizacji sieci doziemnych.

5) PrzyEączenie nowych odbiorców do sieci elek-

troenergetycznej na zasadach okre[lonych 
przepisami prawa energetycznego.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie sieci gazowych: 
1) Dopuszcza się uzbrojenie terenu objętego pla-

nem w obiekty i sieci infrastruktury technicznej 

w zakresie sieci gazowych.

2) Zaopatrzenie w gaz dopuszcza się przez budo-

wę infrastruktury technicznej na warunkach 
okre[lonych przez dysponenta sieci.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej w zakresie telekomunika-

cji:
1) Dopuszcza się morliwo[ć budowy wyEącznie 

linii kablowych doziemnych telekomunikacyj-

nych zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
lokalizacji sieci. Nie zezwala się na budowę linii 
napowietrznych.

2) Ustala się rozbudowę sieci kablowej telekomu-

nikacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi dla zasilenia terenów nowego za-

inwestowania wedEug technicznych warunków 
przyEączenia, z zachowaniem normatywnych 
odlegEo[ci od budynków i od innych sieci infra-

struktury podziemnej.

9. Zasady gospodarki odpadami:
1) Wprowadza się zasadę zorganizowanego syste-

mu gromadzenia, segregacji i gospodarowania 
odpadów komunalnych opartą na istniejącym 
systemie oczyszczania gminy, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi w tym zakresie.
2) Ustala się gromadzenie odpadów w indywidu-

alnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowa-

nych w granicach dziaEki budowlanej.
3) Wprowadzenie wstępnej segregacji odpadów.
4) Wszelkie oddziaEywania związane z gromadze-

niem odpadów nie mogą powodować przekro-

czenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-

[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

§8. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1. Orientacyjne linie podziaEu wewnętrznego okre-

[lają zasadę prowadzenia podziaEu wewnętrznego.
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2. Zasady podziaEu nieruchomo[ci okre[lono na 
rysunku planu i w ustaleniach szczegóEowych w 
Rozdziale III.

ROZDZIAD III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
ｧ1MNｦ i ｧ3MNｦ ustala się obowiązujące parametry 
i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenu:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ zgodnie z 
rysunkiem planu.

3. Maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki do 
35% powierzchni dziaEki.

4. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej nir 
40% caEkowitej powierzchni dziaEki.

5. Plan ustala morliwo[ć sytuowania na dziaEce:
1) Jednego budynku mieszkalnego jednorodzinne-

go wolnostojącego.
2) Jednego budynku gararowego i jednego budyn-

ku gospodarczego o powierzchni Eącznej 70,00 
m² lub jednego budynku gospodarczo ｠ gararo-

wego wolnostojącego lub wbudowanego.
6. Charakterystyka zabudowy.
1) Zabudowa mieszkaniowa:

a) wysoko[ć: do dwóch kondygnacji naziem-

nych w tym poddasze urytkowe;
b) dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachy-

lenia poEaci 35o do 45o kryty dachówką lub 
materiaEem dachówkopodobnym w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub grafito-

wym;
c) morliwo[ć podpiwniczenia budynku;
d) poziom zerowy budynku do 0,50 m
e) maksymalna wysoko[ć w kalenicy do 10,00 m.

2) Zabudowa gospodarcza i garar:
a) usytuowanie na zapleczu dziaEki;
b) morliwo[ć lokalizacji budynków w granicy 

dziaEki w taki sposób, re budynki gospo-

darcze dziaEek sąsiadujących stanowić będą 
przestrzennie jeden obiekt;

c) wysoko[ć: jedna kondygnacja;
d) dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielo-

spadowy;
e) charakter zabudowy ｠ w nawiązaniu do roz-

wiązaG architektonicznych budynków miesz-
kalnych (zastosowanie jednakowego materiaEu 
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dacho-

wego, jego spadku czy koloru elewacji).
7. Zasady podziaEu terenu na dziaEki okre[la rysu-

nek planu. Ustala się, re podziaE tego terenu powi-
nien speEniać następujące warunki:

1) Linie podziaEu prostopadEe lub zblirone do pro-

stopadEych do osi drogi.
2) Zblirona lub porównywalna powierzchnia po-

szczególnych dziaEek.

3) Minimalna powierzchnia dziaEki:
a) dla ｧ1MNｦ ｠ 800 m2;
b) dla ｧ3MNｦ ｠ 700 m2.

