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UCHWA£A Nr XXXV/321/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 30 padziernika 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru po³o¿onego na pó³noc od ulicy Glinki w miecie Jarocinie
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w zwi¹zku
z uchwa³¹ nr XXX/530/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia
26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego na pó³noc od ulicy Glinki w miecie Jarocinie, uchwala siê, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru po³o¿onego na pó³noc od ulicy Glinki
w miecie Jarocinie, po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarocina, zwany dalej planem.
2.

Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego na pó³noc
od ulicy Glinki w miecie Jarocinie opracowany w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu planu
miejscowego, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
3. Granice obszaru objêtego planem okrelone zosta³y
na rysunku planu.
§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:
1) linia rozgraniczaj¹ca  nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;

a) ciana frontowa projektowanego budynku o funkcjach
wynikaj¹cych z przeznaczenia terenu (lub co najmniej
50% jej d³ugoci) musi byæ umieszczona w tej linii, bez
prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej drogi, za wyj¹tkiem takich elementów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms,
okap dachu, rynna, wiatro³ap, oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku, wysuniêtych poza
tê liniê nie wiêcej ni¿ 2,0 m,
b) dla towarzysz¹cych obiektów gara¿owych i gospodarczych nale¿y liniê tê traktowaæ jako nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy,
c) dla dzia³ek budowlanych, dla których obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy nie jest prostopad³a do bocznych granic dzia³ki budowlanej, budynek mieszkalny nale¿y
zlokalizowaæ prostopadle do bocznych granic, w taki
sposób, aby jeden naro¿nik g³ównej bry³y budynku
styka³ siê z t¹ lini¹;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê, w której mo¿e byæ umieszczona ciana frontowa projektowanego budynku, za wyj¹tkiem takich elementów architektonicznych budynku jak: balkon, wykusz,
schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatro³ap, oraz
innych detali wystroju architektonicznego budynku, wysuniêtych poza tê liniê nie wiêcej ni¿ 2,0 m;
5) szerokoæ frontowa dzia³ki  nale¿y przez to rozumieæ
szerokoæ frontow¹ dzia³ki mierzon¹ od strony drogi publicznej lub wewnêtrznej;
6) dzia³ka budowlana  docelowy kszta³t terenu samodzielnej
nieruchomoci okrelony na rysunku planu istniej¹cymi oraz
projektowanymi liniami podzia³u dzia³ek budowlanych.
§3. Ustaleniami planu na rysunku planu s¹:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) projektowane linie podzia³u dzia³ek budowlanych,

2) powierzchnia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnêtrznych krawêdzi budynków na dzia³ce na powierzchniê tej
dzia³ki;

6) przeznaczenie terenu,

3) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
liniê spe³niaj¹c¹ nastêpuj¹ce warunki:

9) istniej¹ce linie elektroenergetyczne przewidziane do prze³o¿enia,

7) planowane szpalery zieleni,
8) planowane pasy zieleni izolacyjnej,
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10) sieci uzbrojenia podziemnego przewidziane do prze³o¿enia.
§4. Okrela siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, oznaczone na rysunku planu i w tekcie uchwa³y
symbolem: MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej i us³ug, oznaczone na rysunku planu i w tekcie
uchwa³y symbolem: MN/U;
3) tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu i w tekcie uchwa³y symbolem:
U/MN;
4) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
i w tekcie uchwa³y symbolem:
U;
5) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu i w
tekcie uchwa³y symbolem:
ZP;
6) tereny zieleni urz¹dzonej i us³ug sportu, oznaczone na
rysunku planu i w tekcie uchwa³y symbolem:
ZP/US;
7) tereny dróg publicznych  zbiorczych, oznaczone na rysunku planu i w tekcie uchwa³y symbolem:
KDZ;
8) tereny dróg publicznych  lokalnych, oznaczone na rysunku planu i w tekcie uchwa³y symbolem:
KDL;
9) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
i w tekcie uchwa³y symbolem:
KDW;
10) tereny ci¹gów pieszych, onaczone na rysunku planu i w
tekcie uchwa³y symbolem:
KDX.
§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) nowe zagospodarowanie terenu winno cechowaæ siê
wysokimi walorami przestrzennymi i architektonicznymi;
2) liczba kondygnacji zabudowy, o których mowa w ustaleniach
szczegó³owych, dotyczy kondygnacji nadziemnych; ponadto
dopuszcza siê realizacjê kondygnacji podziemnych;
3) nowe budynki lub ich rozbudowywane czêci nale¿y lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi lub nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy, okrelonymi na rysunku planu;
4) dla istniej¹cych budynków o dachach pochy³ych o parametrach innych ni¿ wskazane w ustaleniach planu 
dopuszcza siê ich zachowanie przy rozbudowie g³ównej
bry³y budynku;
5) dla budynków o funkcjach wynikaj¹cych z przeznaczenia
terenu dopuszcza siê stosowanie dachów pochy³ych 
mansardowych  o nachyleniu po³aci dachowych innym
ni¿ okrelone w Rozdziale 2;
6) ustala siê zakaz stosowania atrap dachowych nie zwi¹zanych z konstrukcj¹ dachów;
7) dla nowych budynków o dachach pochy³ych ustala siê
kolorystykê pokrycia dachowego w odcieniach czerwieni,
br¹zu i grafitu;
8) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gara¿owych i gospodarczych przy granicy dzia³ek budowlanych;
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9) dla budynków gospodarczych i gara¿owych realizowanych na ró¿nych dzia³kach przy ich wspólnych granicach
dopuszcza siê stosowanie dachów jednospadowych niezale¿nie do ustaleñ szczegó³owych w Rozdziale 2;
10) budynki gara¿owe i gospodarcze realizowane na ró¿nych
dzia³kach przy ich wspólnych granicach winny mieæ jednakowe parametry zabudowy, takie jak: wysokoæ górnej
krawêdzi elewacji, kszta³t i wysokoæ dachów, rozwi¹zania
materia³owe;
11) zakazuje siê lokalizacji nowych przedsiêwziêæ w zakresie
handlu hurtowego, skupu i sk³adowania surowców wtórnych, piekarni, obs³ugi pojazdów, w tym warsztatów samochodowych, lakierni, myjni oraz wszelkich obiektów
produkcyjnych;
12) zakazuje siê lokalizacji gara¿y blaszanych oraz obiektów i
budynków tymczasowych, z wyj¹tkiem obiektów zaplecza
budów na czas ich realizacji.
§6. Ustalenia dotycz¹ce ochrony rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:
1) tereny zabudowy us³ugowej i mieszkalno-us³ugowej powinny zostaæ zagospodarowane zieleni¹, tak by zminimalizowaæ uci¹¿liwoci pochodz¹ce z tych obszarów;
2) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwestycji nale¿y przetransportowaæ zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami lub wykorzystaæ do nowego
ukszta³towania terenu w granicach dzia³ki w³asnej lub
s¹siednich;
3) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym nale¿y
chroniæ glebê ods³oniêt¹; w miarê mo¿liwoci nale¿y ograniczaæ jej przykrycia w szczególnoci betonem, asfaltem;
4) energiê ciepln¹ nale¿y pozyskiwaæ z przyjaznych dla rodowiska róde³, z zastrze¿eniem §9, pkt 11.
§7. Ustalenia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nale¿y przerwaæ pracê, zabezpieczyæ
teren i niezw³ocznie powiadomiæ odpowiedni organ s³u¿by
ochrony zabytków, a nastêpnie przyst¹piæ do archeologicznych badañ ratunkowych.
§8. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
do czasu prze³o¿enia istniej¹cych linii elektroenergetycznych
oraz sieci uzbrojenia podziemnego nale¿y zachowaæ odleg³oci dla nowej zabudowy, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
§9. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) powi¹zania komunikacyjne z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym miejskim i ponadlokalnym zapewniaj¹ w
szczególnoci drogi zbiorcze i lokalne okrelone na rysunku planu symbolami 43KDZ, 26KDL, 29KDL, 34KDL, 36KDL;
2) w ramach poszczególnych terenów i dzia³ek, nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych lub gara¿owych, zaspokajaj¹cych potrzeby w zakresie parkowania
i postoju samochodów, z uwzglêdnieniem warunków technicznych okrelonych w przepisach odrêbnych;
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3) ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki wyposa¿enia w miejsca
postojowe ustalonych dzia³ek budowlanych, na których
przewidziane s¹ do realizacji nowe budynki:
a) dla obiektów i lokali us³ugowych  min. 1 stanowisko
na ka¿de rozpoczête 75 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych  min. 2
stanowiska dla ka¿dego budynku, w tym maks. 2
stanowiska w gara¿u;
4) dla nowych inwestycji nale¿y zapewniæ wykonanie pe³nego uzbrojenia w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem miejskim w zakresie:
a) wodoci¹gu,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) sieci energetycznej  skablowanej, podziemnej;
5) w zakresie wodoci¹gu  ustala siê adaptacjê, rozbudowê
istniej¹cej sieci miejskiej;
6) w zakresie kanalizacji sanitarnej  ustala siê budowê i
rozbudowê sieci kanalizacji sanitarnej;
7) w zakresie odprowadzania wód opadowych  ustala siê
odprowadzanie wód opadowych do gruntu bez naruszania interesu osób trzecich, z mo¿liwoci¹ odprowadzenia
wód do planowanej sieci kanalizacji deszczowej;
8) w zakresie sieci energetycznej  ustala siê obs³ugê poprzez istniej¹ce i projektowane linie kablowe podziemne
n/n przy³¹czone do sieci s/n poprzez istniej¹ce i projektowane elektroenergetyczne stacje transformatorowe;
9) w zakresie sieci telefonicznej  ustala siê adaptacjê i
rozbudowê istniej¹cej sieci telefonicznej podziemnej;
10) w zakresie sieci gazowej  ustala siê adaptacjê, rozbudowê istniej¹cej sieci;

