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1. Podstawa prawna wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta Kościana
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z
późniejszymi zmianami) - w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych
burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia
postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich
sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian planów miejscowych.
Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analiz po uzyskaniu opinii komisji
urbanistyczno-architektonicznej działającej przy Staroście Kościańskim, co najmniej raz
w czasie kadencji Rady. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności Studium
i planów miejscowych biorąc pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planów
miejscowych z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przedmiotem badań podjętych w niniejszym opracowaniu są zagadnienia określone w
odpowiednich artykułach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:


art. 10 ust. 1 – uwzględnienie w studium uwarunkowań wynikających w
szczególności z :

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości
i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
8) stanu prawnego gruntów;
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.


art. 10 ust. 2 – określenie w studium w szczególności :

1) kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
2) kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w
tym tereny wyłączone spod zabudowy;
3) obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego i uzdrowisk;
4) obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym;
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
8) obszary,

dla

których

obowiązkowe

jest

sporządzenie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz
obszary przestrzeni publicznej;
9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41,
poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);
14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania
występujących w gminie.
 art. 15 ust. 1 - czy plan miejscowy, zawiera część tekstową i graficzną, czy nie narusza
ustaleń studium oraz z przepisów odrębnych, odnoszących się do obszaru objętego
planem.
 art. 15 ust. 2 - czy w planie miejscowym określono obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym

miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość
nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość,
wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie,
określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest
dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu
wartości nieruchomości.
 art. 15 ust. 3 - czy plan miejscowy określa w zależności od potrzeb:
1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a („Jeżeli na
obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej
100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.”) oraz
granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie,
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania
tych urządzeń na środowisko;
4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art.10 ust. 2 pkt 8
(„…obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 )

4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach
o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu
państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub
przedsięwzięcia Euro 2012;
5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji
imprez masowych;
6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;
8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów
publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów
budowlanych oraz pokrycie dachów;
9) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane;
10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

 art. 16 ust. 1 - czy plan miejscowy sporządzony jest w skali 1:1.000 lub 1:500 lub
1:2.000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku
ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym.

2. Materiały wyjściowe
2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kościana.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kościana sporządzone w latach 1999-2001 przyjęte zostało uchwałą Nr XXXVI/364/01 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 4 października 2001 r. Studium zostało opracowane w trybie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

W latach 2004-2007 sporządzona została pierwsza aktualizacja Studium przyjęta
uchwałą Nr X/92/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 r. Aktualizacja
Studium została opracowana w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Ostatnia aktualizacja studium przeprowadzona została w latach 2008-2010 zgodnie z
uchwałą Nr XXIV/256/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kościana. Zmiana przyjęta została uchwałą Nr XLIII/445/10 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 r.
2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie
miasta Kościana.
Obowiązujące plany miejscowe obejmują obszar 155.60.25 ha – co stanowi 17,70 %
powierzchni miasta. Aktualnie na terenie miasta Kościana obowiązuje 40 planów
sporządzonych w latach 1996-2010, oznaczonych poniżej kolejnymi numerami od 1 do 40.

1
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Krótkiej

0.24.70 ha

Uchwała nr XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 grudnia 1996 r.
(Dz. Urz. woj. leszczyńskiego z 1997 Nr 3 poz. 20)
Rok opracowania

1996

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej

2
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Śmigielskiej

0.96.80 ha

Uchwała nr XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 grudnia 1996 r.
(Dz. Urz. woj. leszczyńskiego z 1997 Nr 3 poz. 20)
Rok opracowania

1996

Przeznaczenie terenu

Tereny usług

3
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

pomiędzy obwodnicą, torami PKP, a ul.
Sierakowskiego

4.16.57 ha

Uchwała nr XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 grudnia 1996 r.
(Dz. Urz. woj. leszczyńskiego z 1997 Nr 3 poz. 20)
Rok opracowania

1996
Wniosek o zmianę 2011

Przeznaczenie terenu

Tereny magazynowo-składowe

4
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

Wały Żegockiego

0.15.97 ha

Uchwała nr XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 grudnia 1996 r.
(Dz. Urz. woj. leszczyńskiego z 1997 Nr 3 poz. 20)
Rok opracowania

1996

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni

5
Nr terenu na mapie
miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Śmigielskiej

2.03.02 ha

Uchwała nr XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 grudnia 1996 r.
(Dz. Urz. woj. leszczyńskiego z 1997 Nr 3 poz. 20)
Rok opracowania

1996
Wniosek o zmianę 2012

Przeznaczenie terenu

Tereny obsługi komunikacji

6
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Śmigielskiej

2.25.00 ha

Uchwała nr XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 grudnia 1996 r.
(Dz. Urz. woj. leszczyńskiego z 1997 Nr 3 poz. 20)
Rok opracowania

1996

Przeznaczenie terenu

Tereny usług

7
Nr terenu na mapie
miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Łąkowej

0.63.75 ha

Uchwała nr VI/46/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 1999 Nr 10 poz. 165)
Rok opracowania

1998-1999

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

8
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Bocznej

0.69.24 ha

Uchwała nr VI/45/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 1999 Nr 10 poz. 164)
Rok opracowania

1998-1999

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej

9
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. 14-tej Dywizji Piechoty Wlkp.