8. Dostępno[ć komunikacyjna
1) Dla jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem ｧ1MNｦ: 
a) z terenów drogi powiatowej nr 3908P ozna-

czonej symbolem ｧ5KDzｦ ｠ przy lokalizo-

waniu zjazdów do terenu nalery uwzględnić 
maksymalnie cztery blipniacze wEączenia te-

renu do drogi powiatowej;
b) z terenów drogi gruntowej (będącej w bezpo-

[rednim sąsiedztwie do granic planu).
2) Dla jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem ｧ3MNｦ:
a) z terenów drogi powiatowej nr 3908P ozna-

czonej symbolem ｧ5KDzｦ ｠ przy lokalizo-

waniu zjazdów do terenu nalery uwzględnić 
maksymalnie dwa blipniacze wEączenia tere-

nu do drogi powiatowej;
b) z terenów drogi publicznej dojazdowej jednost-

ki bilansowej oznaczonej symbolem ｧ6KDdｦ 
｠ zgodnie z rysunkiem planu;

c) z terenów drogi publicznej zbiorczej - powia-

towej nr 3919P (będącej w bezpo[rednim są-

siedztwie do granic planu).
d) z terenów drogi gminnej oznaczonej nr geod. 

596 (będącej w bezpo[rednim sąsiedztwie 
do granic planu).

§10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z prawem wprowadzenia usEug nie-

uciąrliwych, oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem ｧ2MN/Uｦ, ustala się obowiązujące parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenu:
1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna z prawem wprowadzenia usEug 
nieuciąrliwych.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ zgodnie z 
rysunkiem planu;

3. Maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki do 
30% powierzchni dziaEki.

4. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej nir 
40% caEkowitej powierzchni dziaEki.

5. Plan dopuszcza realizację funkcji mieszkaniowej 
i usEugowej w jednym obiekcie nie wyrszym jednak 
nir dwie kondygnacje oraz usytuowanie na dziaEce 
jednego budynku gospodarczego i gararu.

5. Plan ustala morliwo[ć sytuowania na dziaEce:
1) Jednego budynku mieszkalnego jednorodzinne-

go wolnostojącego z prawem wprowadzenia 
usEug nieuciąrliwych.

2) Jednego budynku gararowego i jednego budyn-

ku gospodarczego o powierzchni Eącznej 70,00 
m² lub jednego budynku gospodarczo ｠ gararo-

wego wolnostojącego lub wbudowanego o po-

wierzchni Eącznej nie przekraczającej 60,00 m2.

6. Zaleca się utrzymanie podobnego lub zbliro-

nego charakteru architektonicznego dla wszystkich 
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obiektów w jednostce bilansowej oraz ksztaEtowa-

nie architektury zabudowy i jego otoczenia w na-

wiązaniu do lokalnej tradycji i krajobrazu.
1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z pra-

wem wprowadzenia usEug nieuciąrliwych:
a) wysoko[ć: do dwóch kondygnacji naziem-

nych w tym poddasze urytkowe;
b) dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachy-

lenia poEaci 35o do 45o kryty dachówką lub 
materiaEem dachówkopodobnym w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub grafito-

wym;
c) morliwo[ć podpiwniczenia budynku;
d) poziom zerowy budynków do 0,50 m.

2) Zabudowa gospodarcza i garar:
a) usytuowanie na zapleczu dziaEki;
b) morliwo[ć lokalizacji budynków w granicy 

dziaEki w taki sposób, re budynki gospo-

darcze dziaEek sąsiadujących stanowić będą 
przestrzennie jeden obiekt;

c) wysoko[ć - jedna kondygnacja;
d) dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielo-

spadowy;
e) charakter zabudowy ｠ w nawiązaniu do roz-

wiązaG architektonicznych budynków miesz-
kalnych (zastosowanie jednakowego materiaEu 
budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dacho-

wego, jego spadku czy koloru elewacji).
7. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 

zapewniających peEne potrzeby parkingowe w ra-

mach wEasnej dziaEki budowlanej, przy czym nie 
mniej nir 1 miejsce postojowe na karde cztery oso-

by mogące jednocze[nie przebywać w budynku lub 
na terenie i nie mniej nir 4.

8. Dostępno[ć komunikacyjna:
1) Z terenów drogi publicznej powiatowej nr 

3908P jednostki bilansowej oznaczonej sym-

bolem ｧ5KDzｦ.
2) Z terenów drogi gminnej nr 6360 (będącej w 

bezpo[rednim sąsiedztwie do granic planu).

§11. Dla terenu zabudowy usEugowej, oznaczo-

nej na rysunku planu symbolem ｧ4U/MNｦ ustala się 
obowiązujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej z prawem wprowadzenia funkcji mieszkanio-

wej.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z ry-

sunkiem planu.

3. Maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki do 
30% powierzchni dziaEki.

4. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej nir 
40% caEkowitej powierzchni dziaEki.

