Pro.j el<t

zloZont, przez

Bulrnistlza Miasta Kola

ucHwALA NR ...............,
RADY MIEJSKIEJ W KO;;
z dnia .................... .... r.

w sprawie miejscolvego planu zagospoclarowania przestrzennego miastit Kola w rejonie ulicy Klonowej
czg56

II

-

Napodstawieart. l8Lrst.2pkt5ustarvyzdnia8nrarcal990r.osarnorzqdziegtttintryru(tq.Dz.U.z2019r.
poz.506) oraz afi.20 ust. I ustawy zdnia2T marca 2003 r'. o planor,vaniu izagospodarowanitt przestrzelllylt.l
(t4.Dz.U.z201Br.poz. 1945zeznr.)RadyMie.iskiejwl(oleuchwala,conastgpttie:
Rozclzial l.
Przepisy o96lne

l. Uchwala sig miejscowy plan zagospodalowania przestrzeuuego miasta Kola w rejonie Lrlicy
Klonowe.i - czq\(, ll po stwierdzeniu. ze rrie narllsza or.r r.rstaleri Studiun urvarunltorvari i kielLtnh6w
zagospodarowania plzestrzennego miasta l(ola (Uchwala Nr L1148412018 Rady Miejskiej w Kole zdnia
$ 1.

3

I stycznia 2018 r.), zwany dalej .,planern".
2. Glanice obszarur objgtego planem przedstawiono na lyslrnku platru, stauotvi4cy zalqcznik do niniejszej

ruchrvaly.

3. Integraln4 czgSi uchwaly stanowi4:

l)

rysurrek planu zatytulowany "Miejscowy plan zagospodarolvania przestrzennego tniasta I(ola w lejonie
r"rlicy Klonor,vej - czgsi ll" wskali l:500, wraz zwylysern ze StLrdiuur uu,arultkorvari ikierunk6w

zagospodarowania przestrzeunego rniasta I(ola, stanorviqcy zal4cznil< nr

I do ninie.iszej

ltchr,r,alyl

2) rozstrzygn igcie Rady Mie.iskie.i w Kole o sposobie rozpatrzenia rlwag wniesiottych do pro.iektLr planu,
stanor,vi4ce zalqcztik nr 2 do niniejszej r"rchrvaly;
3) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej r.v l(ole o sposobie realizac.ii, zapisanych w plarrie, irrwestycji zzal<reslt
infl'astruktury technicznej, kt6re nale2a, do zadari rvlasnych gminy orazzasadaclt ich flnartsowania, zgodnie
z przepisarri o finansach pLrblicznych. stanowiqce zal4cznik nr 3 do niniejszej uchwaly.
$ 2. Ilekrod w niniejszej uchwale jest tnowa o:

l) powierzchni calhorvitej zabudowy

-

r'ozumie sig przez

to surxg powierzchni wszystkich

kondygnac.li

bLrdynkLr liczonych po obrysie zer,vngtrznynr budynku. Do powierzchni calkowitej wlicza sig poddasza,
tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnac.ie rnagazynowe, schody weiSciorve itp.

linii zabuclowy - l'ozumie siq przez to Iinig r,vyznacza.i4cil ntittitualu4 odlegloSi
lokalizacji zabudowy zzachor,vaniem ustaleri planu iprzepis6tv odrgbnyclt, poza kt6r'q rtie ntoze byd
rvysrrrrigta zervngtrzna nadziernna czgsi Sciariy budynku. Przy czyr"t'r dopuszcza sig wystrnigcia pt'zed

2) nieprzehraczalnej

nieprzekr aczaln4

Ii

n

i

q zabudowy

:

- okap6w i gzyms6w na rvysokoSci porvy2e.i parteru: do 0,5rn,

- balkon6w, galerii, taras6r,v. schod6w zewngtrznych. pochylni i raup, wykLrszy, przedsionk6w, daszk6w
nad r,vejSciauri, wiatrolap6w: do 2,0 Irr;

- rozumie sig pzez to powierzchnig zabudorvy r,vszystkich budynh6w
zlokalizowanych na dzialce, tj.: przez powierzchuig zabudowy rozutlie sig powiezchniq terenu zajgt4
przez budynek w stanie lvykoriczonyln. Powierzchnia zabudowy jest wyzlaczona przez rzut pionowy

3) porvierzchni zabudowy

zewnQtrzuych krawgdzi budyrrku na powierzchnig terenu;

4) tlzialce budowlanej - r'ozurlie sig przez to rrieruchorroS6 gllrntorv4 lub dzialkg grulttll, kt6re.i wielkoSi.
cechy georretryczne, dostgp do dlogi publicznej oraz wyposazetrie w urzqdzenia infl'astrttktury techrticznej
spelniajq wyrnogi realizacji obieht6w budowlanych wynil<a.jqce z odrgbnych przepis6w i akt6r,v prawa
mie.jscowego;
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5)terenie - rozultrie siq plzez to porvierzclinig o okreSlonl,nr ptzealaczeniu izasadach zagospodalorvania.
wyznaczonr] na rysunltu planLr Iiniami rtlzglanicza.i4cynri.
$

l)