0.51.16 ha

Uchwała nr VI/47/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 1999 Nr 10 poz. 166)
Rok opracowania

1998-1999

Przeznaczenie terenu

Tereny usług i handlu

10
Nr terenu na mapie
miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Kruszewskiego

0.51.03 ha

Uchwała nr VI/48/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 1999 Nr 10 poz. 167)
Rok opracowania

1998-1999

Przeznaczenie terenu

Tereny usług i urządzeń komunikacji

11
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Podgórnej

0.69.24 ha

Uchwała nr VI/50/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 1999 Nr 10 poz. 169)
Rok opracowania

1998-1999

Przeznaczenie terenu

Tereny przemysłu

12
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Marcinkowskiego

0.04.57 ha

Uchwała nr VI/51/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 1999 Nr 10 poz. 170)
Rok opracowania

1998-1999

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

13
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Gostyńskiej

1.43.75 ha

Uchwała nr VI/49/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 1999 Nr 10 poz. 168)
Rok opracowania

1998-1999
Przystąpiono do zmiany
2009 r.

Przeznaczenie terenu

Tereny przemysłu

14
Nr terenu na mapie
miasta
Położenie

Powierzchnia planu

Pomiędzy obwodnicą, linią kolejową GrodziskGostyń

21.72.65 ha

Uchwała nr VIII/82/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 1999 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 1999 Nr 41 poz. 874)
Rok opracowania

1998-1999

Przeznaczenie terenu

Tereny aktywności gospodarcze z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej, usług komunikacji, usług i
handlu

15
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Kaźmierczaka

1.80.11 ha

Uchwała nr VIII/83/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 1999 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 1999 Nr 41 poz. 875)
Rok opracowania

1998-1999

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej

16
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Wyspiańskiego

0.20.00 ha

Uchwała nr XVIII/196/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 lutego 2000 r.
(Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2000 Nr 23 poz. 256)
Rok opracowania

1998-2000

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej

17
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Bernardyńskiej

1.34.04 ha

Uchwała nr XXXV/351/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 sierpnia 2001 r.
(Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2001 Nr 125 poz. 2438)
Rok opracowania

2000-2001

Przeznaczenie terenu

Tereny usług nieuciążliwych, zabudowy
mieszkaniowej, przemysłu nieuciążliwego

18
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Surzyńskiego

0.72.21 ha

Uchwała nr XXXV/352/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 sierpnia 2001 r.
(Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2001 Nr 125 poz. 2439)
Rok opracowania

2000-2001

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
nieuciążliwych

19
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Czajki

0.09.10 ha

Uchwała nr XLVI/460/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 maja 2002 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2002 Nr 97 poz. 2395)
Rok opracowania

2001-2002

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
nieuciążliwych

20
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Północnej

2.30.39 ha

Uchwała nr XLVI/461/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 maja 2002 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2002 Nr 97 poz. 2396)
Rok opracowania

2001-2002

Przeznaczenie terenu

Tereny aktywizacji gospodarczej i komunikacji

21
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Północnej

0.66.15 ha

Uchwała nr XLVI/462/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 maja 2002 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2002 Nr 97 poz. 2397)
Rok opracowania

2001-2002

Przeznaczenie terenu

Tereny aktywizacji gospodarczej

22
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Północnej (zaplecze)

11.90.11 ha

Uchwała nr XLVI/463/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 maja 2002 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2002 Nr 97 poz. 2398)
Rok opracowania

2001-2002

Przeznaczenie terenu

Tereny aktywizacji gospodarczej

23
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Chłapowskiego

6.02.57 ha

Uchwała nr XLVI/464/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 maja 2002 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2002 Nr 97 poz. 2399)
Rok opracowania

2001-2002

Przeznaczenie terenu

Tereny aktywizacji gospodarczej

24
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Śmigielskiej

4.65.20 ha

Uchwała nr XLVIII/484/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 sierpnia 2002 r.
(Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2002 Nr 130 poz. 3578) zmiana
Uchwała nr XI/105/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 147 poz. 3215)
Rok opracowania

2001-2002
zmiana 2005-2007

Przeznaczenie terenu

Tereny aktywizacji gospodarczej i komunikacji
zmiana Tereny aktywizacji gospodarczej

