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UCHWA£A Nr XXII/112/07 RADY GMINY KO�CIAN

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Stary Lubosz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr
142 poz. 1591 2001 r. z pó�niejszymi zmianami) i art. 20 i art.
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmia-
nami), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr VII/57/07 Rady Gminy
Ko�cian z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Stary
Lubosz, po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium, uchwala siê
co nastêpuje.

§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y zatytu³owany
�Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Stary Lubosz�.

§2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:

1. Rysunek zmiany planu w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cz-
nik Nr 1 do uchwa³y.

2. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

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

§3. W uchwale Nr XXXV/267/06 Rady Gminy Ko�cian z
dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿o-
nego w obrêbie wsi Stary Lubosz (Dz.Urz. Województwa
Wielkopolskiego Nr 133, poz. 3253 z 23 sierpnia 2006 r.)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. §25 � skre�la siê. Obszar ten prawie w ca³o�ci z wyj¹tkiem
terenu dla przed³u¿enia drogi oznaczonej symbolem
�86KDd� (zgodnie z rysunkiem zmiany planu) w³¹cza siê
do jednostek bilansowych oznaczonych symbolami
�22MN� i �24MN� i obowi¹zuj¹ ustalenia tak jak dla tych
jednostek.

2. §54 � dopisuje siê do wymienionych jednostek bilanso-
wych, jednostkê bilansow¹ oznaczon¹ symbolem �84KDd�.

3. §54 ust. 1 pkt d) � dopisuje siê do wymienionych jednostek
bilansowych, jednostkê bilansow¹ oznaczon¹ symbolem
�84KDd�.

4. §54 ust. 9 � dopisuje siê p �redniku: oraz zmianê wielko�ci
jednostki bilansowej �86KDd� kosztem lub dla celu po-
wiêkszenia jednostek bilansowych �22MN� i �24MN�.

5. Zmiany planu polegaj¹ce na zmianach powierzchni jedno-
stek bilansowych okre�la rysunek zmiany planu � za³¹cz-
nik Nr 1.

6. Pozosta³ych ustaleñ nie zmienia siê.

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

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ko�cian
(-) Andrzej Przyby³a
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XII/112/2007

Rady Gminy Ko�cian
z dnia 20 grudnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KO�CIAN W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO
PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA

OBSZARU PO£O¯ONEGO W OBRÊBIE WSI STARY LUBOSZ.

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
rozstrzyga co nastêpuje:

Na podstawie Rozstrzygniêcia Wójta Gminy Ko�cian za³¹-
czonego do dokumentacji planistycznej w sprawie rozpatrze-
nia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du,
z powodu braku uwag nie rozstrzyga siê o sposobie ich
rozpatrzenia.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXII/112/07

Rady Gminy Ko�cian
z dnia 20 grudnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KO�CIAN W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU PO£O¯ONEGO W OBRÊBIE WSI STARY LUBOSZ

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 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. Uchwalenie w/w zmiany planu miejscowego jest na tere-
nie w wiêkszo�ci uzbrojonym w podstawowe sieci infra-
struktury technicznej.

2. Realizowane wiêc bêdzie dozbrojenie terenu zgodnie z
przepisami prawa materialnego i finansowego w tym
zakresie.

3. Wydatki na poszczególne zadania realizacji dozbrojenia
terenu bêd¹ wymaga³y zabezpieczenia �rodków finanso-
wych w bud¿ecie gminy pochodz¹cych z dochodów w³a-
snych gminy i innych �róde³.

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

5. 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
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.