3. l. Nastgpujzlce oznaczenia glaficzne na rysunku

planLr sq ustalenianti planu

granica tereuu obigtego opracor,vaniem mie.jscorvego plauLr zagospodarorvania przestrzennego;

2) linie rozgranicza.l4ce tererry o r'6znynr ptzez)aczeniLr lLrb r'<iznych zasadach zagospodarowania;
3

)

1tr

zeztacze

4) goplarisko

n

ie teren

-

kuiawski obszar chronionego krajobrazLr;

u;

5) obszar Natura 2000 ,,Dolitta Srodholvej Warty".
2. Pozostale oznaczenia graf iczrre stanowi4 ustal

en

ia i nfbnnacyj ne.

Rozclzill2,
Ustalenia szczeg6lowe
$ 4. W zakresie przeznaczenia teleuow oraz linii rozgraniczai4cych tereny o rciztrym przezlaczeniLr [Lrb
r6znych zasadach zagospodarowania ustala siE teren zabudowy uslugor'vej. obiekt6w prodLrkcyinych, sl<lad6rv
i nragazyn6w oznaczotly syrrbolem U/P.
$ 5. W zakresie zasad ocluony i ksztaltorvania ladu przestrzennego dopuszcza sig lokalizac,ig obiekt6w
malej architektury.
S

6. l. W zakresie okreSlenia zasad ochrony Srodowiska. przyrody i krajobrazu ustala sig:

l)zakaz lokalizac.ii przedsigu,zi96 mog4cych zawsze z)acz:4co oddzialywa6 na Srodorvisko, rv rozutrieniu
przepis6w odrgbnych. zwl,j4tkiern sieci iurzqdzeri infl'astruktLrry techniczne.i. inwestycji celu publicznego
z zakresu l4cznoSci publiczrrej
plarru;

onz

z rvi,.j4tl<iem plzedsigwzig6 dopuszczonych pozostalymi ustaleniami

2) zakaz lokalizacji nowych zaklad<iw
polvaznych awarii;

(lub ich czgSci)

o zrvigl<szonynr

lub cluzynr ryzyku wystqpienia

3) zagospodarowanie zieleniil wszystkich wolnych od utwardzenia flagtrent6w tet'ettt;
4) zagospodarowanie

rras ziemnych pochodz4cych z wykop6rv.

o dopuszczalnej zar,vartoSci substancji

powodLrjEcych ryzyko w glebie lLrb w ziemi rra dzialce bLrdowlane.j popvez wykorzystanie ich do
Itsztaltowania teren6w zielerri towarzyszilcej iuwestycjonr. zdopuszczeniet't't usuwania ich takZe poza
obszar planu. zgodnie z przepisami odrgbnynri;
5) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekLrltywacja zgodnie z plzepisarni oclrgbnyrri;

6)

zal<az

zanieczyszczania (rodowiska gruntowo

7)

zal<az

hodowli i chowu zwierzqt flterliowych;

8) dla calego terenu znajdLrjEcego sig
zgodnie z plzepisarni odrgbnymi;

r,v

-

lvodnego;

goplarisko

-

kLriawskim obszarze chrouionego kra.iobrazu ochrouE

9) dla calego obszarlr zna.idLrj4cego sig w obszarze Natura 2000 ,,Dolina Sroclkowej Warty" postgpowanie
zgodnie z przepisami odrgbnymi.
S 7. W zahlesie zasad ochrony dziedzictr,va kulturowego i zabytk6rv, w tym kra.iobraz6w kulturowych oraz
d6br kLrltury rvsp<ilczesnej ustala sig r,v przypadku odkrycia w trakcie rob6t bLrdorvlanych przedmiot6r,v, co do
lrttirych istrrie.je przypLtszczenie, iz sr1 one zabytkarri. postgpowanie zgodnie z przepisanti odrgbnymi.

$ 8.

W

zakresie wyuragari wynika.jqcych zpotrzeb ksztaltorvauia przestrzeui publicznych ikrajobrazLr

nie podejrnLrje sig ustaleri.
$ 9. W zakresie szczeg6lowych parametr6w i wskaZnik6w ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowatria
tereuLr dla terenu ozrlaczonego syrrbolem U/P:

l)

ustala sig:
a) lokalizacjg zabudowy uslugorvej, obiekt6w produkcyjnych. sklacl6lv i tnagazytr6w,

b) Iokalizacjg zabudor,vy zgodnie z przepisanri odrgbrrynri oraz z urvzglEdnienietn ograniczefi zapisattych

w ss l2'
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c

) nraksyrn

a

I

ni1 pow

ierzclin i g zabudorv y :

d) intensywrro(6 ztrbudorvy: nrinintalua

7

0o/o.

