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- wyprodukowanych do roku 1995 w³¹cznie - 1.750 z³
- wyprodukowanych po roku 1995
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§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.

- 1.650 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kotlin.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/153/2005 Rady Gminy
Kotlin z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie podatku od
rodków transportowych.

Przewodnicz¹cy Rady
() Czes³aw Moch
* Uchwa³a Nr 24/1007/2007 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 r.
orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ §1 ust. 9 lit. c
uchwa³y Nr XIII/54/07 Rady Gminy Kotlin z dnia 10 listopada 2007 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych w czêci obejmuj¹cej wyra¿enie w brzmieniu równ¹ lub.

4802
UCHWA£A Nr IX/84/07 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w miejscowoci Ko³aczkowo, gmina Witkowo, dzia³ki nr 17/12, 17/15, 17/17, 18/3
Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717
z pón. zmianami), Rada Miejska w Witkowie uchwala, co
nastêpuje:
DZIA£ I
Przepisy ogólne

2. Stwierdzenie zgodnoci ze studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej stanowi za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
4. Rozstrzygniêcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag
zg³oszonych do projektu planu stanowi za³¹cznik nr 4 do
uchwa³y.
§3. Przedmiotem planu jest okrelenie:

ROZDZIA£ I
Zakres obowi¹zywania planu.
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru w miejscowoci Ko³aczkowo, gmina
Witkowo, dzia³ki nr 17/12, 17/15, 17/17, 18/3, zwany dalej
planem.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni oko³o 3,16 ha
wskazany na mapie w skali 1:1.000, zawarty wewn¹trz granicy
opracowania, stanowi¹cy obszar dzia³ek nr ewidencyjny 17/
12, 17/15, 17/17, 18/3 w miejscowoci Ko³aczkowo, gmina
Witkowo.
§2. 1. Rysunek planu pt. Gmina Witkowo - Ko³aczkowo
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego skala
1:1.000 stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3. zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5. wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych;
6. parametrów i wskaników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaników intensywnoci zabudowy;
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7. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;
8. szczegó³owych zasad podzia³u nieruchomoci;
9. szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;
12. stawek procentowych, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ ustaleniami planu:
1. granica planu miejscowego;
2. symbol terenu;
3. linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu cile
okrelona
4. nieprzekraczalna linia zabudowy.
§5. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1. budowli s³u¿¹cej reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹cy trwale zwi¹zany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;
2. urz¹dzeniu s³u¿¹cym reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
obiekt nie zwi¹zany na trwale z gruntem, s³u¿¹cy reklamie;
3. froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ t¹ granicê dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której nastêpuje
wjazd i wejcie na dzia³kê;
4. kalenicy dachu - nale¿y przez to rozumieæ najwy¿sz¹
i najd³u¿sz¹, poziom¹ krawêd za³amania po³aci dachu
spadowego;
5. klasie ulicy - rozumie siê przez to przyporz¹dkowanie
drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikaj¹cych z cech funkcjonalnych;
6. liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ liczbê
kondygnacji nadziemnych budynku;
7. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza któr¹ nie
wolno wprowadzaæ nowej zabudowy;
8. obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, na której nale¿y
zlokalizowaæ frontow¹ elewacjê budynku z zachowaniem
stycznoci minimum w 70% linii elewacji frontowej;
9. obiekcie obs³ugi technicznej - nale¿y przez to rozumieæ
podziemn¹ infrastrukturê techniczn¹, która s³u¿y odprowadzaniu cieków, dostarczaniu wody, ciep³a, energii
elektrycznej, gazu a tak¿e stacje transformatorowe, obiekty przepompowni cieków, urz¹dzenia melioracji, zorgani-