5. Plan ustala morliwo[ć usytuowania na dziaEce 
budynku mieszkalnego, usEugowego, gospodarcze-

go i gararu.
6. Zaleca się utrzymanie podobnego lub zbliro-

nego charakteru architektonicznego dla wszystkich 

obiektów w jednostce bilansowej oraz ksztaEtowa-

nie architektury zabudowy i jego otoczenia w na-

wiązaniu do lokalnej tradycji i krajobrazu.
1) Zabudowa usEugowa:

a) wysoko[ć: do dwóch kondygnacji nadziem-

nych w tym poddasze urytkowe;
b) dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachy-

lenia poEaci 35o do 45o kryty dachówką lub 
materiaEem dachówkopodobnym w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub grafito-

wym; w uzasadnionych przypadkach morli-
wo[ć wprowadzenia dachu pEaskiego;

c) plan ustala morliwo[ć podpiwniczenia budynku.
2) Zabudowa mieszkaniowa:

a) wysoko[ć: do dwóch kondygnacji naziem-

nych w tym poddasze urytkowe;
b) dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachy-

lenia poEaci 35o do 45o kryty dachówką lub 
materiaEem dachówkopodobnym w kolorze 
czerwonym, ceglastoczerwonym lub grafito-

wym;
c) plan ustala morliwo[ć podpiwniczenia budynku;
d) plan ustala poziom zerowy budynków do 0,50 m.

3) Zabudowa gospodarcza i garar:
a) usytuowanie na zapleczu dziaEki;
b) morliwo[ć lokalizacji budynków w granicy 

dziaEki w taki sposób, re budynki gospo-

darcze dziaEek sąsiadujących stanowić będą 
przestrzennie jeden obiekt;

c) wysoko[ć: jedna kondygnacja;
d) dach jednospadowy, dwuspadowy lub wie-

lospadowy; w uzasadnionych przypadkach 
morliwo[ć wprowadzenia dachu pEaskiego;

e) charakter zabudowy ｠ w nawiązaniu do roz-
wiązaG architektonicznych budynków miesz-
kalnych (zastosowanie jednakowego materiaEu 
budowlanego rodzaju tynku, pokrycia dacho-

wego, jego spadku czy koloru elewacji).
7. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 

zapewniających peEne potrzeby parkingowe w ra-

mach wEasnej dziaEki budowlanej, przy czym nie 
mniej nir 1 miejsce postojowe na karde cztery oso-

by mogące jednocze[nie przebywać w budynku lub 
na terenie i nie mniej nir 4.

8. Dostępno[ć komunikacyjna:
1) z terenów drogi publicznej dojazdowej jednost-

ki bilansowej oznaczonej symbolem ｧ6KDdｦ 
｠ zgodnie z rysunkiem planu;

2) z terenów drogi gminnej oznaczonej nr geod. 
596 (będącej w bezpo[rednim sąsiedztwie do 
granic planu).

3) z terenów drogi publicznej powiatowej nr 
3919P (będącej w bezpo[rednim sąsiedztwie 
dla granic planu).

§12. Dla terenów drogi publicznej zbiorczej ozna-

czonego na rysunku planu symbolem ｧ5KDzｦ, usta-

la się zasady budowy systemu komunikacji:
1. Utrzymuje się aktualny sposób zagospodarowa-

nia pasa ruchu w dotychczasowych liniach rozgra-

niczających.
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2. PrzestrzeG drogi w liniach rozgraniczających 
more sEuryć do prowadzenia sieci uzbrojenia tech-

nicznego oraz lokalizacji urządzeG infrastruktury 
technicznej.

3. Dopuszcza się przebudowę i zagospodarowanie 
pasa ruchu zgodnie z przepisami odrębnymi.

§13. Dla terenów drogi publicznej dojazdowej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem ｧ6KDdｦ 
ustala się zasady budowy systemu komunikacji:

1. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ zgod-

nie z rysunkiem planu.

2. Ustala się przekrój ulicy jednoprzestrzenny.
3. Nawierzchnię utwardzić ze spadkiem umor-

liwiającym swobodny spEyw wody opadowej i/lub 
roztopowej do kanalizacji deszczowej.

ROZDZIAD IV
Ustalenia koGcowe

§14. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) dla terenów o nowych 
funkcjach wyznaczonych w planie ustala się 1% 
stawkę sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci.