25
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Ciszaka

0.42.58 ha

Uchwała nr IV/33/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2003 Nr 35 poz. 662)
Rok opracowania

2001-2002

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej

26
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy Al. Kościuszki 19

0.42.90 ha

Uchwała nr XII/135/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2003 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2003 Nr 175 poz. 3261)
Rok opracowania

2002-2003

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami

27
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Poznańskiej

0.76.54 ha

Uchwała nr XII/136/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2003 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2003 Nr 175 poz. 3262)
Rok opracowania

2002-2003

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami

28
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Maya

0.51.41 ha

Uchwała nr XII/137/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2003 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2003 Nr 175 poz. 3263) zmiana
Uchwała nr XLVI/557/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 października 2006
r. (Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 41 poz. 1027)
Rok opracowania

2002-2003
zmiana 2005-2006

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami

29
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Bernardyńskiej

0.17.22 ha

Uchwała nr XII/138/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2003 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2003 Nr 175 poz. 3264)
Rok opracowania

2002-2003

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami

30
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Gostyńskiej

1.03.85 ha

Uchwała nr XII/259/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2004 Nr 117 poz. 2306)
Rok opracowania

2002-2004
Wniosek o zmianę 2010

Przeznaczenie terenu

Tereny działalności gospodarczej i handlowej

31
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Rolnej - Północnej

8.50.35 ha

Uchwała nr XII/260/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2004 Nr 117 poz. 2307)
Rok opracowania

2002-2004

Przeznaczenie terenu

Tereny działalności gospodarczej i usług
nieuciążliwych

32
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Składowej

4.66.75 ha

Uchwała nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 lipca 2004 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2004 Nr 143 poz. 2947 i uchwała nr XXV/291/04
Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dz. Urz. woj.
wielkopolskiego z 2004 Nr 143 poz. 2950)
Rok opracowania

2002-2004

Przeznaczenie terenu

Tereny działalności gospodarczej i usług
nieuciążliwych

33
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy Al. Kościuszki 9

2.03.67 ha

Uchwała nr XXVI/307/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 października 2004
r. (Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2004 Nr 161 poz. 3455)
Rok opracowania

2002-2004

Przeznaczenie terenu

Tereny usług nieuciążliwych, mieszkalnictwa,
administracji

34
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

Teren Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego

10.58.65 ha

Uchwała nr XXIX/348/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 lutego 2005 r.
(Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2005 Nr 53 poz. 1656)
Rok opracowania

2001-2005

Przeznaczenie terenu

Teren „Przestrzeni dobra publicznego” – usługi
zdrowia

35
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

za obwodnicą

9.50.00 ha

Uchwała nr XI/104/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 147 poz. 3214)
Rok opracowania

2004-2007

Przeznaczenie terenu

Tereny usług i produkcji, zieleni

36
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Śmigielskiej

2.20.00 ha

Uchwała nr XI/106/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 147 poz. 3216)
Rok opracowania

2005-2007

Przeznaczenie terenu

Tereny usług oświaty, zabudowy usługowej i
mieszkaniowej

37
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Czempińskiej

17.96.00 ha

Uchwała nr XI/107/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 147 poz. 3217)
Rok opracowania

2004-2007
Przystąpiono do
zmiany 2009 r.

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej, usług, usług
sakralnych, zieleni

38
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

„Łazienki”

3.84.00 ha

Uchwała nr XI/108/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 147 poz. 3218)
Rok opracowania

2004-2007

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu i usług

39
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

Os. Konstytucji 3-Maja

3.05.00 ha

Uchwała nr XI/109/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.
Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 147 poz. 3219) zmiana
Uchwała nr XLIII/447/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 r.
Rok opracowania

2005-2007
zmiana 2009 - 2010

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
usług sportu i usług zmiana Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, usług sportu i
usług, usług oświaty i usług

40
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy ul. Nacławskiej i Wyzwolenia

24.14.00 ha

Uchwała nr XII/119/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 września 2007 r.
(Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 160 poz. 3475)
Rok opracowania

2005-2007
Wniosek o zmianę 2010

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej, usług i produkcji,
usług, zieleni

2.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kościana
będące w trakcie sporządzania.
W trakcie sporządzania znajduje się obecnie 7 projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar 77,0642 ha – co stanowi 8,77%
powierzchni miasta.
Są to niżej wymienione opracowania obejmujące tereny oznaczone na mapie
rozmieszczenia planów miejscowych kolorem czerwonym z odpowiadającymi im
numerami:
Nr 41 – teren pomiędzy ul. Nacławską, ul. Wyzwolenia i torami PKP
Nr 42 – teren pomiędzy ul. Bączkowskiego, ul. Marcinkowskiego i kanałem Obry
Nr 43 – teren dworca PKP z terenami przyległymi
Nr 44 – teren pomiędzy ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Maya i al. Koszewskiego
Nr 45 – teren przy Al. Tadeusza Kościuszki
Nr 46 – teren Śródmieścia
Nr 47 – teren pomiędzy ul. Św. Ducha, ul. Marcinkowskiego, ul. Grodziską