15) w zakresie urz¹dzeñ melioracyjnych  w przypadku koniecznoci naruszenia systemu melioracyjnego nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie zastêpcze zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
§10. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoci:
1) sposób podzia³u nieruchomoci okrelono na rysunku
planu i w ustaleniach szczegó³owych w Rozdziale 2;
2) dopuszcza siê korekty granic projektowanych i istniej¹cych dzia³ek budowlanych, nie pokrywaj¹cych siê z liniami
rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, maj¹ce na celu
poprawê ich funkcjonalnoci (dostêp komunikacyjny, poprawa kszta³tu dzia³ek, zapewnienie w³aciwych warunków usytuowania istniej¹cych budynków);
3) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek geodezyjnych, w szczególnoci gdy istniej¹ca lub projektowania dzia³ka budowlana
sk³ada siê z kilku dzia³ek geodezyjnych;
4) ustalenia pkt 2 nie dotycz¹ wydzielenia dzia³ek w celu
powiêkszenia s¹siedniej nieruchomoci lub regulacji granic pomiêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomociami, z zastrze¿eniem, ¿e powsta³e w wyniku tego podzia³u dzia³ki,
musz¹ spe³niaæ zasady i warunki okrelone w ustaleniach
szczegó³owych w Rozdziale 2;
5) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
6ZP, 7U, 15ZP, 19ZP/US i 22ZP dopuszcza siê wydzielenie
dzia³ek pod lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
stosownie do potrzeb;
6) nie zachodzi scalanie i podzia³ nieruchomoci w rozumieniu przepisów odrêbnych.
§11. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania terenów  nie
ustala siê.

11) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) zaleca siê stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystuj¹ce ród³a czystej energii: pompy
cieplne, kolektory s³oneczne, energiê elektryczn¹,
b) dopuszcza siê stosowania paliw sta³ych i gazowych
pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych
emisji,
c) jako ogrzewanie wspomagaj¹ce w budynkach mieszkalnych mo¿na u¿yæ kominków i pieców kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych;
12) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia technicznego
koliduj¹cych z projektowanym zainwestowaniem;
13) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej, w szczególnoci urz¹dzeñ elektroenergetycznych (trafostacji), na
terenach o innym przeznaczeniu stosownie do ustaleñ
szczegó³owych w Rozdziale 2, o ile warunki techniczne nie
pozwalaj¹ na prowadzenie jej w pasach drogowych;
14) odpady nale¿y gromadziæ w odpowiednich pojemnikach
na terenie nieruchomoci i odprowadzaæ je zgodnie z
polityk¹ odpadow¹ gminy;