§15. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i le[nych (jednolity tekst 

Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z pópniejszymi 
zmianami), m.in. z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 
r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
le[nych (Dz.U. Nr 237, poz. 1657) nie ma obowiąz-
ku uzyskania zgody marszaEka województwa na 
przeznaczenie na cele nierolnicze i niele[ne gruntów 
rolnych stanowiących urytki rolne klas IV, jereli ich 
zwarty obszar projektowany do takiego przezna-

czenia przekracza 1 ha oraz gruntów rolnych sta-

nowiących urytki rolne klas V i VI, wytworzonych 
z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk, jereli 
ich zwarty obszar projektowany do takiego przezna-

czenia przekracza 1 ha. Zgodnie z w/w ustawą te-

ren objęty niniejszym planem nie wymaga uzyskania 
zgody na zmianę przeznaczenie.

§16. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy KrzywiG.

§17.1. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 
dni od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

2. UchwaEa, o której mowa w ust. 1, podlega rów-

nier publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Roman Majorczyk



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 162 ｠ 15356 ｠ Poz. 2770



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 162 ｠ 15357 ｠ Poz. 2770

6

UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU ZABUDO-

WY MIESZKANIOWEJ W OBRĘBIE WSI DUSZKOWO

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXIX/224/2009

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

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 pópniejszy-

mi zmianami) Rada Miejska Krzywinia rozstrzyga, co 
następuje:

Na podstawie Rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i 
Gminy KrzywiG zaEączonego do dokumentacji plani-
stycznej w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie 
wsi Duszkowo wyEoronego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko, z 
powodu braku uwag nie rozstrzyga się o sposobie 
ich rozpatrzenia.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA
W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W OBRĘBIE WSI DUSZKOWO

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXIX/224/2009

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska 
Krzywinia okre[la następujący sposób realizacji in-

frastruktury technicznej, nalerących do zadaG wEas-
nych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591) zadania 
wEasne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-
nych gminy:

1. Realizowane będzie zbrojenie i dozbrojenie tere-

nu zgodnie z przepisami prawa materialnego i finan-

sowego w tym zakresie.

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
zbrojenia terenu będą wymagaEy zabezpieczenia 
[rodków finansowych w budrecie gminy pochodzą-

cych z dochodów wEasnych gminy i innych pródeE.
3. Poszczególne zadania będą realizowane siEami 

wEasnymi gminy z dopuszczeniem realizacji siE ze-

wnętrznych.
4. W kardym przypadku wyEonienie wykonaw-

cy powinno odbywać się w trybie i na zasadach 

okre[lonych w ustawie ｠ Prawo zamówieG publicz-
nych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy:

1. Powyrsze zadania finansowane będą ze [rod-

ków krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pocho-

dzić będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu 
paGstwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek i 
kredytów, [rodków instytucji pozabudretowych.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-

przez:
a) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno – prywatne-

go ｠ ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.
b) wydatki z budretu gminy,
c) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i poryczek z funduszy celowych,
- kredytów i poryczek bankowych,
- innych [rodków zewnętrznych.

2. Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-

rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej.
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3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 
sprawie planowanych wydatków na inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[ci.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej w obrębie wsi Duszkowo

PODSUMOWANIE
do uchwaEy Nr XXIX/224/2009

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 22 czerwca 2009 r.

W dniu 25 wrze[nia 2008 roku Rada Miejska Krzy-

winia podjęEa uchwaEę Nr XXI/161/2008 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabu-

dowy mieszkaniowej w obrębie wsi Duszkowo, w 
konsekwencji której uruchomiono procedurę plani-
styczną w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzenny (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz 
ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostępnia-

niu informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale 
spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o oce-

nach oddziaEywania na [rodowisko (Dz.U. Nr 199 
poz. 1227).

W dniu 16 papdziernika 2008 roku ogEoszono w 
prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o pod-

jęciu uchwaEy o przystąpieniu do sporządzenia pro-

jektu planu miejscowego. W związku z art. 17 pkt. 
2 wyrej wymienionej ustawy po zawiadomieniu 
przez Burmistrza Miasta i Gminy KrzywiG na pi[mie 
instytucji i organów wEa[ciwych do uzgadniania i 
opiniowania o podjęciu uchwaEy o przystąpieniu do 
sporządzenia projektu planu miejscowego zgEoszono 
szereg wniosków, a ich zestawienie przedstawia się 
następująco:

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej w obrębie wsi Duszkowo

Lp Data 
wpEywu 
wniosku

Nazwa jednostki or-
ganizacyjnej i adres

Tre[ć wniosku Oznacze-

nie nieru-

chomo[ci, 
której 

dotyczy 

wniosek

Rozstrzygnięcie Bur-
mistrza w sprawie 

rozpatrzenie wniosku

Uwagi

wniosek 

uwzględ-

niony

wniosek 

nie-

uwzględ-

niony

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 27.10.
2008 r.