- 0,0l.

rnaltsymalna

-

1.4.

e) mirrimalrry Lrdzial por,vierzchni biologiczrrie czynne.i w porvierzchni dziall<i bLrdolvlanej 20%.

f) wysol<oSi zabuclowy:
- r,vysoko5c bLrdynk6w - nie rvyze.j niz 15.0 nt.
- wysokoSi budowli - nie wyze.i niz 30,0 nr.

g) geornetria dachu: dach o k4cie nachylerria potaci dachowych do 45o,
h) lokatizacjE stanowisk postojorvych, zgodnie z Ssl3 Lrst. I pkt 2,

i) dostgp do terenu zgodnie z $ l3

Lrst.

I pht l;

2) dopttszcza sig lokalizac.jg:
a) bLrdynk6rv biurowych, soc.ialnych i technicznych zrviqzanych z obslug4 zatrLrdowy produkcyjne.i.
shlad6w i nragazyn6w.
b) doj36 i do.iazd6w.

c) kondygnac.i i podziemnej,
d) obiekt6w. tn'z4clzei i sieci infl'astrurktuly techuicznej.
S 10. W zal<resie granic i sposob6r,v zagospodarowania teren6w lLrb obiekt6rv podlegaj 4cych ochronie,
ustalonych na podstawie przepis6w odlgbnych, w tyrr telen6r,v g6rniczych, a takze obszarow szczeg6lnego
zagrolenia powodzi4, rralazonych na r-riebezpieczeristwo powodzi oraz zagro2onych osuwaniem sig mas

zietnnych, krajobraz6w priorytetolvych okreSlonych w aLrdycie krajobrazowym oraz w plauach
zagospodaror,vauia przestrzenuego wo.ier,v6dztwa Lrstala sig dla calego obszarr"r. ze wzglgdr"r na polozenie
lv strefie wysokiej ochrorty (OWO) wyznaczoue.i dla gl6r,vnego zbiornika w6d podziemnych nr
I5I zagospodarowania zgodnie z przepisami odr'gbnyrni.
$ 11.

l. W zakresie

szczeg6lowych zasad iwarunk6r,v scalania ipodzialu nierLrchomoSci nie podejmLrie sig

rustaleri.

2. Nie wyzttacza sig gratric obszar6rv rvymagaj4cych przeprowadzertia scaleri i podzial6w nierr.rchomoSci.
$ 12. W zakresie szczeg6lnych wanrnk6r,v zagospodalor,vania telen6w oraz oglaniczeri rv ich uzytkowaniu.
z zabLrdor,vy ustala sig ulvzglgdnienie w zagospodarowarriu teren6w wyrnagari
i oglaniczeri technicznych zgodnie z przepisauri odr'gbni,mi wynil<a.jqcych z przebiegLr istnie.jqcych
i pro.iektowanych sieci infi'astruktuly techniczne.j.

w

tyrr teren6w r.vylqczonych

$ 13.

L W zakresie

zasad modernizac.li, r'ozbudowy i bLrdowy systenr6w komLrnikacji Lrstala sig:

l)obslLrgg komunikacyjn4 wzal<r'esie nrchu samochodor,vego: zdr6g pLrblicznych zna.jduj4cych sig poza
grarricami planu;

2) dla nowych i rozbudowywanych obiekt6w, wymogi parkingowe dla samochod6w osobowych w lqczne.j
liczbie:
a)

-

I mie.isce postojowe na kazde 3 osoby zatrLrdnione
por,vierzchni uzytltorvej tej firnkcj i.

dla firnkc.ii prodLrkcyjnej

lub na kazde 75 m2

b) dla tLrnkcji sklador,ve.i i magazyrrorve.j - I mie.jsce postojowe na kazde 3 osoby zatrudr.tione lub na l<azde
300 m2 porvierzchni uzytkou,ej tej firnkcji.

c) dla funkc.ii uslugowe.j

-

nie mniej

niz I

mie.isce postojor,ve na kaZde 50 mr powierzchni uzytkowe.l

te.i

firnhcj i.

d) dla obiekt6w wielofunhcyjnych sumalycznE liczbg stanowisk postojowych.
3) dopuszcza sig lokalizac.ig wskazanych w pkt 2) mie.jsc postojowych na ilrnyrr tet'etrie do kt6rego inwestor
posiada tytul plawny.
2. W zakresie zasad rnodernizacji. rozbudorvy i budowy systemtir,v inflastruktLrry technicznej:

l)

Lrstala sig:
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a) lokalizac.ig,
i

rozbudolg^ przebudorvg. nrontaz. renrollt i rozbiirrkg obielit6rv. sieci i urz4dzeh

ttfl'astrttkturl, tecltn i cznej zgod

lt

i

e z przepi saltt i od rglrnynt i.

