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UCHWA£A Nr XV/164/2007 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 31 padziernika 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin

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) oraz art. 20, ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w zwi¹zku
z uchwa³¹ nr XXVI/408/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia
28 stycznia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin,
uchwala siê, co nastêpuje:
DZIA£ I
Zakres obowi¹zywania uchwa³y
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrêbach geodezyjnych Siedlemin
i Golina, gmina Jarocin, po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jarocin, zwany dalej Planem.
2. Plan obejmuje teren wskazany na mapie w skali 1:2.000,
zawarty wewn¹trz granicy obszaru opracowania, stanowi¹cy
fragment obszaru administracyjnego gminy Jarocin w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina.
3. Mapa w skali 1:2.000 wymieniona w ust. 2 stanowi
Rysunek Planu, a zarazem za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y
i jest jej integraln¹ czêci¹.
4. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu
planu miejscowego stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y i jest jej integraln¹ czêci¹.
5. Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz w sprawie zasad ich
finansowania stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y i
jest jej integraln¹ czêci¹.
6. Zmiana oznaczenia ewidencyjnego terenów objêtych
Planem dokonana po przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia
w³aciwoci niniejszej uchwa³y, która obowi¹zuje wówczas
dla nowo wydzielonych lub oznaczonych nieruchomoci w
zakresie okrelonym granic¹ obszaru opracowania.

DZIA£ II
Definicje ogólne
§2. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) a¿urowoci ca³kowitej  nale¿y przez to rozumieæ procentowy wskanik, wyliczony na podstawie stosunku
powierzchni ogrodzenia nie przys³oniêtych przez jego
trwa³e elementy, w tym w szczególnoci s³upy, ramy
przêse³, wype³nienia przêse³, do ca³kowitej powierzchni
ogrodzenia liczonej po obwodzie ogrodzenia od rzêdnej
gruntu do rzêdnej najwy¿szej czêci wype³nienia przês³a
ogrodzenia,
2) cennym zasobie architektonicznym  nale¿y przez to rozumieæ obiekt budowlany posiadaj¹cy wyró¿niaj¹ce go cechy historyczne, kulturowe, regionalne lub kombinacjê
wymienionych cech, których zachowanie jest niezbêdne
dla zachowania to¿samoci kulturowej miasta,
3) dominancie  nale¿y przez to rozumieæ obiekt budowlany
lub jego czêæ, które uznano za istotne z punktu widzenia
percepcji przestrzeni, wyznaczono im rolê porz¹dkowania
i wizualnego organizowania przestrzeni i dla których postanowienia szczegó³owe niniejszej uchwa³y mog¹ okrelaæ szczególne cechy architektoniczne poprzez dopuszczenie ustaleñ odbiegaj¹cych od standardowych przepisów szczegó³owych dla danego terenu zawartych w uchwale, szczególnie co do wysokoci i relacji do nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy,
4) dominuj¹cej kolorystyce elewacji  nale¿y przez to rozumieæ wykoñczenie barwne powierzchni elementów budowlanych stanowi¹ce nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej powierzchni elewacji budynku, nie licz¹c otworów okiennych
i drzwiowych oraz powierzchni po³aci dachu,
5) funkcji dominuj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ podstawowe przeznaczenie terenu, w którym funkcja dominuj¹ca
nie mo¿e dotyczyæ mniej ni¿ 30% powierzchni terenu, przy
czym dopuszcza siê wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê dominuj¹c¹
na okrelonym terenie, o ile wskazuj¹ to postanowienia
niniejszej uchwa³y,
6) funkcji uzupe³niaj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ dodatkowe przeznaczenie terenu, w którym funkcja uzupe³niaj¹ca
nie mo¿e dotyczyæ 30% i wiêcej powierzchni terenu, przy
czym dopuszcza siê wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê uzupe³niaj¹c¹
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na okrelonym terenie, o ile wskazuj¹ to postanowienia
niniejszej uchwa³y,
7) intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ procentowy wskanik, okrelaj¹cy minimaln¹ lub maksymaln¹ powierzchniê zabudowy w odniesieniu do
powierzchni jednostki nieruchomoci,
8) kodzie terenu  nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie
liczbowo-literowe terenu, zawieraj¹ce liczbê porz¹dkow¹
wyra¿on¹ w cyfrach arabskich oraz oznaczenie literowe
du¿ymi literami alfabetu ³aciñskiego wskazuj¹ce przeznaczenie terenu  jego funkcjê dominuj¹c¹,
9) kolorystyce RAL lub kolorystyce NCS  nale¿y przez to
rozumieæ powszechne w budownictwie standardy okrelania barw dla zró¿nicowanych grup materia³owych, przy
czym standard RAL odnosi siê w szczególnoci do pow³ok,
farb i lakierów z tworzyw sztucznych, standard NCS odnosi siê w szczególnoci do pow³ok, farb i lakierów z komponentów mineralnych,
10) naturalnym kolorze materia³u  nale¿y przez to rozumieæ
kolor charakterystyczny dla materia³u takiego jak na przyk³ad ceg³a klinkierowa, beton architektoniczny, nie wymagaj¹cego powlekania b¹d os³aniania warstw¹ barwn¹,
zmieniaj¹c¹ naturalny kolor materia³u, w szczególnoci
pow³okami malarskimi, tynkarskimi, z tworzyw sztucznych
i innych, stanowi¹cy kolor elewacji,
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ umown¹ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ, w
jakiej sytuowane winny byæ budynki od terenów o innych
funkcjach,
12) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
umown¹ liniê wyznaczaj¹c¹ odleg³oæ, w jakiej obowi¹zkowo sytuowane winny byæ budynki od terenów o innych
funkcjach,
13) obszarze objêtym uchwa³¹ lub obszarze opracowania 
nale¿y przez to rozumieæ wszystkie nieruchomoci lub ich
czêci, tak¿e wody otwarte i inne jednostki przestrzenne,
dla których przyst¹piono do sporz¹dzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z
uchwa³¹ nr XXVI/408/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z
dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina,
gmina Jarocin, zawarte wewn¹trz granicy obszaru opracowania wskazanej na Rysunku Planu,
14) pokryciu terenu zieleni¹  nale¿y przez to rozumieæ procentowo okrelony stopieñ zakrycia terenu zieleni¹, przy
czym parametr ten ustala siê licz¹c maksymaln¹ powierzchniê niezbêdn¹ dla wegetacji wybranego trzydziestoletniego drzewa w odniesieniu do zieleni wysokiej,
wybranego piêcioletniego krzewu w odniesieniu do zieleni
redniej, z uwzglêdnieniem cech gatunkowych i szacowanego maksymalnie rozwiniêtego uk³adu korzeniowego, a
tak¿e rzutowany obrys koron tych drzew i krzewów,
15) terenie  nale¿y przez to rozumieæ wydzielon¹ nieruchomoæ, czêæ nieruchomoci b¹d grupê nieruchomoci i
ich czêci, dla których ustalono wspóln¹ funkcjê lub
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wspólne zasady zagospodarowania, wyznaczone na Rysunku Planu jako jeden zwarty, okrelony ujednoliconym
symbolem graficznym i literowym zakres nieruchomoci,
16) terenie o redniej intensywnoci zabudowy  nale¿y przez
to rozumieæ teren, na którym powierzchnia przeznaczona
pod zabudowê nie mo¿e przekraczaæ 30%, a dla dzia³ek
budowlanych sytuowanych u zbiegu terenów komunikacji
drogowej i transportu, a tak¿e na dzia³kach naro¿nych, nie
mo¿e przekraczaæ 40%,
17) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ cechê jakociow¹
rodowiska przestrzennego wyra¿aj¹c¹ siê przekroczeniem wartoci normatywnych zwi¹zanych w szczególnoci z ochron¹ akustyczn¹, ochron¹ powietrza atmosferycznego i innymi, okrelonymi w odrêbnych przepisach
w odniesieniu do elementów sk³adowych rodowiska,
18) us³udze ró¿nej  nale¿y przez to rozumieæ dowoln¹ funkcjê
us³ugow¹ wyszczególnion¹ w PKWiU, PKD i EKD, z zastrze¿eniem, ¿e zakres dostêpnych us³ug na danym terenie mo¿e byæ ograniczany w niniejszej uchwale, szczególnie w odniesieniu do dzia³alnoci mog¹cej znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko,
19) uzupe³niaj¹cej kolorystyce elewacji  nale¿y przez to rozumieæ wykoñczenie barwne powierzchni elementów budowlanych, w szczególnoci detali architektonicznych,
ocie¿y, wype³nienia wnêk i innych, stanowi¹ce mniej ni¿
30% ca³kowitej powierzchni elewacji budynku, nie licz¹c
otworów okiennych i drzwiowych oraz powierzchni po³aci
dachu,
20) wa¿nej przestrzeni publicznej  nale¿y przez to rozumieæ
wa¿n¹ przestrzeñ niezabudowan¹ obiektami kubaturowymi, wykorzystywan¹ jako obszar komunikacji oraz integracji lokalnej spo³ecznoci, a tak¿e mo¿liwy do wykorzystania jako przestrzeñ przeznaczona na zgromadzenia publiczne, imprezy okolicznociowe i kulturalne odbywaj¹ce
siê w terenie otwartym, pe³ni¹c¹ istotn¹ funkcjê miejsk¹,
w szczególnoci oddzia³ywuj¹c¹ znacz¹co na ogniskowanie ¿ycia miejskiego i umacnianie to¿samoci mieszkañców miasta, dla której to przestrzeni niniejsza uchwa³a
mo¿e wyj¹tkowo dopuszczaæ zabudowê fragmentu wewnêtrznej czêci przestrzeni obiektem o unikalnych walorach architektonicznych i wa¿nej funkcji publicznej,
w szczególnoci ratusza lub innego budynku administracji
miejskiej.
2. Budynek i ka¿dy inny obiekt budowlany wznoszony na
terenie, dla którego okrelono wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê dominuj¹c¹:
1) jeli w ca³oci przeznaczony jest pod tê funkcjê, musi
spe³niaæ warunki zawarte w niniejszej uchwale dla danej
funkcji,
2) jeli przeznaczony jest pod wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê, musi
spe³niaæ warunki zawarte w niniejszej uchwale, a w przypadku ró¿nych wymagañ okrelonych dla tej samej cechy
w odniesieniu do danej funkcji musi spe³niaæ zapis najbardziej restrykcyjny, nak³adaj¹cy najwiêksze z wymienionych ograniczenia co do zagospodarowania przestrzennego i form architektonicznych,
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3) musi spe³niaæ warunki wskazane w pkt 2 w taki sposób,
¿e porównuje siê jedynie odpowiadaj¹ce cechy okrelane
równoczenie w uchwale w odniesieniu do funkcji dominuj¹cych.