RZGW w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4

61-625 PoznaG

Wnioskuje o ochronę 
zasobów wodnych 
poprzez maksymalne 

ograniczenie zrzutów 
zanieczyszczeG do 
gruntu i wód po-

wierzchniowych. Roz-

wiązania gospodarki 
przestrzennej powinny 

uwzględniać podEą-

czenie obiektów do 
zbiorczej kanalizacji lub 

do czasu jej wybudo-

wania odprowadzanie 

[cieków do szczelnych 
zbiorników bezodpEy-

wowych.

DziaEki 
nr geod. 

285/4, 
285/5, 
285/6, 

154 i 594

+ Znak pisma: 
NZP-
5333/571/08
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2. 29.10.
2008 r.

OGP Gaz System
ul. Grobla 15
61-859 PoznaG

Przez przedmiotowy 
teren nie przebiega sieć 
gazowa wysokiego 

ci[nienia.

j.w. Brak wniosków.
Znak pisma: 
OGP/TT-
072-363-
411/1497/2008

3. 31.10.
2008 r.

WUW w Poznaniu
Wojewódzki 
Konserwator 

Przyrody
Al. NiepodlegEo[ci 
16/18
61-713 PoznaG

Przedmiotowy te-

ren poEorony jest w 
granicach obszaru 

chronionego krajobrazu 

ｧKrzywiGsko ｠ Osiecki 
wraz zadzrzewieniami 

gen. D. ChEapowskiego 
i kompleksem le[nym 
Osieczna ｠ Góraｦ oraz 
Parku Krajobarowego 
im. Gen. Dezyderego 
ChEapowskiego. W 
związku z powyrszym 
ustalenia planu nie 

mogą być sprzeczne z 
celami ochrony przy-

rody.

j.w. + Znak pisma: 
KP.Le.2.6633-
492/08

4. 03.11.
2008 r.

Telekomunikacja 
Polska
Ul. BuEgarska 55
60-320 PoznaG

Wnioskuje o uwzględ-

nienie istniejącej 
infrastruktury tele-

komunikacyjnej w 

projekcie planu oraz jej 

rozbudowy.

j.w. Znak pisma: 
STTWRE-

CU/1547/KG/08

5. 04.11.
2008 r.

WUW w Poznaniu
Delegatura 
w Lesznie
Pl. Ko[ciuszki 4
64-100 Leszno

Wnioskuje by forma 

i zakres planu byEy 
zgodne z rozporządze-

niem Ministra Infra-

struktury z 26 sierpnia 
2003 roku w sprawie 

wymaganego zakresu 

projektu planu miejsco-

wego. Przedmiotowy 
teren poEorony jest 
w granicach obszaru 

chronionego krajobrazu 

i parku krajobrazowe-

go.

j.w. + Znak pisma: 
WI.Le-1.7041-
136/08

6. 04.11.
2008 r.

Urząd MarszaEkow-

ski Województwa 
Wlkp.

Departament Infra-

struktury

Pl. Wolno[ci 18
61-739 PoznaG

Wnioskuje by w opra-

cowaniu planu miej-

scowego uwzględnić 
zadania ponad lokalne 

z zakresu [rodowiska 
przyrodniczego:
- Park Krajobrazowy 
im. D ChEapowskiego,
- obszar chronionego 

krajobrazu.

j.w. + Znak pisma: 
DI IV 056-
7321/499/08

04.11.
2008 r.

ENEA Operator
Rejon Dystrybucji 
Ko[cian
Ul. PóEnocna 3
64-030 Zmigiel

Wnioskuje by w projek-

cie planu miejscowego 

przewidzieć miejsca 
pod lokalizacje stacji 

transformatorowych 

oraz sieci napowietrz-

nych lub kablowych 

linii SN i nn. Planowane 
sieci elektroenergetycz-

ne nalery lokalizować 
na terenach ogólnie 
dostępnych.

j.w. + Znak pis-
ma: OD5/
RD5/DZ/ZR/
IK/20046/2008 
r.
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PozostaEe zawiadomione organy wEa[ciwe do 
uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowe-

go nie przedstawiEy swojego stanowiska w przed-

miotowej sprawie, co jest jednoznaczne z brakiem 
wniosków.

W dniu 7.04.2009 r. odbyEo się posiedzenie Po-

wiatowej Komisji Urbanistyczno ｠ Architektonicznej, 
której przedmiotem byEo wyrarenie opinii w trybie 

art. 17 pkt 6a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

o projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

w obrębie wsi Duszkowo. Komisja pozytywnie zaopi-
niowaEa projekt planu z uwagami. Tabelaryczne ze-

stawienie wszystkich uzyskanych opinii przedstawia 

się następująco:

7. 06.11.
2008 r.