b) polviqzanie sieci infl'astruktLrly techrricznej z ukladern zewllgtrznynr orez zepe\r,nienie dostgpu clo sieci
zgoclnie z plzepisanr i oclrgbnymi"

c) zaopatrzen ie w nodg z sieci rvocloci:1gowe.i"

d) zaopalrzenie w rvodg dla celorv lrlzeciu,pozarowych, zgodnie z przepisami odr'gbnynri.
e) zaopa1:zen ie w energig elehtrycznq - sieciil wysoliiego. Sreduiego lub niskiego napigcia, odpowiednio do
potrzeb,

f) zagospodarorvanie odpadorv zgodnie z przepisami odrgbnymi.
g) odprowadzanie Sciel<ciw bytor,vych iprzemyslorvych do hanalizacji sanitalne.i. przy czynr do czasu
realizacli kanalizacji sanitarne.i dopr-rszcza siQ odprowadzanie Sciek(rw do szczelnego zbiornika
bezoclplyu,or,vego ua nieczystoSci ciehle lub do rvtasne.i oczyszczalri Sciek6rv zgodnie z przepisatni

odrgbnytri,
h) Sciel<i odprowadzaue do kanalizac.ji powinny spelnia6 warunki okt'eSlotte w przepisach odrqbnych. w
stosown i e do potrzeb. popvez urzqdzen i a p odczy szcza.i t1ce,

tylr

i) odplowadzenie w6d opadowych iroztopowych do kanalizac.ji deszczowej. W razie bt'akr,t mozliwoSci
przyl4czeria do sieci kanalizacji deszczowe.j lLrb o96lnosplawne.i odpror,vadzanie Ira wlasuy
nieutwardzony teren. do dolciw chlonnych. zbiornik6rv retency.jnych lub rowrirv melioracy-inyclt
z zastrzeleniem lit. j ),

j)

nakaz oczyszczania vr,6d opadowych i roztopolych pochodzqcych z powiet'zchni zanieczyszczonych
zgodnie z przepisami odrgbnynri.

k) zachowanie istnie.jqcych obiel<t6rv. sieci i ttrztldzeh infl'astruktury technicznej.
modernizac.jg lub przebudorvg w oparciLr o plzepisy odrgbne,

l)

w

-

zal<resie grze\yczyn igrzewczo
przepisarni
z
odrqbnynr i ;

ich

-

erventualnil

technologicznym stosolvanie systenrriw grzewczych zgodnych

2) clopuszcza sig mo2lir,voSi realizowauia elelttroenergetycznych

stac.f

i trarrsfbrmatorowych.

W

zal<resie sposob6w i termin6w tyurczasovvego zagospodarowania. urzqtlzenta i uzytkowania
telen6w do dnia r,vejScia w zycie uchrvaly, o kt6rej movva w art.37a ustawy o plattowaniu i zagospodat'or'vanit-t
przestrzennyrn z dnia 2J narca 2003 r.:
S 14.

l)

ustala siq:
a) zakaz I okal i zacj

i

ur z:4dzeh

i tab I i c rek I am owych z zastrzeZen iern pkt 2.

b) zakaz lokalizac.ii ogt'odzeri pelnych;
2) dopLrszcza sig lol<alizac.jq szyld6w, tablic infblmacyjnych o powielzchni tablicy nie rvigksze.i ttiz 5
$ 15. Ustala sig stawkg plocentorv4. stuzqce.j naliczaniu .lednorazowe.i oplaty
nieltrclrorno(ci zrvieyzanej z Lrchlvaleniem planr.r 1v ,,1,ysol<oSci 30oh dla terenu U/P.

od

m2.

r,vzt'ostt-t wartoSci

$ 16. Wykonanie niniejszej uchu,aly powierza sig BLrmistrzowi Miasta Kola.

$ 17. Uchwala wchodzi w zycie

po Lrplyrvie l4 dni od daty jej ogloszenia w DziettttikLr

LJlzgdowyrn

Woj erv6dztwa Wiel kopol ski ego.

.:lALU

Haruna
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

N4|ASTA KOr.A W REJONTE ULICy KLONOWEJ

Zrlqcznlk nr I
do proJeklu uchwaty Nr' ,.,,.,....,..,,,
Rady NllejskieJ rv Kole
z dnln .,,..,,.,...........,..