8. Odwo³ania w ramach danego ustêpu stosuje siê analogicznie do zapisów dotycz¹cych paragrafu, a okrelonych
w ust. 7.

3. Na obszarze opracowania obowi¹zuje przeznaczenie
terenów zgodnie z oznaczeniami wskazanymi na Rysunku
Planu, gdzie ilekroæ w kodzie terenu zawarto oznaczenie
literowe:

DZIA£ III

1) UL  nale¿y przez to rozumieæ teren us³ug i aktywnoci
powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego, obs³ug¹ ruchu i transportu lotniczego, funkcj¹
lokalnego lotniska, infrastruktury lotniskowej, funkcji towarzysz¹cych, a tak¿e funkcji dozwolonych w przepisach
szczegó³owych,
2) KG  nale¿y przez to rozumieæ teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi lub jej poszerzenia,
przy za³o¿eniu, ¿e droga ta ma uzyskaæ docelow¹ klasê G,
przy czym ilekroæ w uchwale wskazano oznaczenia odbiegaj¹ce od ustalonych jako podstawowe w Rozporz¹dzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587),
przyjêto je na podstawie par. 9, ust. 4 tego rozporz¹dzenia,
jako oznaczenia uzupe³niaj¹ce dla nie wystêpuj¹cych
w rozporz¹dzeniu.
4. Na obszarze opracowania obowi¹zuj¹ oznaczenia barwne funkcji i przeznaczenia terenów zawarte na Rysunku Planu
zgodnie z ich opisem zamieszczonym w legendzie.
5. Na obszarze opracowania obowi¹zuje w wypadku podjêcia dzia³añ inwestycyjnych, w odniesieniu do obiektów i ich
otoczenia, które poddano tym dzia³aniom, dostosowanie zagospodarowania terenów do wskazañ okrelonych przez obowi¹zuj¹ce oznaczenia zawarte na Rysunku Planu, którymi s¹:
1) granica obszaru opracowania,
2) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy obiektów budowlanych
nie stanowi¹cych infrastruktury lotniskowej, przy czym
granica ta nie dotyczy ogrodzeñ,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy obiektów budowlanych
stanowi¹cych infrastrukturê lotniskow¹.
6. Zapisy ust. 5 nie odnosz¹ siê do obiektów istniej¹cych
w terenie w chwili wejcia w ¿ycie postanowieñ niniejszej
uchwa³y, dla których nie podjêto dzia³añ inwestycyjnych,
b¹d podjêto dzia³ania remontowe i adaptacyjne, a wprowadzenie kolizji z innymi elementami zagospodarowania przestrzennego nast¹pi³o nie z winy u¿ytkownika obiektu i po
dacie oddania obiektu budowlanego do u¿ytku, wzglêdnie
wydania pozwolenia na jego u¿ytkowanie.
7. O ile w treci uchwa³y nie okrelono inaczej, wszelkie
odwo³ania w ramach danego paragrafu nie wymieniaj¹ce
numeru innego paragrafu odnosz¹ siê do jego treci przez
powo³anie siê na ustêp lub punkt.