Komendant Powia-

towej Strary Porar-
nej w Ko[cianie
Ul Bączkowskiego 6
64-000 Ko[cian

Wnioskuje by na 

przedmiotowym terenie 

zapewnić drogi pora-

rowe oraz wodę do 
zewnętrznego gaszenia 
poraru.

j.w. + Znak pisma: PZ-
5562/27-1/08

8. 06.11.
2008 r.

Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków 
w Poznaniu
Delegatura w Lesz-
nie

Pl KomeGskiego 6
64-100 Leszno

Wnioskuje by przed-

miotowy teren objąć 
strefą ｧWｦ ochrony 
archeologicznej. Nowa 
zabudowa powinna być 
odpowiednio wkompo-

nowana w historyczne 

otoczenie i krajobraz.

Zakaz lokalizacji masz-
tów telefonii komórko-

wej.

j.w. + Znak pis-
ma: WN.Le-
4153/127/2008

9. 10.11.
2008 r.

WUW w Poznaniu
WydziaE Zrodowiska 
i Rolnictwa

Al. NiepodlegEo[ci 
16/18
61-713 PoznaG

Rórnicując tereny o 
rórnych funkcjach w 
projekcie mpzp nalery 
zwrócić szczególną 
uwagę na dopuszczal-
ny poziom haEasu. Pro-

ponuje się by zwrócić 
uwagę na stosowanie 
paliw charakteryzują-

cych się najnirszymi 
wskapnikami emisyjny-

mi. Z uwagi na poEo-

renie terenu objętego 
planem w granicy 

obszaru chronionego 

krajobrazu i w par-

ku krajobrazowym 

ustalenia nie mogą być 
z sprzeczne z celami 

ochrony przyrody.

j.w. + Znak pisma: 
SR.IV-10.7041-
627/08

10. 12.11.
2008 r.

Wojewódzki Sztab 
Wojskowy

Ul. Solna 21
61-736 PoznaG

Nie zgEasza wniosków. j.w. Znak pisma: 
WO/2866/08

11. 13.11.
2008 r.

PGNiG
OddziaE 
w Zielonej Górze
Ul. Boh. Westerplat-
te 15
65-034 Zielona 
Góra

Przedmiotowy terenie 
nie lery na obszarze 
i terenie górniczym 
utworzonym w związ-
ku z wydobywaniem 

ropy naftowej i gazu 

ziemnego.

j.w. Brak wniosków.
Znak pisma: TK-
4174-197/8/08
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WYKAZ OPINII PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej w obrębie wsi Duszkowo

Lp. Opiniujący (nazwa i adres) Data udo-

stępnienia 
projektu 

planu miej-

scowego 

do opinio-

wania

Przebieg i data opi-
niowania

uwagi

Opinia 
negatyw-

na (data 
wpEywu)

Opinia 
pozytyw-

na (data 
wpEywu)

1 2 3 4 5 7

1. PaGstwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 

Ko[cianie
ul. Piaskowa 42a
64-000 Ko[cian

25.03.

2009 r.

- 14.04.
2009 r.

Opiniuje z zastrzereniem, re zabudowa 
usEugowa z prawem wprowadzenia zabu-

dowy mieszkaniowej nie more powodować 
uciąrliwo[ci dla sąsiadującej projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej oraz zagrorenia 
dla [rodowiska gruntowo ｠ wodnego, po-

wietrza atmosferycznego a takre z uwagi 
na emisje haEasu.
Znak pisma: NS-72/9-6/09

2. Powiatowa Komisja Urbani-
styczno ｠ Architektoniczna
al. Ko[ciuszki 22
64-000 Ko[cian

24.03.

2009 r.

- 17.04.
2009 r.

Opiniuje z uwagami zawartymi w uchwa-

le Nr 6/2009 Powiatowej Komisji Ur-
banistyczno ｠ Architektonicznej z dnia 
07.04.2009 r.
Proponuje się zmienić lokalizacje drogi 
ｧ7KDWｦ jako przelotową między drogą 
gminna a powiatową o min. szeroko[ci 
10,00 m. Sugeruje się w §9 pkt 5 wpro-

wadzić morliwo[ć budowy budynku go-

spodarczo ｠ gararowego do 60m2 zamiast 
budynku gospodarczego i gararowego. 
Ustal kąt nachylenia poEaci dachowych od 
35 do 45 (§9 pkt 6 ppkt 1c).
Znak pisma: ABZ-7320-1/3/2009

3. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Zrodowiska w 
Poznaniu
al. NiepodlegEo[ci 16/18
61-713 PoznaG

24.03.