- CZEse il

WYSYS ZE STUDIUM UWARUNKOWA( I KIERUNXOW
ZA6OSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASlA

KOrA (UCHWATA NR r-t/484/2018 RADy

t\4tEJSKIEJ

w (oLE z DNrA 3I STYCZNtA 2018 ROKU)
skala 1i10 000
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CRANICA TEREITIU OBJETEGO OPNACOWANIEM MPZP
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OZNACZENIA DO RYSUNKU PLANU:
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Zalqcznil< Nr 2
do projektu uchvvall, Nr ....
Rady Mie.jskie.i r,,, Kole
z dnia

Rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Kole o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta KoIa w rejonie ulicy Klonowej - czgSd II

Na podstawie art.20 ust. 1 r.rstarvy zdnia2T rr-rarca 2003 r. o plar.ror,var-riu i zagospodaror,vaniu przestl'zer1r)yn'r
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zrn.) rozsttzyga sig, co nastgpuje:
$1 . Zgodnie z afi. 17 ustawy zdnia2l marca 2003 r. o planor,vaniu i zagospodarowaniu przestl'zennym (t.j.
Dz.U.22018 r. poz. 1945 ze zm.) plo.jekt zostal rvylozony do publicznego rvgl4dLr w dniach od 0-5 wrzeSniar
2019 r. do 04 paldzielnika 2019 r., uwagi mozna bylo sktada6 do 24 paldziernika 2019 r.

$2. Po wylo2eniu, w ustalonym terrninie nie wplyngla zadna uwaga. W zwi4zku z czytli Rada Miejska w
Kole nie rozstrzygala o sposobie rozpatrzenia Lrwilg, o kt6ryur urowa w art. 20 ust. I rvw. ustawy o
planowaniu i zagospodarolvaniu przestrzennyur.
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Zalacznik Nr

3

tlo plo.jektrr rrclrivrly Nr' ....
Rady Mie.jskie.l r.v Kole
z dnia

.

Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Kola w rejonie ulicy Klonowej - czg56 II inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, kt6re nale24 do zadarfi wlasnych gminy, orazzasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o planowanir.r izagospodarowaniu przestrzenuym z dnia 27 narca 2003 r.
(t..i. Dz. U. z 2018 t. poz. 1945 ze zm.) Rada Mieiskiei w I(ole rczstrzygLl co nastgpu je:

S1. Uchwalenie przedrriotowego mie.iscor,vego planu zagospodaror,vania dotyczy teren6lv czgSciowo
uzbrojonych w podstawowe sieci inlrastruktury technicznej i fragurentarycznie zagospodalolvanych.
Gl6rvnyttt lrrojektowanym przezuaczeniern obszaru opracowania sq tereny zabudorvy uslugott,e.j, obiel<t6w
produkcyjnych, sklad6w i magazyn6w.

52.

Spos6b realizac.ji inwestyc.ji z zakresu infl'astruktuly techniczne.j

-

komunikacy.jne.f, kt6re nalez4 do

zadari wlasnycl-r gmir-ry:

Plan nie zaklada lol<alizacji uor'vych drclg miejskich, ktilre stanorvii mialyby obciqzenie budzetu miasta ze

wzglgdtr na koniecznoSi ich budowy oraz utrzymania Zadania w zakresie infrastruktury technicznej
prowadzi6 bgdq wlaScirve przedsiEbiorst\va, w l<orrpeterrc.ii l<t6r'ych le2y Lozw<i.j sieci: wodociqgou,ei i
kanalizacji sanitarnej, euergetyczne.l, gazociqgowe.j i cieplnej, zgodnie z mie,iscorvyr.n planenr
zagospodalolvania przestrzenllego oraz l1a podstau,ie przepis6w odrgbnych. Zadania w zakt'esie gospodarlii
odpadanri realizowane bgdq zgodnie z rrie.jscowynr planeur zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
planeur gospodarki odpadanii oraz na podstawie przepis6w odrgbnych.
S3. W planie dla calego obszanr opracowauia dopuszczono lokalizac.lg obiekt6rv lub sieci infi'astluktLrry
teclrnicznei. Zasady f-rnansowania irrr,vestyc'ji z zal<resu infl'astrul<tuly techniczne.j, kt6Le nalezq do zaclari
wlasnych miasta.
Finansowauie inrvestyc.ji bEdzie odbywa6 siE poplzez:

wydatki z budletu miasta;
wsp6[finausowanie Slodkami zewngtlznymi, poprzezbudzel uriasta
dotacii unijnych,
dotac.i

i samorzqdu

dotacji

-

w ramach

n-r.ir-r.:

rvoj ew6dztrva,

i po2yczel< z firndr-rszy celowych.

l<redyt6rv i pozyczek bankowych,
i

rrnych (r'odktSrv zervn gtlznych.

udzial inwestor6w w flnansowaniu w raurach porozumieri o charakterze cywilnoprawllym lub w fot'rttie
partnerstwa publiczno-prywatrego

-

,,PPP", a takze rvlaScicieli nierurchouoSci.

Rozstrzygnigcie nie -iest uchwal4 budzetow4 w splerrvach planowanych wydatl<tiw na inwestycje z zakresu
infi'astluktury technicznej tylko propozyc.i4 do rozu,aZenia przy uchrvalaniu budzetu rriasta rv tej czqSci.
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UCHWAI-Y NR ..
RADY MIE.ISKIE.I W KOLE
z dnia
spralvie: urie.jscowego planu zagospodarowania przestrzennego miastir I(ola
Klonowej - czgSd II
1.