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§12. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku planu,
b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
800,0 m2,
- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

22,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) na terenie jednej dzia³ki budowlanej mo¿e byæ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,
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b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze, budynki gara¿owe,

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wy¿ej ni¿
9,0 m,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dzia³ki budowlanej, jednak nie wiêcej ni¿ 250,0 m2,

- budynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej
ni¿
6,0 m,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,

f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,

e) wysokoæ zabudowy:

g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:
- budynku mieszkalnego:

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wy¿ej ni¿
9,0 m,
- budynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej
ni¿
6,0 m,
f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,
g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:
- budynku mieszkalnego:

30°  45°,

- budynku gospodarczego, gara¿owego: 20°  45°,
h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,
i)

j)

ogrodzenia od strony drogi nale¿y realizowaæ jako
a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych,
dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego gospodarstwa
ogrodniczego na terenie 1MN;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci: 25%.

30°  45°,

- budynku gospodarczego, gara¿owego: 20°  45°,
h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,
i)

ogrodzenia od strony drogi nale¿y realizowaæ jako
a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.
§14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6ZP:
1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz¹dzonej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci: nale¿y wydzieliæ dzia³kê
geodezyjn¹ zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia biologicznie czynna: min. 70% powierzchni dzia³ki,

§13. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MN, 5MN:

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: urz¹dzenia infrastruktury technicznej, obiekty ma³ej architektury, plac
zabaw;

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.

2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku
planu,
b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
600,0 m2,
- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

20,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) na terenie jednej dzia³ki budowlanej mo¿e byæ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze, budynki gara¿owe,
c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dzia³ki budowlanej, jednak nie wiêcej ni¿ 250,0 m2,
d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,
e) wysokoæ zabudowy:

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 7U:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy us³ugowej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) nale¿y wydzieliæ dzia³kê geodezyjn¹ zgodnie z liniami
rozgraniczaj¹cymi teren,
b) dopuszcza siê podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
1.000,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: urz¹dzenia infrastruktury technicznej, obiekty ma³ej architektury,
b) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dzia³ki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna: min. 20% powierzchni dzia³ki budowlanej,
d) wysokoæ zabudowy: nie wy¿ej ni¿ 11,0 m,
e) geometria dachów: dopuszcza siê wszelkie rozwi¹zania po³aci dachowych,
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f) dla 20% powierzchni zabudowy poszczególnych budynków dopuszcza siê przekroczenie wysokoci zabudowy o której mowa w ppkt d, w formie dominant
przestrzennych, o maks.
4,0 m,
g) niezabudowan¹ czêæ terenu poza nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy nale¿y zaplanowaæ jako przestrzeñ
reprezentacyjn¹ o spójnym charakterze, w zakresie
powierzchni utwardzonych, w tym kompozycji posadzek, lokalizacji miejsc postojowych, zieleni towarzysz¹cej, owietlenia i elementów ma³ej architektury,
takich jak: ³awki, kosze na mieci, donice i pojemniki
na kwiaty;
4) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost wartoci nieruchomoci:
25%.
§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 8U/MN:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku
planu,

2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku
planu,
b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
800,0 m2,
- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

20,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w parterze budynku
mieszkalnego lub jako odrêbny budynek wolnostoj¹cy,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze i gara¿e,
c) powierzchnia zabudowy: maks. 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,
e) wysokoæ zabudowy:

b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:

- budynku mieszkalnego, budynku mieszkalno-us³ugowego lub us³ugowego: do 2 kondygnacji w tym
poddasze, jednak nie wy¿ej ni¿
9,0 m,