Zasady ogólne
ROZDZIA£ 1
Przeznaczenie terenów
§3. Ustala siê zakaz wprowadzania funkcji innych, ni¿
okrelone niniejsz¹ uchwa³¹.
§4. Wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady przeznaczania terenów us³ug i aktywnoci powi¹zanych z funkcjonowaniem
ruchu i transportu lotniczego UL:
1) jako funkcjê dominuj¹c¹ na terenach us³ug i aktywnoci
powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego nale¿y rozumieæ wszystkie funkcje niezbêdne do
prawid³owej budowy, u¿ytkowania, eksploatacji lotniska,
dla którego docelow¹ maksymaln¹ form¹ lotniskow¹ mo¿e
byæ klasa C oraz poruszania siê u¿ytkowników na tym
terenie i mo¿liwoci ich korzystania z ruchu i transportu
lotniczego, a w szczególnoci pola naziemnego ruchu
lotniczego z drogami startowymi, drogami ko³owania,
poboczami tych dróg, p³ytami, miejscami postoju statków
powietrznych, wskaników i sygnalizacji lotniskowej, budynku g³ównego lotniska  terminalu wraz z ewentualn¹
wie¿¹ kontroli lotów, budynki administracyjno-socjalne
pracowników lotniska, budynki odpraw pasa¿erskich i
towarowych, budynki s³u¿¹ce bezpieczeñstwu lotniska,
budynki s³u¿¹ce obs³udze statków powietrznych, hangary,
hale obs³ugi technicznej statków powietrznych, drogi
dojazdowe i parkingi w iloci wynikaj¹cej z obs³ugi ruchu
lotniczego, infrastruktury lotniskowej, w tym tak¿e sieci
uzbrojenia podziemnego, lotniskowe stacje paliw s³u¿¹ce
statkom powietrznym i pojazdom obs³uguj¹cym lotnisko,
2) jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ na terenach us³ug i aktywnoci
powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego nale¿y rozumieæ funkcje mog¹ce towarzyszyæ podstawowym funkcjom lotniska, to jest funkcje handlu na
powierzchni sprzeda¿y nie wiêkszej ni¿ 2000 m2, funkcje
hotelarskie, funkcje gastronomiczne, funkcje biurowo-administracyjne, funkcje obs³ugi transportu drogowego i
komunikacji, tereny parkingów nie s³u¿¹ce bezporednio
obs³udze u¿ytkowników ruchu lotniczego,
3) zapisy, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, odnosz¹ siê do
pojedynczej inwestycji lokalizowanej na jednej lub wielu
dzia³kach, lub dla grupy inwestycji, o ile inwestycje te
stanowiæ mog¹ zespó³ powi¹zanych lub s¹siaduj¹cych
obiektów.
§5. 1. Na terenach us³ug i aktywnoci powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego UL ustala siê
zasady zagospodarowania dotycz¹ce przeznaczenia terenów
polegaj¹ce na zakazie wprowadzania funkcji i przedsiêwziêæ
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mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymienionych w par 2, ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz
szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), z wy³¹czeniem przedsiêwziêcia wymienionego w pkt 28 przywo³anego
rozporz¹dzenia.
2. Na terenach us³ug i aktywnoci powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego UL ustala siê zasady
zagospodarowania dotycz¹ce przeznaczenia terenów polegaj¹ce na zakazie wprowadzania funkcji i przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymienionych w
par 3, ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 8a, pkt 8b, pkt 8c, pkt
8d, pkt 8e, pkt 8f i pkt 8g przywo³anego rozporz¹dzenia,
2) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 17 i pkt 18 przywo³anego rozporz¹dzenia,
3) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 35, pkt 36 i pkt 37
przywo³anego rozporz¹dzenia,
4) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 41c przywo³anego
rozporz¹dzenia,
5) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 49, pkt 50, pkt 51, pkt
52a i pkt 52b przywo³anego rozporz¹dzenia,
6) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 53, pkt 55, pkt 56 i pkt
59 przywo³anego rozporz¹dzenia,
7) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 65, pkt 69 i pkt 70
przywo³anego rozporz¹dzenia,
8) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 72 przywo³anego rozporz¹dzenia,
9) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 78 przywo³anego rozporz¹dzenia.
§6. 1. Na obszarze opracowania na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-426/06 z dnia
31 sierpnia 2006 r. zmienia siê trwale przeznaczenie gruntów
rolnych klas III o ³¹cznej powierzchni 160,4700 ha  na cele
nierolnicze, okrelone w niniejszej uchwale, w tym:
- 101,8000 ha gruntów mineralnych klasy IIIa,
- 58,6700 ha gruntów mineralnych klasy IIIb.
2. Na obszarze opracowania na podstawie decyzji Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego nr DR.II.6060-49/06 z
dnia 6 wrzenia 2006 r. zmienia siê trwale przeznaczenie
gruntów rolnych klas IV o ³¹cznej powierzchni 30,9041 ha 
na cele nierolnicze, okrelone w niniejszej uchwale, w tym:
- 10,4500 ha gruntów mineralnych klasy IVa,
- 15,8600 ha gruntów mineralnych klasy IVb,
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- 4,5941 ha pastwisk z gruntami mineralnymi klasy IV.
3. Na obszarze opracowania na podstawie niniejszej
uchwa³y zmienia siê trwale przeznaczenie gruntów rolnych o
³¹cznej powierzchni 1,4300 ha na cele nierolnicze, okrelone
w niniejszej uchwale, w tym:
- 1,4300 ha gruntów mineralnych V klasy.
§7. Zakazuje siê podejmowania jakichkolwiek inwestycji
dotycz¹cej lotniska i infrastruktury lotniskowej bez uprzedniego potwierdzenia spe³nienia wymogów ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 100,
poz. 696 ze zmianami), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny
spe³niæ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130, poz. 1192 ze zmianami), w tym przede
wszystkim ustalenia ograniczeñ niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania lotniska na ca³ym obszarze, którego te
ograniczenia dotycz¹, w postaci zapisów prawa miejscowego.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego
§8. Ochrona i kszta³towanie ³adu przestrzennego na obszarze opracowania polega przede wszystkim na:
1) zastosowaniu zasad zrównowa¿onego rozwoju, w tym
zasad okrelaj¹cych równomierny i zoptymalizowany rozwój terenów zainwestowanych z uwzglêdnieniem zharmonizowanego rozk³adu i dostêpnoci funkcji powi¹zanych,
zasad okrelaj¹cych relacje terenów przeznaczonych do
zainwestowania w stosunku do terenów chronionych,
terenów cennych przyrodniczo i terenów rekreacyjnych,
zasad definiuj¹cych relacje wzajemne miêdzy zabudow¹,
infrastruktur¹, uk³adem komunikacyjnym i transportowym,
a rodowiskiem przyrodniczym, i innych wed³ug potrzeb,
2) ochronie lokalnych wartoci kulturowych, cywilizacyjnych
i przyrodniczych, dla których zasady sformu³owano
w rozdziale 3 i rozdziale 4,
3) wprowadzeniu ustaleñ planu odnosz¹cych siê do odleg³oci zabudowy przewidywanej na obszarze opracowania od
zabudowy na terenach przyleg³ych, relacje miêdzy
przeznaczeniem poszczególnych obszarów i inne zasady
okrelone szczegó³owo w rozdziale 12 i rozdziale 13.

ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

ODDZIA£ I
Zasady ogólne

§9. 1. Dopuszcza siê wprowadzanie funkcji generuj¹cej
uci¹¿liwoci, mierzone na granicy terenu o innym przeznacze-
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niu, jeli uci¹¿liwoci te wywo³ywane s¹ bezporednio przez
ruch lotniczy, z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Ustala siê zakaz wprowadzania funkcji generuj¹cej
uci¹¿liwoci, mierzone na granicy terenu o innym przeznaczeniu, jeli realizacja tej funkcji w terenie nie ma bezporedniego wp³ywu na ruch lotniczy, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Ilekroæ rozstrzygana jest kwestia bezporedniego wp³ywu na ruch lotniczy funkcji generuj¹cej uci¹¿liwoæ, nale¿y
przez to rozumieæ, ¿e dopuszczone s¹ jedynie takie funkcje
generuj¹ce uci¹¿liwoæ poza nieruchomoci¹, na której ród³o
uci¹¿liwoci zlokalizowano, których brak realizacji uniemo¿liwi³by funkcjonowanie lotniska, b¹d których nie da siê bez
szkody dla funkcjonowania lotniska ograniczyæ.
4. Zapisy ust. 1 i ust. 2 odnosz¹ siê równie¿ do urz¹dzeñ
lokalizowanych na danym terenie.

§12. 1. Zabrania siê niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi niezgodnego z przeznaczeniem terenu okrelonym
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Zabrania siê usuwania warstwy organicznej ziemi, o ile
dzia³anie takie nie wynika z wydanej prawomocnej decyzji
administracyjnej s³u¿¹cej inwestycji zgodnej z zasadami okrelonymi w niniejszej uchwale.
3. Zabrania siê wprowadzania przedsiêwziêæ trwale naruszaj¹cych warunki gruntowe i gruntowo-wodne, a w szczególnoci przedsiêwziêæ, których skutkiem mo¿e byæ samoczynne
pionowe lub poziome przemieszczenie gruntów, z zastrze¿eniem zapisów par. 11, ust. 3 i ust. 4.
4. Ochrona powierzchni ziemi w miejscach sk³adowania
odpadów powinna uniemo¿liwiaæ przenikanie substancji szkodliwych lub ulegaj¹cych degradacji w sposób mog¹cy pogarszaæ stan rodowiska do gruntu.