2.

w

le.jonie ulicy

Opracowanie dotyczy terenu obe.irnuiqcego dz. nr l/4 ob. I(olo zna.jdLr.iqce.i sig r,v p6luocnozachodniej czgSci miasta I(ola, w pobli2Lr ulicy I(lonor,ve.j. Wskazanv obszar za.jnrr"rje oltolo
0,05 ha powierzcltni i ua chwilg obecu4 stiurou,i dziallig drogorv4.

Projel( rniejscowego plauu zagospodarorvania przestl'zeur.)ego spolz4dzony zostal nat podstawie
ttchwaly nr LVl51912018 Rady Mieiskie.l w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r'. w sprawie
przystqpierria do spolz4dzenia rrieiscowego planu zagospodarowania plzestlzerlllego uriasta
Kola, a dokladnie.l na podstar,vie {6 rvw. r,rchwaly dotyczqcej przl,stqpienia do sporzqdzania
rniejscowego planu zagospodarorvania llrzestrzellnego nriasta l(ola lv re.ionie Lrlicy Klonowej.
Pierrvszq czgSd planu ucl.rvalono uchwal4 nr VII/6112019 Rady Miejsl<ie.j rv l(ole z dnia 27

3.

4.

5.

6.

tnarca 2019 r. r,v sprar,vie nrie-jscorvego zagospodaro\vania przestrzelllego nriasta l(ola rv
rejonie ulicy Klonowej (Dz. Urz. Wo.j. Wlkp. z 2019 r., poz. 3883).
Przyst4pienie do planu nast4pilo na wniosek rvlaScicieli nieruchornoSci.
W Studiunt uwarr"rnl<owari i kierunkciw ztigospodarorvania przestl'zeunego miasta I(ola
(LJchwala Nr LIl484/2018 Rady Mie.isl<ic'l w I(ole z dila 3l stycznia 2018 r.) analizowany
obszar znajduje sig na terenach plzenrysloll,ych - P 1 p lv strefle ..F" - plzernyslowej.
Stosownie do art. 20 ust 1 ustawy o plar.rorvaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 ze zn-r.) Rada Mieiska w I(ole u, l<oricorvej plocedurze tr,volzenia plarru
stwierdzila, 2e ptzy.igte w projekcie rozwiqzania nie naruszaj4 ustaleri Studiuur uwarunkowari i
kierLrnktiw zagospodal'olvania przestl'zennego uriasta l(ola.
Proiekt uriejscowego planu r.rie wyrnaga uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozrvoirl Wsi
rvylaZajEce.f zgodg na przeznaczenie gnrnt6w rolnych i leSnych ua cele nierolnicze i nieleSne.
Do planu zostaty sporzEdzone:

-

,,Prognoza oddztalywania na (rodorvisko do mieiscowego planu zagospodarowania
przestl'zenllego niasta I(ola rv le.jonie ulicy l(lonowej",

1.

8.

a)

,,Proglroza skutktiw finansowych irchrvalenia rniejscowego planu zagospodarowania
przestrzenuego ntiasta I(ola rv re.jonie ulicy l(lor-ror'vej".

Stosownie do lvymogriw ustawy z dnia 2J rnarca 2003 L. o planorvaniu i zagospodalowtrniu
przestl'zennym (t.j. Dz. U. z 2018 t-.. poz. 1945 ze zn.). a tal<ze zgodnie z pt'zepisanri
oclrgbnyrrri, pro.iel<t rnieiscowego planu zagospodarowania plzestrzennego uriasta I(ola rv
reionie ulicy I(lonowej, uzyskaI wymagalle opinie i niezbgdrre uzgodnienia.
W trakcie spot'z4dzautia projektu uriejscor,vego plar.ru zagospodarowania przestrzennego
zrealizo\vano rvymogi rvynikaj4ce zart. I ust.2 r,vrv. ustawy o planowauiu izagospodarorvaniu
plzestrzennyln poplzez zastosowalle zapisy w czgSci tekstorvej, opzrrte o aktualne plzepisy
pra\\1a. JednoczeSnie w procesie planistl,czny'nr zapervrriono rnozlirvoSi udzialLr spoleczelistwa
na poszczeg6lnych etapach plocedur'1, planistyczne.i. tj.
ogloszorro i obwieszczorro rv prasie publicznej. na strclnie BIP Urzgdu Mie.jskiego w I(ole oraz
rv spostlb zwycza.jorvo przyjgty rv grninie w dniu 12.06.2018 r. o przysttlpieniu do sporz4dzenia
rurie.iscowego plauu imozliwoSci skladirnia do niego lvniosk(riv rv tet'nrinie do dnia 13 lipca
201 8 r..
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b)