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
250,0 m2

- budynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej
ni¿
6,0 m,

- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

7,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) ustala siê realizacjê zabudowy jako szeregow¹, której
fronty poszczególnych budynków stanowiæ bêd¹ ci¹g³¹
pierzejê,
b) zabudowê nale¿y lokalizowaæ w bocznych granicach
dzia³ek budowlanych wydzielonych na podstawie
pkt 2,
c) ustala siê obowi¹zek lokalizacji pomieszczeñ us³ugowych w parterach budynków,

f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,
g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-us³ugowego lub
us³ugowego:
30°  45°,
- budynku gospodarczego, gara¿owego: 20°  45°,
h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,
i)

na terenie 11MN/U ustala siê obowi¹zek realizacji pasa
zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 3,0 m, zgodnie z
rysunkiem planu,

j)

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

ogrodzenia od strony drogi nale¿y realizowaæ jako
a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

f) wysokoæ zabudowy: 2  3 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe, jednak nie wy¿ej ni¿
11,0 m,

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.

g) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,

§18. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12MN, 13MN:

d) powierzchnia zabudowy: maks. 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,

h) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:

30°  45°;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost wartoci nieruchomoci:
25%.

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U:

a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku
planu,

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej i us³ug;

b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:
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- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
600,0 m2,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dzia³ki budowlanej, jednak nie wiêcej ni¿
250,0 m2,

- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,

22,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) na terenie jednej dzia³ki budowlanej mo¿e byæ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

e) wysokoæ zabudowy:
- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wy¿ej ni¿
9,0 m,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze, budynki gara¿owe,
c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dzia³ki budowlanej, jednak nie wiêcej ni¿
250,0 m2,
d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,

- budynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej
ni¿
6,0 m,
f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,
g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:

e) wysokoæ zabudowy:

- budynku mieszkalnego:

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wy¿ej ni¿
9,0 m,
- budynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej
ni¿
6,0 m,
f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,
g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:
- budynku mieszkalnego:

30°  45°,

- budynku gospodarczego, gara¿owego: 20°  45°,

30°  45°,

- budynku gospodarczego, gara¿owego: 20°  45°,
h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,
i)

ogrodzenia od strony drogi nale¿y realizowaæ jako
a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.
§20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 15ZP:

h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz¹dzonej;

i)

2) zasady podzia³u nieruchomoci: nale¿y wydzieliæ dzia³kê
geodezyjn¹ zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi;

ogrodzenia od strony drogi nale¿y realizowaæ jako
a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia biologicznie czynna  min. 70% powierzchni terenu,

§19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 14MN:

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  urz¹dzenia infrastruktury technicznej, obiekty ma³ej architektury, plac
zabaw;

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.

2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku
planu,
b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:

§21. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 16MN/U, 17MN/U:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej i us³ug;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
800,0 m2,

a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku
planu,

- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:

22,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) na terenie jednej dzia³ki budowlanej mo¿e byæ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze, budynki gara¿owe,

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
1000,0 m2,
- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

22,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
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a) dopuszcza ciê lokalizacjê us³ug w parterze budynku
mieszkalnego lub jako odrêbny budynek wolnostoj¹cy,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze, us³ugowe i gara¿e,

e) wysokoæ zabudowy:
- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wy¿ej ni¿
9,0 m,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,
e) wysokoæ zabudowy:
- budynku mieszkalnego, budynku mieszkalno-us³ugowego lub us³ugowego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wy¿ej ni¿
9,0 m,
- budynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej
ni¿
6,0 m,
f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,
g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-us³ugowego lub
us³ugowego:
30°  45°,
- budynku gospodarczego, gara¿owego: 20°  45°,
h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,
i)

ustala siê obowi¹zek realizacji pasa zieleni izolacyjnej
o szerokoci min. 3,0 m zgodnie z rysunkiem planu,

j)

ogrodzenia od strony drogi nale¿y realizowaæ jako
a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.
§22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 18MN:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku
planu,
b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
800,0 m2,
- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

22,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- budynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej
ni¿
6,0 m,
f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,
g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:
- budynku mieszkalnego:

30°  45°,

- budynku gospodarczego, gara¿owego: 20°  45°,
h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,
i)

ogrodzenia od strony drogi nale¿y realizowaæ jako
a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.
§23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 19ZP/US:
1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz¹dzonej i us³ug
sportu;
2) zasady podzia³u nieruchomoci: nale¿y wydzieliæ dzia³kê
geodezyjn¹ zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy: maks. 25% powierzchni dzia³ki,
b) powierzchnia biologicznie czynna: min. 30% powierzchni dzia³ki,
c) wysokoæ zabudowy: 1 kondygnacja, jednak nie wy¿ej
ni¿
7,0 m,
d) geometria dachów: dopuszcza siê wszelkie rozwi¹zania po³aci dachowych,
e) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: urz¹dzenia infrastruktury technicznej, obiekty ma³ej architektury, plac zabaw;
4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.
§24. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 20MN, 21MN:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:

a) na terenie jednej dzia³ki budowlanej mo¿e byæ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku
planu,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze, budynki gara¿owe,

b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dzia³ki budowlanej, jednak nie wiêcej ni¿ 250,0 m2,

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
800,0 m2,
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- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

22,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

b) dopuszcza siê inny podzia³ terenu pod warunkiem
zachowania:
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej:
800,0 m2,

a) na terenie jednej dzia³ki budowlanej mo¿e byæ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze, budynki gara¿owe,

- minimalnej szerokoci frontu dzia³ki:

22,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dzia³ki budowlanej, jednak nie wiêcej ni¿ 250,0 m2,

a) na terenie jednej dzia³ki budowlanej mo¿e byæ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: budynki gospodarcze, budynki gara¿owe,

e) wysokoæ zabudowy:

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dzia³ki budowlanej, jednak nie wiêcej ni¿ 250,0 m2,

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wy¿ej ni¿
9,0 m,
- budynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej
ni¿
6,0 m,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,
e) wysokoæ zabudowy:

f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wy¿ej ni¿
9,0 m,

g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:

- bud ynku gospodarczego, gara¿owego: nie wy¿ej
ni¿ 6,0 m,

- budynku mieszkalnego:

30°  45°,

- budynku gospodarczego, gara¿owego: 20°  45°,
h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,
i)

ogrodzenia od strony drogi nale¿y realizowaæ jako
a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.

f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznych,
g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych:
- budynku mieszkalnego:

- budynku gospodarczego, gara¿owego: 20°  45°,
h) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad terenem,
i)

§25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 22ZP:
1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz¹dzonej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci: nale¿y wydzieliæ dzia³kê
geodezyjn¹ zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia biologicznie czynna  min. 70% powierzchni terenu,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  urz¹dzenia infrastruktury technicznej, obiekty ma³ej architektury, plac
zabaw;
4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.
§26. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 23MN, 24MN:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) granice dzia³ek budowlanych okrelono na rysunku
planu,

30°  45°,

ogrodzenia od strony drogi nale¿y realizowaæ jako
a¿urowe w min. 60%; ustala siê zakaz lokalizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci:
25%.
§27. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na
rysunku planu symbolami 25KDL, 26KDL, 27KDW, 28KDW,
29KDL, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDX, 34KDL, 35KDW,
36KDL, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDX,
43KDZ, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDL:
1) przeznaczenie terenu:
a) 25KDL  tereny dróg publicznych  lokalnych,
b) 26KDL  tereny dróg publicznych  lokalnych,
c) 27KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
d) 28KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
e) 29KDL  tereny dróg publicznych  lokalnych,
f) 30KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
g) 31KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
h) 32KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
i)

33KDX  tereny ci¹gów pieszych,
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36KDL  tereny dróg publicznych  lokalnych,

m) 37KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
n) 38KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
o) 39KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
p) 40KDW  tereny dróg wewnêtrznych,

a) szerokoci dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu;
b) przestrzeñ dróg mo¿e s³u¿yæ do prowadzenia sieci
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci: 25%.
ROZDZIA£ III

q) 41KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
r) 42KDX  tereny ci¹gów pieszych,
s) 43KDZ  tereny dróg publicznych  zbiorczych,
t) 44KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
u) 45KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
v) 46KDW  tereny dróg wewnêtrznych,