ODDZIA£ II
Ochrona sk³adników rodowiska

ODDZIA£ III
Ochrona rodowiska przed innego rodzaju
szkodliwymi wp³ywami dzia³alnoci cz³owieka

§10. 1. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych i
ich gabaryty nie mog¹ wp³ywaæ negatywnie na naturalny
przep³yw powietrza na obszarach otwartych, to jest w obrêbie
placów, dziedziñców, podwórzy i innych, w szczególnoci nie
mog¹ powodowaæ gromadzenia siê w tych miejscach substancji mog¹cych mieæ szkodliwy wp³yw na zdrowie i ¿ycie
ludzi, a tak¿e nie mog¹ powodowaæ ci¹g³ego lub czasowego
naruszenia norm higieniczno-sanitarnych, okrelanych odrêbnymi przepisami.
2. Wszelkie urz¹dzenia lokalizowane na obszarze opracowania nie mog¹ powodowaæ emisji przekraczaj¹cych wartoci dopuszczalne, okrelone w przepisach reguluj¹cych dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz marginesy
tolerancji dla dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
§11. 1. Zabrania siê na obszarze opracowania wykonywania studni i ujêæ wód podziemnych, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Dopuszcza siê wykonanie studni lub ujêæ wód podziemnych jedynie przez podmiot wskazany przez Gminê Jarocin, o ile dzia³anie takie jest zgodne z programem gospodarki wodno-ciekowej Gminy, a tak¿e s³u¿y celom publicznym.
3. Zakazuje siê realizacji przedsiêwziêæ trwale naruszaj¹cych uk³ad hydrologiczny i hydrograficzny na obszarze opracowania, a tak¿e realizowanych na obszarze opracowania,
lecz skutkuj¹cych takim naruszeniem poza granicami obszaru
opracowania, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Dopuszcza siê realizacji przedsiêwziêæ trwale naruszaj¹cych uk³ad hydrologiczny i hydrograficzny na obszarze
opracowania, o ile naruszenie takie jest niezbêdne z technicznego punktu widzenia dla realizacji podstawowej funkcji
terenów lotniska, a niezrealizowanie tego dzia³ania uniemo¿liwi³oby prawid³owe funkcjonowanie lotniska.

§13. 1. Na obszarze opracowania obowi¹zuje stosowanie rozwi¹zañ zagospodarowania przestrzennego, zmierzaj¹cych do redukcji poziomów ha³asu w obszarach przyleg³ych
w taki sposób, by na terenach objêtych ochron¹ przepisami
odrêbnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w
rodowisku osi¹gn¹æ okrelone w tych przepisach wartoci,
poprzez obowi¹zek nale¿ytego ukszta³towania zagospodarowania na obszarze opracowania, w szczególnoci przy pomocy os³on i cian akustycznych.
2. Lokalizacja os³on i cian akustycznych, o których mowa
w ust. 1, musi byæ ustanowiona w taki sposób, aby elementy
te spe³nia³y wymogi warunków technicznych i odleg³oci od
granic nieruchomoci, okrelonych w przepisach technicznobudowlanych.
3. Os³ony i ciany akustyczne, o których mowa w ust. 1,
mog¹ byæ realizowane jako nieprzerwane ci¹gi ekranów, przy
czym na ka¿de 100,0 m d³ugoci os³ony lub ciany akustycznej wymagane jest wprowadzenie co najmniej 10,0 m przestrzeni wolnej, umo¿liwiaj¹ce przejcie zwierz¹t.
4. Nie wyznacza siê terenów wed³ug zapisów art. 114,
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony
rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902
ze zmianami).
§14. 1. Zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w
bezporednim pobli¿u linii elektroenergetycznych redniego
napiêcia (w odleg³oci bli¿szej ni¿ 5,0 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej napowietrznej)
oraz niskiego napiêcia (w odleg³oci bli¿szej ni¿ 3,0 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu linii), z zastrze¿eniem ust. 2,
przy czym zakaz ten nie dotyczy bezporednich elementów
przy³¹czy, o ile do budynku doprowadzane jest przy³¹cze
redniego napiêcia.
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2. Zakaz okrelony w ust. 1 nie obejmuje obiektów budowlanych s³u¿¹cych eksploatacji linii elektroenergetycznych,
o ile w obiekcie tym nie s¹ zlokalizowane pomieszczenia
mieszkalne lub pomieszczenia na pobyt sta³y ludzi.
3. Zakazuje siê lokalizowania obiektów infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej wytwarzaj¹cej pole elektromagnetyczne w sposób powoduj¹cy, ¿e jego oddzia³ywanie obejmowaæ bêdzie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
sta³y lub mieszkania, jeli przekroczone s¹ dopuszczalne
wartoci pola elektromagnetycznego, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Zakazuje siê wzajemnego lokalizowania obiektów infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej wytwarzaj¹cej pole elektromagnetyczne oraz obiektów budowlanych
przeznaczonych w ca³oci lub czêci na funkcjê mieszkaniow¹
w odleg³oci bli¿szej ni¿ 15,0 m.
5. Przepisy ochronny przed polem elektromagnetycznym
stosuj¹ siê analogicznie do wszystkich pozosta³ych instalacji,
urz¹dzeñ i obiektów, wytwarzaj¹cych takie pole.
ODDZIA£ IV
Ochrona przyrody
§15. 1. Nakazuje siê zagospodarowanie obszaru opracowania w sposób umo¿liwiaj¹cy wykszta³cenie zastêpczych
ci¹gów ekologicznych poza obszarem zajêtym przez infrastrukturê lotniskow¹, lecz na obszarze opracowania.
2. Nakazuje siê stosowanie rozwi¹zañ, które minimalizowaæ bêd¹ zagro¿enia dla wiata zwierzêcego spowodowane
przez ruch powietrzny.
3. Nakazuje siê realizowanie postulatu wyszczególnionego w ust. 2 w postaci systemowych rozwi¹zañ biernych i
czynnych, ujmowanych jako integralny sk³adnik rozwi¹zañ
projektowych zg³aszanych w ramach wniosków o pozwolenie
na budowê oraz jako integralny sk³adnik dzia³añ inwestycyjno-budowlanych wymagany dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie.
§16. 1. Dopuszcza siê usuwanie zieleni na obszarze opracowania, w tym zieleni wysokiej, o ile usuniêcie to wynika z
zapewnienia bezpieczeñstwa dla ruchu lotniczego, a tak¿e
komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ naziemn¹ lotniska.
2. Dopuszcza siê zagospodarowanie zwi¹zane z infrastruktur¹ lotniskow¹ polegaj¹ce na uniemo¿liwianiu lub utrudnianiu dostêpu zwierz¹t na obszar obs³ugi ruchu lotniczego,
w taki sposób, aby umo¿liwiaæ przemieszczanie siê zwierz¹t
poza tym obszarem.
ODDZIA£ V
Ochrona krajobrazu kulturowego
§17. 1. Szczegó³owe zasady ochrony krajobrazu kulturowego na polu architektury polegaj¹ na wprowadzeniu wymogu realizacji wysokiej jakoci zabudowy, w myl postanowieñ
szczegó³owych niniejszej uchwa³y.

2. Dla zabudowy towarzysz¹cej infrastrukturze lotniskowej, lecz nie bêd¹cej bezporednio zwi¹zan¹ z t¹ infrastruktur¹, obowi¹zuje zachowanie odleg³oci miêdzy dwoma budynkami, której wartoæ okrela czterokrotna wielkoæ wysokoci wy¿szego z budynków.