zostal ogloszony

i

obr,vieszczorry

lv prasie publiczne.j, na stronie BIP

LJlzgdLr Mie.iskiego w

Kole ot'az w spos6b zrvyczajowo przy.igt.v" ri, Gurinie o wylozeniu pro.lektLr plauu mie.jscorvego
do pLrblicznego rvgl4du w ustar'vowym terminie (tj. rv clniach od 05 wrze(nia 20l9 r. do 04
paidziernika 2019 r.) terrninie dyskusji publiczne.j 01 paldziernika 2019 r. godz. 12:00) i
nrozlilvoSci skladania urvag do proiektu planu lv tenlinie wigl<szym rtiLl4 dni od zal<ofczenia
rvylo2enia do publicznego wgl4du (t.i.24 pa2dziernika 2019 r.). W ustalonyur terminie nie
rvplyngly zadne uwagi.
Przeprowadzone procedury planistyczne byly iawne i przeirzyste.
W trakcie sporz4dzarlia pro.iektu nrie.iscolr,ego plarru zagospodarorvania przestrzennego
zrealizorvano rvyntogi rvynika.j4ce zart. I ust.3 wrv. Llstawy o planowartiu izagospodarorvauiu
przestrzennyr.n. Do projektu mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta I(oltt
w reionie ulicy Klonowej w ustar,vowyrn temrir-rie rvplyngly dlva wniosl<i od os6b pryrvatnych

9.

oraz 14 pisn-r od instytucji. Postulaty zar6u,no instytucji .jal< i os6b prywatnych zostaly
rozpatrzone i czqScior,vo urvzglqdnione na etapie opracowywania pro.jektu u-riejscowego planu
za

10.

gospodarowania przestrzennego.

W trakcie

spolz4dzania projektu rrie.jscowego plauu zagospodalowania przestrzeunego
zlealizorvano wymogi wynikaj4ce z art. I ust. 2 i 4 ww. Llslawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennyln. Pro.jekt miejscowego planu zagospodarowauia
przestrzennego. ustala zasady ochrorry Srodowisha. przylody i l<ra.jotrrazu oraz zasady
ksztaltowania laclu przestrzennego jali i ef'ektyu,nego gospodarorvania przestrzeniq poptzez
r.n.in. ustalenie lokalizacji zabr.rdor,vy w obszarze ograniczonyln ptzez nieprzekraczalne linie
zabudowy, okreSlenie geometrii dach6w, oraz okleSlenie nriuiuralnego udzialu porvierzchni
biologicznie czynnej i okre(leuie iutensyrvnoSci zabudowy, co zallewnia realizac.jg rvyntagafi
ladu przestlzennego, w tym ulbanistyki i architektirry, walo16r,v architektonicznych i
kra.j

oblazorvyc h ot'ttz wynragzui oc hrony Srodolvi s ka.

W zal<resie rvynragari ochrony clziedzictwa kulturorvego i zabytkrlrv w tym kra.iobraz6w
kulturorvych oraz d6br kr,rltr"rry u,sp6lczesne.j pod.iqto ustalenia maj4ce na celu ochrorrg w
przypadku odkrycia w trakcie rob6t budorvlarrych plzedrniot6n. co do kttlrych istnie-ie
pt'zypuszczenie, i2 sq one zabytkami. Na obszarze uie wystgpLrjq zadne obiekty r,vpisane do
gminne.j ewidencji zabytk6w lub re.jestru zabytk6w. Brak r6rvnieZ iakichkolwiek stref
archeologicznych.

Poprzez dopuszczenie lokalizacii sieci, urzqdzefi i obiektciw infl'astlul<tury techniczne-i na
calyrn clbszarze zabezpieczono rnozlirvoSc rozwoju infl'astrulitury techriczne.j, rv tynt potrzebg
zapervnienia odpor,viednie.i iloSci i.jal<o(ci r.vody.jal< r'6rvrriez sieci szelol<opasrnor,vych. Proiekt
mie.iscorvego plauu zagospodarorv;rnia [)rzestrzel]uego uwzglgdnia potlzeby obt'onuoSci i
bezpieczeristwa paristrva, rvyuragania ochrorry zdrowia oraz bezpieczc'tistwa ludzi i urienia,
prawo wlasnoSc i, a takle potrzeby os6b ni epe I nosprai.vnych.
Na chwil4 obecnq na terenie ob.igtynr oplacowaniem obowiqztil4 we fi'agrnencie ustalenia
rr,ie.jscowego planu zagospodarowania przestrzenuego miasta w reionie ulicy Enelgetycznei,

przyjgtego uchwal4 nr XXXll263l20l3
zna.jdLr

z

dnia 30 stycznia 2013

je sig na terenie oznaczouylr-l symbolern ZZL

-

r.

Obszar opracowania

tereu las6rv.