2009 r.

17.04.
2009 r.

- Opinia negatywna z uwagami.
Znak pisma:RDOZ-30-OO.III-7041-661/09/
ak

Następnie zgodnie z art. 17 pkt 7 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystą-

piono o uzgodnienie pismami znak: 7322/10/2008 z 
dnia 25.03.2009 r. do instytucji i organów wEa[ci-

wych do uzgadniania projektu planu miejscowego. 

Tabelaryczne zestawienie uzyskanych uzgodnieG 
przedstawia się następująco:

WYKAZ UZGODNIEF PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej w obrębie wsi Duszkowo

Lp. Uzgadniający (nazwa i 
adres)

Data udo-

stępnienia 
projektu 

planu 

miejsco-

wego do 

uzgodnie-

nia

Przebieg i data uzgodnienia uwagi

Uzgod-

nienie 

pozytyw-

ne (data 
wpEywu)

Uzgod-

nienie 

nega-

tywne 

(data 
wpEywu)

Uzgod-

nienie 

ponowne 

(data 
wpEywu)

1 2 3 4 5 6 7

1. Komendant Powiatowy 
PaGstwowej Strary Porar-
nej w Ko[cianie
Ul. Bączkowskiego 6
64-000 Ko[cian

25.03.

2009 r.

31.03.
2009 r.

- - Uzgadnia projekt planu pod warunkiem 
zapewnienia dróg porarowych i prze-
ciwporarowego zaopatrzenia w wodę 
do zewnętrznego gaszenia poraru.
Znak pisma: PZ-5562/7-1/09
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2. Dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego w 
Poznaniu
Ul. GdyGska 45
61-016 PoznaG

25.03.

2009 r.

- - - Dyrektor OUG nie more zająć sta-

nowiska w przedmiotowej sprawie, 
gdyr na terenie objętym mpzp nie 
znajdują się tereny górnicze ｠ data 
wpEywu pisma 03.04.2009 r.
Znak pisma: 
001/512/0105/09/02120/LW

3. OGP Gaz ｠ System 
OddziaE w Poznaniu
Ul. Grobla 15
61-859 PoznaG

25.03.

2009 r.

06.04.
2009 r.

- - Przez przedmiotowy teren nie 
przebiega sieć gazowa wysokiego 
ci[nienia.
Znak pisma: OGP/TT-072/363-
411/533/2009

4. Dyrektor Regionalnego Za-

rządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu
Ul. Szewska 1
61-760 PoznaG

25.03.

2009 r.

- - - Uzgodnienie planu miejscowego 
nie podlega wEa[ciwo[ci Dyrektora 
RZGW ｠ data wpEywu 06.04.2009 
r.

Znak pisma: OU/539/354/2009

5. Wielkopolska SpóEka Ga-

zownictwa

OddziaE ZakEad Gazowni-
czy w Poznaniu
Ul. Grobla 15
61-859 PoznaG

25.03.

2009 r.

06.04.
2009 r.

- - Teren objęty planem nie jest uzbro-

jony w sieć gazową. Budowa oraz 
przyEączenie Podmiotów do sieci ga-

zowej będzie morliwe jereli zaistnie-

ją techniczne i ekonomiczne warunki 
przyEączenia do sieci i dostarczania 
paliwa gazowego.

Znak pisma: TR.16-601-211-
318/09

6. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Zrodowiska w 
Poznaniu
Al. NiepodlegEo[ci 16/18
61-713 PoznaG

25.03.

2009 r.

08.04.
2009 r.

- - Uzgodnienie pozytywne na podsta-

wie ustawy o ochronie przyrody.

Znak pisma: RDOZ-30-PN.II-6633-
188/09/wc

7. Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ko[cianie
Ul. GostyGska 38
64-000 Ko[cian

25.03.

2009 r.

Projektowaną zabudowę nalery 
lokalizować w odlegEo[ci min. 8,00 
m na terenie zabudowy i min. 20,00 
m w terenie niezabudowanym. 

Proponuje się wprowadzenie pasa 
zieleni wysokiej bezpo[rednio przy 
pasie drogowym drogi powiatowej. 

Nalery ograniczyć ilo[ć zjazdów 
szczególnie pod nową zabudowę.
Znak pisma: ZDP 7331/037/09

8. PGNiG S.A. OddziaE w 
Zielonej Górze
Ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra

25.03.

2009 r.

09.04.

2009 r.