ODDZIA£ VI
Bezpieczeñstwo i zdrowie ludzi
§18. Na obszarze opracowania zapewnienie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ludzi polega w szczególnoci na:
1) zapewnieniu dostêpu do dróg publicznych ze wszystkich
terenów, na których niniejsza uchwa³a dopuszcza realizacje inwestycji budowlanych,
2) obowi¹zku wyznaczenia stref uspokojonego ruchu
w obszarze wewnêtrznym,
3) wprowadzeniu nakazów stosowania rozwi¹zañ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo po¿arowe, w szczególnoci takich,
jak dojazdy do dzia³ek, w³aciwe parametry dróg wewnêtrznych, restrykcje w zastosowanych materia³ach
dotycz¹cych pokryæ dachowych,
4) obowi¹zku takich form zagospodarowania terenu, które
informuj¹ o potencjalnych zagro¿eniach dla ludzi zwi¹zanych z wprowadzaniem funkcji przewidywanych w uchwale, a w odniesieniu do funkcji szczególnie wymagaj¹cych
 nakazu wprowadzania wynagrodzeñ lub dodatkowych
ogrodzeñ uniemo¿liwiaj¹cych jakikolwiek dostêp osób
niepowo³anych.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§19. Na obszarze opracowania okrela siê szczegó³owo
jedynie ochronê dóbr kultury wspó³czesnej poprzez:
1) wyznaczenie cech obiektów architektonicznych, dla
których okrelono podwy¿szony standard wykonania,
2) wyznaczenie cech wa¿nych przestrzeni publicznych, dla
których okrelono podwy¿szony standard wykonania.
§20. 1. Na obszarze opracowania ustala siê warunki,
zasady i standardy kszta³towania kolorystyki elewacji zabudowy, polegaj¹ce na dopuszczeniu do stosowania w budynkach
wzniesionych i nowo projektowanych na tych terenach, a
tak¿e  w wyniku zmian wprowadzonych termorenowacj¹ lub
innymi dzia³aniami budowlanymi i remontowymi  w budynkach istniej¹cych na tych terenach, nastêpuj¹cych dominuj¹cych kolorów elewacji, z zastrze¿eniem ust. 3 i ust. 4:
1) wed³ug kolorystyki RAL biele i pochodne oznaczone numerami 1013, 1015, 9001, 9002, 9003, 9010, 9018,
2) wed³ug kolorystyki RAL ¿ó³cie i pochodne oznaczone
numerami 1003, 1004, 1005, 1012, 1014, 1017, 1018, 1021,
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3) wed³ug kolorystyki RAL br¹zy i pochodne oznaczone numerami 1000, 1001, 1002, 1011, 1019, 1024, 8000, 8001,
8002, 8012, 8014, 8015, 8024,
4) wed³ug kolorystyki RAL czerwienie i pochodne oznaczone
numerami 3001, 3003, 3004, 3005, 3009, 3011, 3016,
5) wed³ug kolorystyki RAL b³êkity i pochodne oznaczone
numerami 5007, 5008, 5009, 5014, 5023, 5024,
6) wed³ug kolorystyki RAL popiele i pochodne oznaczone
numerami 7000, 7001, 7002, 7003, 7005, 7006, 7007, 7023,
7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7044,
7) wed³ug kolorystyki RAL kolory inne oznaczone numerami
9006, 9007,
8) wed³ug kolorystyki NCS biele, popiele i pochodne oznaczone numerami w serii S xx00-N, S xx02-Y, S xx05-Y20R,
S xx05-Y50R, S xx05-G80Y, S xx05-G50Y, gdzie xx oznacza
cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym
w przedziale od 00 do 60,
9) wed³ug kolorystyki NCS ¿ó³cie i pochodne oznaczone
numerami w serii S 05xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 05
do 50, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 30,
10) wed³ug kolorystyki NCS be¿e i pochodne oznaczone numerami w serii S 10xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 05
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 40,
11) wed³ug kolorystyki NCS br¹zy i pochodne oznaczone
numerami w serii S 20xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 05
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 50, dalej oznaczone
numerami w serii S 30xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 10
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 70, dalej oznaczone
numerami w serii S 4010-YyyR, gdzie yy oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 10 do 50,
12) wed³ug kolorystyki NCS czerwienie i pochodne oznaczone
numerami w serii S 30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 10
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 20, dalej oznaczona
numerem S 3030-R, dalej oznaczone numerami w serii S
30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 50 do 60, a yy oznacza
cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w
przedziale od 00 do 10, dalej oznaczona numerem S 2570R, dalej oznaczone numerami w serii S 40xx-RyyB, gdzie
xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w
przedziale od 20 do 50, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00
do 20, dalej oznaczona numerem S 3560-R, dalej oznaczone numerami w serii S 50xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 30
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do 40, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 30.
2. Na obszarze opracowania ustala siê warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy terenów zabudowy, polegaj¹ce na zakazie stosowania w budynkach wzniesionych na
tych terenach, a tak¿e  w wyniku zmian wprowadzonych
termorenowacj¹ lub innymi dzia³aniami budowlanymi i remontowymi  w budynkach istniej¹cych na tych terenach,
nastêpuj¹cych uzupe³niaj¹cych kolorów elewacji, z zastrze¿eniem ust. 3 i ust. 4:
1) wed³ug kolorystyki RAL ¿ó³ci i pochodnych oznaczonych
numerami 1026, 2005, 2007,
2) wed³ug kolorystyki RAL czerwieni i pochodnych oznaczonych numerami 3014, 3015, 3017, 3018, 3024, 3026, 4003,
4010,
3) wed³ug kolorystyki RAL fioletów i pochodnych oznaczonych numerami 4001, 4003, 4005, 4006, 4008,
4) wed³ug kolorystyki NCS czerwieni, fioletów i pochodnych
oznaczonych numerami w serii S 05xx-RyyB, gdzie xx
oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw
w przedziale od 00 do 90, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00
do 90, dalej oznaczonych numerami w serii S 10xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 05 do 60, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 90, dalej oznaczonych numerami w serii S 20xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 05 do 65, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 30xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 10 do 55, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 40xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 30 do 50, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 50xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 20 do 40, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60.
3. Zezwala siê na stosowanie bez ograniczeñ naturalnych
kolorów materia³ów budowlanych, o ile ich barwa nie bêdzie
zmieniana pow³okami malarskimi, tynkarskimi b¹d innymi,
zakrywaj¹cymi naturalny kolor materia³u, a materia³ ten jest
dozwolony do stosowania w przepisach niniejszej uchwa³y.
4. Dla koloru nie wystêpuj¹cego w standardach kolorystyki RAL i NCS obowi¹zuje dopasowanie do najbli¿szego
odpowiednika i zastosowanie do tego koloru odpowiadaj¹cych zapisów niniejszej uchwa³y.
5. Na obszarze opracowania wystêpuj¹ stanowiska archeologiczne, które podlegaj¹ ochronie, w szczególnoci
polegaj¹cej na:
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1) koniecznoci uzgodnieñ dokumentacji z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, poprzedzaj¹cych wykonanie
robót budowlanych na tych obszarach,
2) nakazie uzgodnienia wyprzedzaj¹co przed podjêciem prac
budowlanych, zakresu i formy sprawowania nadzoru archeologicznego, a tak¿e ewentualnej realizacji stosownych badañ, zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
3) zapewnieniu warunków podmiotom wyznaczonym do
prowadzenia czynnoci okrelonych w pkt 2,
4) mo¿liwoci realizacji zadañ wymaganych w ustawie z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).
6. Ustala siê obowi¹zek uzyskania pozytywnej opinii
w³aciwych organów wojskowych odnonie budowy lub
monta¿u nadajników lub przekaników radiowych, telekomunikacyjnych, a tak¿e masztów wszelkiego rodzaju.

ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznej

§21. Na obszarze objêtym uchwa³¹ wyznacza siê nastêpuj¹ce przestrzenie publiczne:
1) plac stanowi¹cy strefê przedpola g³ównego budynku
lotniska.
§22. Nakazuje siê pozostawienie przestrzeni publicznych
jako obszarów ogólnodostêpnych.
§23. Dopuszcza siê realizacjê chodników i innych elementów ci¹gów pieszych, po obwodzie zewnêtrznym przestrzeni
publicznej, a tak¿e wewn¹trz wed³ug potrzeb.
§24. 1. Dopuszcza siê czasowe zajmowanie chodników
i placów przez sprzêt, reklamy, urz¹dzenia i aran¿acje, pod
warunkiem spe³nienia przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa, w tym bezpieczeñstwa po¿arowego, komunikacji,
dostêpu do nieruchomoci, a tak¿e pod warunkiem zapewnienia mo¿liwoci swobodnego ruchu osób niepe³nosprawnych
i odleg³oci od krawê¿nika przyleg³ej jezdni co najmniej 0,6 m.
2. Dopuszcza siê trwa³e sytuowanie na chodnikach
i placach  sprzêtu, reklam, urz¹dzeñ i aran¿acji, których
zainstalowanie wi¹¿e siê z publicznym u¿ytkowaniem przestrzeni i jest integralnie zwi¹zane z ma³¹ architektur¹ lub
wystrojem obiektów publicznych, takich jak przystanek autobusowy, kiosk, wiata, scena otwarta, i analogicznych do
wymienionych w ust. 3, pod warunkiem spe³nienia przepisów
dotycz¹cych bezpieczeñstwa, w tym bezpieczeñstwa po¿arowego, komunikacji, dostêpu do nieruchomoci, a tak¿e pod
warunkiem zapewnienia mo¿liwoci swobodnego ruchu osób
niepe³nosprawnych i odleg³oci od krawê¿nika przyleg³ej
jezdni co najmniej 1,0 m.
3. Do elementów ma³ej architektury, dopuszczonych do
zlokalizowania na obszarze przestrzeni publicznej, nale¿¹ w