Poz. 4802

zowane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunalnych;
10. przeznaczeniu podstawowym, dominuj¹cym - nale¿y przez
to rozumieæ dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodarowania terenu;
11. przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym, dopuszczalnym - nale¿y
przez to rozumieæ mo¿liwy sposób zagospodarowania
terenu po spe³nieniu wymagañ okrelonych w planie,
stanowi¹cy uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego;
12. symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ literowe
oznaczenie poszczególnych terenów, okrelaj¹ce ich
przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupe³niaj¹ce;
13. numeru terenu - nale¿y przez to rozumieæ wydzielonego
sporód terenów o tym samym obowi¹zuj¹ ustalenia
ogólne dla terenu o tym przeznaczenia i dodatkowe ustalenia szczególne;
14. powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹
w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
15. terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okrelony symbolem lub
symbolem i numerem;
16. urz¹dzeniu pomocniczym - nale¿y przez to rozumieæ
wyposa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe,
a tak¿e oznakowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej i obrony cywilnej, urz¹dzenia s³u¿¹ce informacji o
terenie, a tak¿e ogólnodostêpne stacje telefoniczne;
17. us³ugach nieuci¹¿liwych, produkcji nieuci¹¿liwej - nale¿y
przez to rozumieæ us³ugi i dzia³alnoæ produkcyjn¹, które
nie nale¿¹ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, nie oddzia³uj¹ negatywnie na obszary
Natura 2000 oraz na obszary chronionego krajobrazu, nie
powoduj¹ ponadnormatywnego ha³asu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i gleb wód powierzchniowych i podziemnych, ustalonych przepisami szczególnymi dla okrelonego dominuj¹cego przeznaczenia
terenu;
18. us³ugach uci¹¿liwych, produkcji uci¹¿liwej - nale¿y przez
to rozumieæ us³ugi i dzia³alnoæ produkcyjn¹ zaliczane do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony rodowiska,
oddzia³uj¹ce negatywnie na obszary Natura 2000 oraz na
obszary chronionego krajobrazu, powoduj¹ce ponadnormatywny ha³as, wibracje, promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza i gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, przekraczaj¹ce normy wyznaczone przepisami szczególnymi dla okrelonego w planie przeznaczenia dominuj¹cego;
19. odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
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chemiczny, biologiczny, inne w³aciwoci i okolicznoci,
stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla
rodowiska, za wyj¹tkiem odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, s³u¿bie zdrowia oraz weterynarii;
20. wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej
dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej tej dzia³ki;
21. wysokoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ odleg³oæ wrzuciæ prostopad³ym pomiêdzy najwy¿szym punktem dachu budynku, a najni¿szym punktem
gruntu rodzimego;
DZIA£ II
Ustalenia ogólne

2. odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte baterie
i akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycznych
pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia.
ROZDZIA£ V
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó³czesnej
§11. 1. Na obszarze objêtym planem, nie wystêpuj¹ tereny lub obiekty, bêd¹ce pod ochron¹ konserwatorsk¹.
2. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty maj¹ce charakter zabytku archeologicznego - nale¿y wstrzymaæ roboty i niezw³ocznie powiadomiæ odpowiednie organy
ochrony zabytków.
ROZDZIA£ VI

ROZDZIA£ II
Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenu
objêtego ustaleniami planu.
§6. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹, ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu, przyporz¹dkowuj¹c mu
symbol przeznaczenia:
1. P - teren zabudowy produkcyjnej (przetwórstwo rolno
- spo¿ywcze)

Ustalenia dotycz¹ce sposobu zagospodarowania
terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie,
ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych
na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych
osuwaniem siêmas ziemnych
§12. Nie ustala siê. (na obszarze objêtym planem takie
tereny i obiekty nie wystêpuj¹).

2. R - teren rolniczy
ROZDZIA£ VII
ROZDZIA£ III
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony
i kszta³towania ³adu przestrzennego
§7. Budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce reklamie mo¿na lokalizowaæ na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia P.
ROZDZIA£ IV
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego
§8. Obszar w granicach planu nie znajduje siê w strefie
ochronnej ujêcia wody i w obszarze ochronnym zbiornika
wód ródl¹dowych.
§9. Posiadaj¹cy do dzia³ki budowlanej tytu³ prawny,
powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaæ
siê od dzia³añ, które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomoci
s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze spo³eczno
- gospodarczego przeznaczenia nieruchomoci i stosunków
miejscowych.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania
z odpadami:
1. odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospodarowane zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami;

Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z
potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
§13. Nie ustala siê.
ROZDZIA£ VIII
Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.
§14. Na terenach objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury:
1. budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadaæ przy³¹cza, umo¿liwiaj¹ce
pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania dzia³ki;
2. sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y realizowaæ jako podziemn¹;
3. dopuszcza siê realizacjê sieci elektroenergetycznej jako
napowietrznej wy³¹cznie w uzasadnionych przypadkach;
4. budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej
i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe, umo¿liwiaj¹ce pobór
wody zgodny z funkcj¹ oraz sposobem zagospodarowania
i zabudowy dzia³ki;
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5. budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do w³asnej oczyszczalni lub
bezodp³ywowych zbiorników na nieczystoci ciek³e z zapewnieniem wywozu do oczyszczalni cieków;

2. w ramach terenu inwestora nale¿y zapewniæ niezbêdn¹
iloæ miejsc postojowych dla samochodów pracowników
i pojazdów transportowych.

6. ogrzewanie z w³asnej kot³owni;

ROZDZIA£ IX

7. preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne ród³a energii;

Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i
warunków scalania i podzia³u nieruchomoci.

8. dostêp do dróg publicznych poprzez istniej¹ce i projektowane zjazdy z dróg gminnych.

§17. Nie ustala siê.

§15. W celu ochrony urz¹dzeñ melioracji wodnych,
w razie natrafienia i uszkodzenia drena¿u melioracyjnego
ustala siê obowi¹zek naprawy przy udziale przedstawiciela
miejscowej Spó³ki Wodnej lub Wielkopolskiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu, Inspektorat
w Gnienie.

DZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
ROZDZIA£ X

§16. Na terenie objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa
terenów zabudowy produkcyjnej (przetwórstwo
rolno-spo¿ywcze) oznaczonych symbolem P

1. potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ na nieruchomoci w³asnej
inwestora;

§18. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem
P przeznaczenie podstawowe zabudowa produkcyjna.
§19. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
P ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1. ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 5m od granicy
dzia³ki z terenem drogi publicznej zgodnie z rysunkiem
planu;
2. dla zabudowy zwi¹zanej z produkcj¹ obowi¹zuj¹ dachy
pokryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym
lub blach¹, o k¹cie nachylenia 15-45 stopni;
ROZDZIA£ XI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa
terenów rolniczych oznaczonychsymbolem R
§20. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem R
przeznaczenie: tereny rolnicze;
§21. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia R
ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. dopuszcza siê u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
2. dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.









DZIA£ IV
Przepisy przejciowe i koñcowe.
ROZDZIA£ XI
Ustalenia koñcowe
§22. Uchwala siê dla terenu objêtego ustaleniami planu
i oznaczonego symbolem P i R stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w wysokoci 25%.
§23. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Witkowo.
§24. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Bogus³aw Mo³odecki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IX/84/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
W MIEJSCOWOCI KO£ACZKOWO GMINA WITKOWO, DZIA£KI NR 17/12, 17/15, 17/17, 18/3
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Witkowie stwierdza co nastêpuje:
Stwierdza siê zgodnoæ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowoci Ko³aczko-

wo gmina Witkowo, dzia³ki nr 17/12, 17/15, 17/17, 18/3,
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Witkowo, uchwalonego 22 listopada 1997 r. uchwa³¹ nr XXVI/198/97 Rady
Miejskiej w Witkowie.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr IX/84/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
W MIEJSCOWOCI KO£ACZKOWO GMINA WITKOWO, DZIA£KI NR 17/12, 17/15, 17/17, 18/3
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Witkowie rozstrzyga co nastêpuje:
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jest w stanie istniej¹cym terenem w pe³ni

wyposa¿onym w sieci infrastruktury technicznej, których
realizacja stanowi zadanie w³asne gminy.
W zawi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowoci
Ko³aczkowo gmina Witkowo, nie zachodzi koniecznoæ realizacji nowych sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego
i kanalizacji sanitarnej.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr IX/84/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
W MIEJSCOWOCI KO£ACZKOWO GMINA WITKOWO, DZIA£KI NR 17/12, 17/15, 17/17, 18/3
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Witkowie rozstrzyga co nastêpuje:

Na podstawie owiadczenia Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo w sprawie braku uwag, na etapie wy³o¿enia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
publicznego wgl¹du, nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