- - Teren objęty planem miejscowym 
nie lery na radnym obszarze i tere-

nie górniczym utworzonym w związ-
ku z wydobywaniem ropy naftowej 

i gazu ziemnego. W/w teren lery w 
obrębie koncesji na poszukiwanie i 
rozpoznawanie zEór ropy naftowej 
i gazu ziemnego ｧZrem ｠ Jarocinｦ 
nr 29/2001/p z dnia 28.09.2001 r. 
｠ warnej do dnia 28.09.2012 r.
Znak pisma: TK-4174-61/6/09

9. Szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w 

Poznaniu
Ul. Solna 21
61-736 PoznaG

25.03.

2009 r.

14.04.
2009 r.

- - Uzgadnia bez uwag.
Znak pisma: WO-933/09

10. Wojewoda Wielkopolski

Pl. Ko[ciuszki 4
64-100 Leszno

25.03.

2009 r.

14.04.
2009 r.

- - Uzgadnia pozytywnie.
14.04.2009 r.
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11. ENEA Operator
Rejon Dystrybucji Ko[cian
Ul. Rynek 1
64-000 Ko[cian

25.03.

2009 r.

15.04.
2009 r.

- - W projekcie planu nalery prze-

widzieć miejsce pod lokalizację 
niezbędnych stacji transformatoro-

wych. Planowane sieci SN i n.n. na-

lery lokalizować na terenach ogólnie 
dostępnych.
Znak pisma: OD5/RD5/DZ/ZR/
IK/7353/2009 r

12. Wielkopolski Zarząd Melio-

racji i UrządzeG Wodnych
Rejonowy OddziaE w 
Lesznie
Ul. Zniadeckich 5
64-100 Leszno

25.03.

2009 r.

- - - Informuje, re na terenie objętym 
planem miejscowym nie występują 
urządzenia melioracji podstawowych 
będące w administracji zarządu.
Znak pisma: RO EUM-433/Uz/
D/23/09

13. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 

Al. NiepodlegEo[ci 18
61-713 PoznaG

25.03.

2009 r.

17.04.
2009 r.

- - Uzgadnia pozytywnie.
Znak pisma: DI IV 056-
7323/275/09

14. Wojewódzki Urząd Ochro-

ny Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. KomeGskiego 6
64-100 Leszno

25.03.

2009 r.

21.04.
2009 r.

- - Uzgadnia bez uwag.
Znak pisma: WD-Le-4153/24/2009

15. TP DziaE Ewidencji i Zarzą-

dzania Zasobami Sieci
Ul. BuEgarska 55
60-320 PoznaG

25.03.

2009 r.

23.04.

2009 r.

- - Teren objęty planem uzbrojony jest 
w sieć infrastruktury telekomuni-
kacyjnej. Nalery wziąć po uwagę 
morliwo[ć budowy i rozbudowy 
sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb 

budownictwa mieszkaniowego i 

dziaEalno[ci gospodarczej.

16. Zarząd Powiatu w Ko[-
cianie

Al. Ko[ciuszki 22
64-000 Ko[cian

25.03.

2009 r.

23.04.

2009 r.

- - Uzgadnia pozytywnie ｠ uchwaEa Nr 
98/473/09 Zarządu Powiatu Ko[-
ciaGskiego dnia 21 kwietnia 2009 r.
Znak pisma: BR 0065/15/09

W związku z art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowy 

projekt planu nie wymagaE uzyskania zgody na zmia-

nę przeznaczenia gruntów rolnych i le[nych na cele 
nierolnicze i niele[ne.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy w dniu 27 
maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
KrzywiG o godz. 1200 zostaEa przeprowadzona dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami. Dyskusja miaEa miejsce w trakcie 
wyEorenia projektu planu do publicznego wglądu (od 
12 maja 2009 r. do 3 czerwca 2009 r.), co zosta-

Eo poprzedzone ogEoszeniem w prasie miejscowej 
(ｧPanorama LeszczyGskaｦ Nr 18 (1524) z dnia 30 

kwietnia 2009 r.) oraz obwieszczone dnia 30 kwiet-
nia 2009 r. na tablicy ogEoszeG w Urzędzie Miasta 
i Gminy KrzywiG. W trybie art. 17 pkt 11 ustawy 
Burmistrz Miasta i Gminy KrzywiG umorliwiE osobom 
fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyj-

nym nieposiadającym osobowo[ci prawnej wniesie-

nie uwag dotyczących miejscowego planu. Uwag 
nie wniesiono.

Biorąc pod uwagę powyrszy stan faktyczny 
stwierdza się, ze uchwaEa podjęta zostaEa zgodnie 
z procedurą jej uchwalenia okre[loną w ustawie z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami).