szczególnoci ³awki, kosze na odpady, donice, misy, a tak¿e
tablice upamiêtniaj¹ce i pomniki.
§25. Dopuszcza siê realizacjê uk³adów i konfiguracji posadzkarskich.
§26. Obowi¹zuje bezwzglêdna preferencja ruchu pieszego w stosunku do ruchu ko³owego.
§27. Dopuszcza siê na obszarze przestrzeni publicznych
organizacjê i prowadzenie czasowych imprez i spotkañ spo³ecznych.
ROZDZIA£ VI
Parametry i wskaniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§28. 1. Ustala siê parametry zabudowy dla poszczególnych terenów objêtych obszarem opracowania, dla wysokoci obiektów budowlanych, na nie wiêcej ni¿ 5 kondygnacji.
2. Ustala siê parametry zabudowy dla poszczególnych
terenów objêtych obszarem opracowania, dla wysokoci
obiektów budowlanych, na nie wiêcej ni¿ 25,0 m dla obiektów
bezporednio zwi¹zanych z funkcj¹ lotniska, stanowi¹cych jej
integralne sk³adniki.
3. Ustala siê parametry zabudowy dla poszczególnych
terenów objêtych obszarem opracowania, dla wysokoci
obiektów budowlanych, na nie wiêcej ni¿ 10,0 m dla obiektów
nie zwi¹zanych bezporednio z funkcj¹ lotniska.
4. Ustala siê redni¹ intensywnoæ zabudowy dla terenów UL.
ROZDZIA£ VII
Sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie
na podstawie przepisów odrêbnych
Nie ustala siê.
ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe zasady scalania
i podzia³u nieruchomoci
§29. Nie ustala siê warunków dotycz¹cych scalania nieruchomoci.
§30. 1. Ustala siê zasady i warunki podzia³u nieruchomoci, polegaj¹ce na:
1) dopuszczeniu wyznaczania dzia³ek o minimalnej powierzchni 3.000 m2 dla celów realizacji dowolnej funkcji uzupe³niaj¹cej,
2) obowi¹zku wyznaczania dzia³ek o minimalnej powierzchni
500 m2 dla celów realizacji przestrzeni publicznych,
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3) zakazie takiego wydzielania nieruchomoci, którego skutki
mog¹ powodowaæ utrudnienie lub uniemo¿liwienie realizacji planowanej infrastruktury lotniskowej, a tak¿e jej
potencjalnej przysz³ej rozbudowy, przy czym stwierdzenie
o nie powodowaniu wymienionych skutków winno byæ
podejmowane przez organ nadzoruj¹cy ruch lotniczy, a w
razie braku stanowiska tego organu  przez w³aciwy
organ samorz¹du lokalnego.
2. Ustala siê dla wyznaczania terenów komunikacji
i transportu drogowego zasady i warunki polegaj¹ce na:
1) dopuszczeniu wyznaczania minimalnej szerokoci 15,0 m
jako pó³nocnego pasa poszerzenia drogi przebiegaj¹cej na
po³udnie od obszaru opracowania, dla uzyskania przez ni¹
docelowej klasy G,
2) dopuszczeniu wyznaczania minimalnej szerokoci 12,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych dla terenów wyznaczonych
dla dróg wewnêtrznych transportu drogowego na terenie
UL.
§31. Dopuszcza siê wydzielanie z terenu o innej funkcji
obszarów przeznaczonych pod komunikacjê i transport drogowy, w tym dróg wewnêtrznych, w taki sposób, ¿e w wyniku
tego podzia³u mog¹ powstaæ dzia³ki o powierzchniach mniejszych ni¿ okrelone w par. 30, ust. 1, z zastrze¿eniem, ¿e dla
dzia³ek o mniejszej powierzchni obowi¹zuje  odpowiednio 
zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych (w odniesieniu
do zapisów pkt 1) oraz zakaz lokalizowania i realizacji przestrzeni publicznych (w odniesieniu do zapisów pkt 2).
§32. Dopuszcza siê wydzielanie z terenu o innej funkcji
dzia³ek przeznaczonych pod realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
miejskiej, w szczególnoci urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
urz¹dzeñ ciep³owniczych i innych, o powierzchniach okrelonych przez w³aciwego gestora sieci, z zastrze¿eniami analogicznymi, jak w par. 31.
ROZDZIA£ IX

2. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wspólnego koordynowania dzia³añ, przy czym organ zarz¹dzaj¹cy
i kontroluj¹cy ruch lotniczy ma w tym wzglêdzie rolê wiod¹c¹.
ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
§35. Na obszarze opracowania ustala siê warunki, zasady
i standardy kszta³towania zagospodarowania terenu dla terenów komunikacji i transportu drogowego KG, polegaj¹ce na:
1) wyznaczaniu przebiegów dróg publicznych i ci¹gów
pieszo-jezdnych w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo,
poprzez dopuszczenie zastosowania elementów i urz¹dzeñ spowalniaj¹cych ruch,
2) dopuszczeniu prowadzenia infrastruktury technicznej
w pasie drogi dla terenów KG.
§36. Ustala siê warunki, zasady i standardy kszta³towania
obs³ugi komunikacyjnej w zakresie wyznaczania miejsc
parkingowych, polegaj¹ce na:
1) nakazie wyznaczania co najmniej dwóch miejsc parkingowych przypadaj¹cych na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektów trwale po³¹czonych z gruntem, w tym co najmniej jedno miejsce parkingowe dla osób niepe³nosprawnych na ka¿de 1.000 m2, lecz co najmniej dwa miejsca dla
osób niepe³nosprawnych, o ile obiekty te s³u¿¹ podstawowej funkcji lotniska,
2) nakazie wyznaczania co najmniej czterech miejsc parkingowych przypadaj¹cych na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektów trwale po³¹czonych z gruntem, w tym co najmniej jedno miejsce parkingowe dla osób niepe³nosprawnych na ka¿de 500 m2, lecz co najmniej dwa miejsca dla
osób niepe³nosprawnych, o ile obiekty te nie s³u¿¹ podstawowej funkcji lotniska,

Szczególne warunki zagospodarowania
terenu oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu

3) dopuszczeniu wyznaczania zespo³ów lub indywidualnych
miejsc parkingowych, z zachowaniem ewentualnych
innych warunków okrelonych w niniejszej uchwale,

§33. 1. Ustala siê obowi¹zek uzgadniania wszystkich
projektów realizowanych na obszarze opracowania  z w³aciwymi organami zarz¹dzaj¹cymi i kontroluj¹cymi ruch lotniczy, a tak¿e z w³adzami gminy.

4) dopuszczeniu wznoszenia budynków mieszcz¹cych miejsca parkingowe w podziemiu oraz na kondygnacjach
nadziemnych,

2. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1, wymaga pozytywnego uzgodnienia, które warunkuje mo¿liwoæ realizacji
okrelonej inwestycji.
§34. 1. Organ zarz¹dzaj¹cy i kontroluj¹cy ruch lotniczy,
a tak¿e w³adze gminy, s¹ zobowi¹zane realizowaæ, monitorowaæ i odpowiadaæ za w³aciwe parametry zagospodarowania
terenu na obszarze opracowania, w sposób zapewniaj¹cy
utrzymanie warunków ochrony rodowiska, w szczególnoci
przyrody o¿ywionej, w kontekcie aspektów migracji organizmów ¿ywych, bezpieczeñstwa ludzi i zwierz¹t, w odniesieniu
do ruchu lotniczego.