Celem sporz4dzenia projektu miejscor,vego planu zagospodarowania przestrzennego .iest
wprowadzenie kompleksowe.j irv czgSci odnriennej funltc.ji, t.i. przeznaczyc pod zabudowq
produkcy.fu4, sklady i magazyny zgodnie z zapisanri studiutr uwarunkowari i kierunk6,rv
zagospodarowania przestrzennego miarsta I(ola. Dodatl<owynt potvodent jest r6wniez
r,vprowaclzenie zapis6r'v odpowiada.lqcl,rr obecnynr przepisorn pralva. Zrniana planu pozwoli
r6rvniez na rclzbuclolvg istnie.f qcego zakladu ntigsnego.
1

1. Opracor,vany projekt miejscolvego planu zagospodarolvania przcstrze nnego
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ustaleli StLrdiLrnr tnvat'unkowari i kienurl'6rv zagospoclalorvania l)r'zestl'zennegtr rliasta Kola
(Uchwala Nr LIl484/2018 Rady Mie.iskie.i ri, I(ole z dnia 3l stycznizr 2018 r.).
12. Zgodnie z \,vymogalri art. 14 ust. 5 r"rstawy Burrristrz I(ola przeplorvadzil analiz5, dotycz4ce

do sporz4dzeniti przednriotorvego planu ()raz stopnia zgodnoSci
przer'viclyrvanl,ch rozwtqzafi planu z ustaleniami Studium uwarulnl(olvali i kierunkcirv

zasaduoSci przystqpienia

zagospodarowania przestrzennego nriasta Kola. Uchr,valenie planu rrie.jest sprzeczne z tezani i

.,Analizie zrnian w zagospodarolvaniu przestrzennyrn Grniny
Mie.iskie.i I(olo" (Uchwala Rady Mie.iskie.j r,v Kole Nr XVI/14312015 z dnia 2,5 listopada 2015
r. rv sprawie alrtLralnoici studiunr Lrwarunl(owari l<ierLrnl<ow zagospodarowilnia przestrzerlnego
nriasta Kota). W dokurrer.rcie co prawda nie rvskazano by obowiqzuj4cy na opracowywanynr
terenie plan tryl czgScior,vo nieaktualuy czy sprzeczny z ustaletriartti 6rvczeSnie
obowi4zuiqcego studiurn. Zaznaczyc nale?y .jednah, iz na chrvilg obecnq oborviqztriqce
studiutn tra terenie tniasta I(ola jest norvo uchwalone i zrozurniate.jest iz bral<.iest
rvrtioskami zarvartytni

.i

w

akichltol rvi elt odniesi eri, doty,cz4cyc h .j ego al<tr"ralnoSc i.

planu zagospodarowania przestl'zenrlego bgdzie q,plywa6
pozytywnie na flnanse publiczne. w tyr.n na bLrdzet gnriny, zgodnie z zalozeniami oraz
rvnioskami i zaleceniami przestawionynri w ..Plognozie skutk6rv finansowych uchwalenia

13. Uchwalenie tnieiscowego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nriarsta l(ola u,re.iorrie ulicy Klonowej".
Uchr,valelie zarnierzorrych tlnkcji teren6u, pod zabudowg pozr,voli na r.rzyskanie dodahriego
bilansu dla gniny w przecizlgu dziesiqciLr lat obowiqzyivania planu. Przepro'uvadzota analiza
el<onotniczlra r,vykazuje zasadnoSi realizac.ji planu, zar6rvno pod wzglgdenr ehonomicznyn

jak i forn-ralno - prawnylr.
14. Burmistrz M iasta l(ola, zgodni

z at-t. 17 pkt 14 r,vw. ustawy o planowanir"r i zagospodarowarliu
przestrzennyrn, przedstawirl Radzie Mieiskiei w I(ole projekt planu wraz zzalqczril<atui w tym
z list4 uieuwzglqdnionych uwiig, o kttlrych lnowa w art. 17 pkt I I ustawy o planowaniu i
e

zagospodarowaniu przestlzennyur.

15. WejScie w Zycie rniejscowego planu zagospodarowania przestl'zenrlego miasta Kola tv rejorrie
ulicy Klonowej - czgSi II z zastosowanienr ploceduly przer,vidzianej ustawq o planowaniu
i zagospodarowanir.r przestrzennym, stworzy podstawy prawue do wydawania decyzii

adrninistracyjnych. Ustalenia ww. proiektr.r miejscowego planu zagospodarowania
pl'zestl'zeunego pozrvala.j4 na planowe wprowadzenie zabudowy obiekt6rv produkcyjnych.
sklad6w i magazyn6w przy .jednoczesnym zapewnieniu wlaSciwego poziomu ochrony
poszczeg6lnych elerrent6w Slodowiska i rvaIo16iv kra.jobrazu l<ulturowego.
16. W zt-iqzku z porvyzszyrn pod.igcie prac planistycznych.jest uzasadnione.

z-"^s/tx,lrlsrRzA.
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