Ustalenia koñcowe
§28. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.
§20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

w) 47KDW  tereny dróg wewnêtrznych,
x) 48KDL  tereny dróg publicznych  lokalnych;
2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Jaros³aw £ukasiewicz

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXXV/321/2008
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 30 padziernika 2008 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru po³o¿onego na pó³noc
od ulicy Glinki w miecie Jarocinie

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU PO£O¯ONEGO NA PÓ£NOC OD ULICY GLINKI W MIECIE JAROCINIE
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego na pó³noc od
ulicy Glinki w miecie Jarocinie, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) by³ wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du w dniach od 19 czerwca 2008 r. do 11
lipca 2008 r., dnia 25 czerwca 2008 r. odby³a siê dyskusja

publiczna nad przyjêtymi w tym projekcie rozwi¹zaniami,
natomiast uwagi do tego projektu by³y przyjmowane do dnia
28 lipca 2008 r.
W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z czym Rada Miejska w Jarocinie nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o których
mowa w art. 18 wymienionej ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXXV/321/2008
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 30 padziernika 2008 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru po³o¿onego na pó³noc
od ulicy Glinki w miecie Jarocinie

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA NA OBSZARZE OBJÊTYM MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PO£O¯ONEGO NA PÓ£NOC OD ULICY GLINKI
W MIECIE JAROCINIE
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹ zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) zadania w³asne gminy.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
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2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane
zosta³y inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy:
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§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1:
1. Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym miêdzy innymi ustaw¹ Prawo










budowlane, ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych, ustaw¹
o samorz¹dzie gminnym, ustaw¹ o gospodarce komunalnej i ustaw¹ Prawo ochrony rodowiska.
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2. Sposób realizacji inwestycji okrelonych w §1 mo¿e ulegaæ modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania
najlepszej dostêpnej techniki, o ile nie nast¹pi naruszenie
ustaleñ planu.
3. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujêtych w niniejszym planie, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
ze zmianami), przy czym:

1) wydatki maj¹tkowe gminy okrela Rada Miejska p.n.:
Wieloletni Plan Inwestycyjny,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud¿etu miasta, ustala
siê w uchwale bud¿etowej,
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok
bud¿etowy, ujmowane s¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, zwanym Wieloletnie programy inwestycyjne.
§4. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a realizowane bêd¹ w
sposób okrelony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 ze zmianami).

4678
UCHWA£A Nr XXXVIII/343/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Jarocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236,
poz. 2008 ze zmianami), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy
Jarocin, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

w §2 dodaje siê pkt 8 i 9 w brzmieniu:

8) pojemniku typowym - nale¿y rozumieæ pojemnik przystosowany do opró¿nienia przez pojazd specjalistyczny do
wywozu odpadów.
9) odpadach problemowych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, pochodz¹ce ze strumienia odpadów komunalnych, które ze
wzglêdu na swoje rozmiary, masê i charakterystykê nie
mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych np. od-

pady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne, gruz
budowlany, odpady niebezpieczne itp.;
2.

w §4 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:

6. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do usuwania
chwastów i utrzymywania estetycznego wygl¹du nieruchomoci. Powy¿sze obowi¹zki uznaje siê za spe³nione,
je¿eli co najmniej dwa razy w ci¹gu roku wykonywane s¹
koszenia lub inne zabiegi zapobiegaj¹ce wystêpowaniu i
rozprzestrzenianiu siê chwastów.;
3.

w §11:

a) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a i 1b w brzmieniu:
1a. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek zg³oszenia
faktu rozpoczêcia u¿ytkowania zbiornika bezodp³ywowego, oczyszczalni przydomowej cieków bytowych celem
ujêcia w ewidencji prowadzonej przez gminê, 1 b. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek zg³oszenia faktu zaprzestania u¿ytkowania zbiornika bezodp³ywowego, oczyszczalni przydomowej cieków bytowych celem wykrelenia
z ewidencji prowadzonej przez gminê.;
b) po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. W³aciciel nieruchomoci, która nie jest pod³¹czona do
kanalizacji sanitarnej oraz nie posiada w³asnej przydomo-