5) dopuszczeniu lokalizacji miejsc parkingowych dla pojazdów ciê¿arowych w iloci wed³ug potrzeb na obszarze
opracowania, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§37. 1. Na obszarze opracowania ustala siê zasady
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, polegaj¹ce na
dopuszczeniu:
1) zasilania w ciep³o budynków z indywidualnych kot³owni
na gaz lub olej opa³owy lekki, wzglêdnie tak¿e z ciep³oci¹gu gminnego, z dopuszczeniem zasad okrelonych w pkt
2 i pkt 3,
2) zasilania w ciep³o budynków tak¿e z indywidualnych
kot³owni na olej opa³owy ciê¿ki lub gaz p³ynny, o ile
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zastosowanie takiego ród³a dopuszczaj¹ stosowne przepisy,
3) zasilania w ciep³o budynków tak¿e z odnawialnych róde³
energii, traktowanych jako zasilanie ca³kowite lub wspomaganie zasilania w ciep³o,
4) zaopatrzenia w wodê z istniej¹cej i projektowanej sieci
wodoci¹gowej,
5) odprowadzania cieków sanitarnych i technologicznych
z terenów zabudowy do gminnej sieci kanalizacyjnej, przy
czym w odniesieniu do cieków technologicznych obowi¹zuje ich neutralizacja przed wprowadzeniem do sieci, to
jest zobojêtnienie sk³adu przez doprowadzenie zawartoci
zanieczyszczeñ do poziomów okrelonych przepisami oraz
stanowiskiem gestora sieci kanalizacyjnej,
6) odprowadzania cieków sanitarnych z obiektów i urz¹dzeñ
bezporednio zwi¹zanych z infrastruktur¹ lotniskow¹ do
gminnej sieci kanalizacyjnej, wzglêdnie  o ile sieci kanalizacyjnej brakuje  do zbiorników szczelnych, o ile zbiorniki te posiadaæ bêd¹ stosowne atesty,
7) odprowadzania cieków technologicznych z obiektów
i urz¹dzeñ bezporednio zwi¹zanych z infrastruktur¹ lotniskow¹ do gminnej sieci kanalizacyjnej, wzglêdnie  o ile
sieci kanalizacyjnej brakuje  do zbiorników szczelnych,
o ile zbiorniki te posiadaæ bêd¹ stosowne atesty, z zastrze¿eniem, ¿e cieki te w ka¿dym przypadku  to jest przed
wprowadzeniem do sieci lub przed wprowadzeniem do
zbiornika szczelnego  winny byæ neutralizowane, to jest
zobojêtniane co do sk³adu przez doprowadzenie zawartoci zanieczyszczeñ do poziomów okrelonych przepisami
oraz stanowiskiem gestora sieci kanalizacyjnej,
8) odprowadzania wód opadowych z obszaru lotniska do
kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo,
9) odprowadzania podczyszczonych wód opadowych z pozosta³ych obszarów, na których zezwolono na budowê budynków, a tak¿e z terenów komunikacji i transportu drogowego oraz terenów obs³ugi komunikacji i transportu
drogowego  do kanalizacji deszczowej,
10) zasilania w energiê elektryczn¹ ze stacji transformatorowych, zgodnie ze wskazaniami gestora sieci infrastruktury
elektroenergetycznej,
11) realizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cego na
budowie stacji transformatorowych, linii sieci zasilaj¹cych
obiekty, zgodnie z zapisami uchwa³y, na podstawie warunków i wskazañ gestora sieci infrastruktury, na terenach
wskazanych przez tego gestora lub w³aciwy urz¹d,
12) realizacji obiektów infrastruktury miejskiej, w tym elektroenergetycznej, bez koniecznoci respektowania linii zabudowy,
13) gospodarowania odpadami sta³ymi zgodnie z ustalonymi
odrêbn¹ uchwa³¹ zasadami utrzymania porz¹dku i czystoci na obszarze gminy Jarocin oraz sytuowania nowo
lokalizowanego miejsca gromadzenia odpadów sta³ych w
sposób umo¿liwiaj¹cy swobodny dostêp s³u¿b z terenu
ogólnodostêpnego, z nakazem realizacji segregacji odpadów na terenie UL,

14) wyznaczania wraz z ci¹gami infrastruktury technicznej
odpowiadaj¹cych im stref ochrony, zgodnie z aktualnymi
przepisami.
2. Na obszarze opracowania ustala siê zasady prowadzenia ci¹gów infrastruktury technicznej, polegaj¹ce na dopuszczeniu:
1) wyznaczania ci¹gów sieci infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczaj¹cych tereny komunikacji i transportu drogowego, tereny przestrzeni publicznych, z zachowaniem zasad wyznaczania przebiegów tych sieci okrelonych odrêbnymi przepisami, z uwzglêdnieniem pkt 2,
2) wyznaczania ci¹gów sieci infrastruktury technicznej na
innych terenach, o ile nie stoi to w sprzecznoci z przepisami prawa, a tak¿e, o ile w³aciciele i posiadaj¹cy tytu³
prawny do nieruchomoci, na których maj¹ byæ zlokalizowane ci¹gi, wyra¿¹ pisemn¹ zgodê na prowadzenie takich
ci¹gów,
3) lokalizowania przy³¹czy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, najdogodniej w miejscach dostêpnych przez odpowiednie s³u¿by z terenu ogólnodostêpnego.
3. Na obszarze opracowania ustala siê zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej, polegaj¹ce na zakazie:
1) stosowania zbiorników szczelnych na nieczystoci ciek³e,
wykonywanych na budowie,
2) realizowania oczyszczalni cieków, w tym tak¿e lokalnych
oczyszczalni cieków, jako urz¹dzeñ lub kompleksów s³u¿¹cych do odprowadzania cieków sanitarnych i technologicznych na terenie UL,
3) realizowania infrastruktury elektroenergetycznej w sposób uniemo¿liwiaj¹cy, utrudniaj¹cy lub powoduj¹cy obni¿enie bezpieczeñstwa ruchu lotniczego, a tak¿e uniemo¿liwiaj¹cy lub utrudniaj¹cy rozbudowê przysz³ej infrastruktury lotniskowej na ca³ym terenie UL (linie napowietrzne).
4. Na obszarze opracowania ustala siê zasady u¿ytkowania infrastruktury technicznej, polegaj¹ce na:
1) nakazie wystêpowania o okrelenie warunków wykonania
elementów infrastruktury ka¿dorazowo do w³aciwego
zarz¹dcy lub gestora sieci infrastruktury, której okrelone
dzia³anie dotyczy,
2) nakazie wystêpowania o okrelenie warunków usuniêcia
kolizji z istniej¹cymi elementami infrastruktury ka¿dorazowo do w³aciwego zarz¹dcy lub gestora sieci infrastruktury, którego infrastruktury okrelona kolizja dotyczy,
3) nakazie uzgadniania przebiegów nowo projektowanych i
wykonywanych sieci infrastruktury ka¿dorazowo z w³aciwym zarz¹dc¹ lub gestorem sieci infrastruktury.
ROZDZIA£ XI
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
§38. Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie obszaru zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami).

nie mniejszej ni¿ 60% ³¹cznej powierzchni elewacji budynku, wybranych sporód wymienionych:

§39. Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie obszaru, dla którego wydano prawomocn¹ decyzjê o pozwoleniu na budowê przed wejciem w ¿ycie zapisów niniejszej
uchwa³y, na cele budowy w tej decyzji okrelone, jednak przez
czas nie d³u¿szy ni¿ okrelony w pozwoleniu na budowê, a o
ile takiego okrelenia brak, na czas nie d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce.

-

beton architektoniczny elewacyjny,

-

ceg³a elewacyjna, w tym ceg³a klinkierowa,

-

ok³adziny modu³owe ceramiczne,

-

ok³adziny z kamienia naturalnego,

-

ok³adziny aluminiowe lub stalowe na rusztach dystansowych, z wy³¹czeniem blach trapezowych, kaset i p³yt
warstwowych,

-

fasad aluminiowo-szklanych, stalowo-szklanych lub
szklenia strukturalnego,

-

systemy drewnianych ok³adzin elewacyjnych,

§40. Dopuszcza siê wznoszenie tymczasowych obiektów
budowlanych na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, pod warunkiem, ¿e
obiekt taki nie jest przeznaczony na cele mieszkalne, a tak¿e,
¿e spe³nia wymagania odrêbnych przepisów stawiane danego typu obiektom w zakresie bezpieczeñstwa, warunków
sanitarno-higienicznych, warunków ochrony ppo¿.
§41. Dopuszcza siê wznoszenie tymczasowych obiektów
budowlanych na terenach nie przeznaczonych pod zainwestowanie, na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, pod warunkiem,
¿e obiekt taki nie jest przeznaczony na pobyt sta³y lub cele
mieszkalne, a tak¿e, ¿e spe³nia wymagania odrêbnych przepisów stawiane danego typu obiektom w zakresie bezpieczeñstwa, warunków sanitarno-higienicznych, warunków ochrony
ppo¿..
§42. 1. Zakazuje siê wznoszenia tymczasowych ogrodzeñ wy¿szych ni¿ 3,0 m, jeli s¹ to ogrodzenia nie s³u¿¹ce
zabezpieczeniu placu budowy.
2. Zakazuje siê wznoszenia tymczasowych ogrodzeñ o
stopniu a¿urowoci ca³kowitej nie mniejszym ni¿ 40%, jeli s¹
to ogrodzenia nie s³u¿¹ce zabezpieczeniu placu budowy.

przy czym zapis powy¿szy dotyczy ka¿dej elewacji
z osobna, z wy³¹czeniem elewacji ulegaj¹cych zakryciu
w zabudowie zwartej,
2) zastosowania na elewacji budynków o charakterze magazynowym lub gospodarczym  dla zapewnienia w³aciwej
jakoci architektonicznej  szlachetnych materia³ów elewacyjnych, w iloci nie mniejszej ni¿ 25% ³¹cznej powierzchni elewacji budynku, wybranych sporód wymienionych:
-

beton architektoniczny elewacyjny,

-

ceg³a elewacyjna, w tym ceg³a klinkierowa,

-

ok³adziny modu³owe ceramiczne,

-

ok³adziny z kamienia naturalnego,

-

ok³adziny aluminiowe lub stalowe na rusztach dystansowych, z wy³¹czeniem blach trapezowych, kaset i p³yt
warstwowych,

-

fasad aluminiowo-szklanych, stalowo-szklanych lub
szklenia strukturalnego,

-

systemy drewnianych ok³adzin elewacyjnych,

DZIA£ IV
Przepisy Szczegó³owe
ROZDZIA£ XII
Tereny zabudowy
§43. 1. Na terenach us³ug i aktywnoci powi¹zanych
z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego, oznaczonych 1UL na Rysunku Planu, ustala siê minimalny wskanik
powierzchni biologicznie czynnej na 30%.
2. Ustala siê dopuszczenie:
1) stosowania dowolnej geometrii dachów, w tym dachów
p³askich lub stromych, dla budynków realizuj¹cych podstawow¹ funkcjê lotniska,
2) stosowania dowolnej geometrii dachów, w tym jedynie
dachów p³askich, dla budynków realizuj¹cych uzupe³niaj¹c¹ funkcjê lotniska.
3. Ustala siê nakaz:
1) zastosowania na elewacji budynków o charakterze us³ugowym  dla zapewnienia w³aciwej jakoci architektonicznej  szlachetnych materia³ów elewacyjnych, w iloci

przy czym zapis powy¿szy dotyczy ka¿dej elewacji z osobna, z wy³¹czeniem elewacji ulegaj¹cych zakryciu w zabudowie
zwartej.
4. Dopuszcza siê zespo³y budynków z³o¿one z czêci
po³o¿onych na równych lub ró¿nych poziomach, z których
ka¿da czêæ z osobna musi spe³niaæ warunki okrelone
niniejsz¹ uchwa³¹.
5. Dla zespo³ów budynków, o których mowa w ust. 4,
obowi¹zuje zachowanie pe³nej dostêpnoci dla osób niepe³nosprawnych.
6. Dla ka¿dej inwestycji realizowanej na terenie UL
obowi¹zuje uzyskanie pozytywnej opinii organu nadzoruj¹cego ruch lotniczy, a w razie braku stanowiska tego organu
 pozytywnej opinii w³aciwego organu samorz¹du lokalnego
dla lokalizacji ka¿dego obiektu budowlanego, która to opinia
wydawana jest:
1) na podstawie wniosku zawieraj¹cego opis przedsiêwziêcia  dla dróg komunikacji i transportu ko³owego,
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z za³¹cznikiem w postaci kopii mapy zasadniczej ukazuj¹cej lokalizacjê inwestycji,

od strony po³udniowej  drogi publicznej, dla jej docelowego ukszta³towania jako drogi odpowiadaj¹cej klasie G,

2) na podstawie wniosku zawieraj¹cego opis przedsiêwziêcia  dla ci¹gów infrastruktury, z za³¹cznikiem w postaci
kopii mapy zasadniczej ukazuj¹cej lokalizacjê inwestycji,

3) dopuszczenie prowadzenia ci¹gów infrastruktury technicznej.

3) na podstawie wniosku zawieraj¹cego szczegó³owy opis
przedsiêwziêcia oraz koncepcjê  dla wszystkich pozosta³ych obiektów, z za³¹cznikiem w postaci kopii mapy zasadniczej ukazuj¹cej lokalizacjê inwestycji.

ROZDZIA£ XIII
Tereny komunikacji i transportu drogowego

§44. 1. Na terenach komunikacji i transportu drogowego, oznaczonych 1KG na Rysunku Planu, ustala siê:

2. Na terenach komunikacji i transportu drogowego,
oznaczonych 1KG na Rysunku Planu, ustala siê zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej.
DZIA£ V
Przepisy koñcowe
§45. Zgodnie z art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala siê stawkê 15% s³u¿¹c¹
naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na
podstawie niniejszej uchwa³y.

1) nakaz pozostawienia terenów jako obszarów ogólnodostêpnych, s³u¿¹cych celom komunikacji ko³owej, ko³owej
i pieszej lub ko³owej, pieszej i rowerowej,

§46. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Jarocina.

2) wyznaczenie pasów komunikacji i transportu drogowego
dla rozbudowy istniej¹cej poza obszarem opracowania 

§47. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Jaros³aw £ukasiewicz
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XV/164/2007
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 31 padziernika 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OBRÊBACH GEODEZYJNYCH SIEDLEMIN I GOLINA, GMINA JAROCIN
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i
Golina, gmina Jarocin, 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 5 lipca 2007 r. do 27 lipca 2007 r., dnia
13 lipca 2007 r. odby³a siê dyskusja publiczna nad przyjêtymi
w tym projekcie rozwi¹zaniami, natomiast uwagi do tego
projektu by³y przyjmowane do dnia 10 sierpnia 2007 r.
1. W ustawowym terminie wp³ynê³a jedna uwaga, z³o¿ona
przez reprezentanta Agencji Nieruchomoci Rolnych 
Oddzia³ Terenowy w Poznaniu, sygn. SGZ-4210-157/KC/

07/5888 z dnia 25 lipca 2007 r., przy czym Burmistrz
Jarocina rozpatrzy³ z³o¿on¹ uwagê nie uwzglêdniaj¹c jej.
2. Uwaga do projektu planu miejscowego, o której mowa w
pkt 1, dotyczy kwestionowania przez stronê wnosz¹c¹
uwagê przeznaczenia terenów na cele infrastruktury lotniskowej.
3. Rada Miejska w Jarocinie po rozpoznaniu uwagi nie
korzysta z uprawnieñ przewidzianych w art. 19, ust. 1
cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest nie stwierdza koniecznoci uwzglêdnienia uwagi do planu.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XV/164/2007
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 31 padziernika 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrêbach geodezyjnych
Siedlemin i Golina, gmina Jarocin

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA OBSZARZE OBJÊTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OBRÊBACH GEODEZYJNYCH SIEDLEMIN I GOLINA, GMINA JAROCIN
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 podejmuje rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w odniesieniu
do obszaru objêtego uchwa³¹.

2. W zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin, wystêpuje koniecznoæ realizacji nowych sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a tak¿e dróg publicznych.

1. Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jest obecnie terenem rolnym, czêciowo
u¿ytkowanym na cele upraw polowych, przy czym brakuje
sieci infrastruktury technicznej. Dla realizacji przewidzianego planem zagospodarowania konieczna bêdzie budowa sieci infrastruktury doprowadzaj¹cej media do przedmiotowych terenów.

3. Przewiduje siê w odniesieniu do sieci i urz¹dzeñ systemu
wodoci¹gowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej budowê nowych elementów sieci infrastruktury sanitarnej, w
zgodzie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania cieków.
4. Inwestycje, o których mowa w punkcie 3, realizowane
bêd¹ przez w³acicieli sieci.