41
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

pomiędzy ul. Nacławską, ul. Wyzwolenia i
torami PKP

10.60.00 ha

Uchwała nr XVIII/178/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 lutego 2008 r. o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Rok ogłoszenia o
Przeznaczenie terenu
przystąpieniu do sporządzania
Tereny zabudowy

2008

mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy usługowej

42
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

pomiędzy ul. Bączkowskiego, ul.
Marcinkowskiego i kanałem Obry

1.50.00 ha

Uchwała nr XXIV/257/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 listopada 2008 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Rok ogłoszenia o
Przeznaczenie terenu
przystąpieniu do sporządzania
Tereny zabudowy

2008

mieszkaniowej wielorodzinnej z
usługami, tereny zieleni

43
Nr terenu na mapie
miasta
Położenie

Powierzchnia planu

Teren dworca PKP z terenami przyległymi

30.50.00 ha

Uchwała nr XVIII/179/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 lutego 2008 r. o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Rok ogłoszenia o
przystąpieniu do
sporządzania planu

2008

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej, usług, komunikacji,
terenów zieleni

44
Nr terenu na mapie
miasta
Położenie

Powierzchnia planu

pomiędzy ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul.
Maya i al. Koszewskiego

5.70.00 ha

Uchwała nr XXXIV/405/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zm. uchwała nr XVIII/177/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia
28 lutego 2008 r.
Rok ogłoszenia o
przystąpieniu do
sporządzania planu

2008

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej, usług oświaty,
komunikacji

45
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

przy Al. Tadeusza Kościuszki

7.05.00 ha

Uchwała nr XLI/43/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 czerwca 2010 r. o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i uchwała Nr XLIII/449/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16
września 2010 r.
Rok ogłoszenia o przystąpieniu
do sporządzania planu

2010

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej, usług

46
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

„Śródmieście”

Powierzchnia planu

18.79.42 ha

Uchwała nr XLV/468/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 października
2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i uchwała Nr XLIII/449/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16
września 2010 r.
Rok ogłoszenia o przystąpieniu do Przeznaczenie terenu
sporządzania planu
Tereny zabudowy

2010

mieszkaniowej, usług

47
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia planu

pomiędzy ul. Św. Ducha, ul. Marcinkowskiego i
ul. Grodziską

2.92.00 ha

Uchwała nr XXXV/420/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 października 2005
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Rok ogłoszenia o
Przeznaczenie terenu
przystąpieniu do sporządzania
Tereny
planu

2005

zabudowy mieszkaniowej

2.4. Podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kościana.
Podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmian dwóch
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na mapie miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych – tereny te oznaczono
kolorem żółtym z zakreskowaniem pionowym i odpowiednimi numerami: 13 i 37.
- Miejscowy plan dla terenu położonego przy ul. Gostyńskiej, zatwierdzony uchwałą
nr VI/49/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. woj.
wielkopolskiego z 1999 Nr 10 poz. 168). Przystąpienie do zmiany - uchwała nr
XXXII/347/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 września 2009 r. – teren
oznaczony na mapie miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych numerem 13.
- Miejscowy plan dla terenu położonego przy ul. Czempińskiej, zatwierdzony uchwałą
nr XI/107/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. woj.
wielkopolskiego z 2007 Nr 147 poz. 3217). Przystąpienie do zmiany - uchwała nr
XXXIII/358/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 października 2009 r., zmieniona
uchwałą nr V/37/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17.03.2011 r. - teren oznaczony
na mapie miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych numerem 37.

2.5. Wnioski o dokonanie zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
W okresie objętym analizą, do Burmistrza Miasta Kościana wpłynęły
następujące wnioski dotyczące dokonania zmian w niżej wymienionych niżej
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Na mapie miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych – tereny te oznaczono
kolorem żółtym z zakreskowaniem w kratkę i odpowiednimi numerami:
3; 5; 30; 51 i 52.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy
obwodnicą, torami PKP, a ul. Sierakowskiego, zatwierdzony uchwałą nr
XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. woj.
leszczyńskiego z 1997 Nr 3 poz. 20) – wnioski z dnia: 29.03.2011r.; 24.03.2011r.;
08.03.2011r.; 03.03.2011r. – teren oznaczony na mapie miasta z rozmieszczeniem
planów miejscowych numerem 3.
Wniosek odrzucono - zmiana planu nie jest konieczna, ponieważ problem dojazdu do
poszczególnych działek (co było przedmiotem wniosku), może być rozwiązany
w ramach obowiązującego planu,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.
Śmigielskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. woj. leszczyńskiego z 1997 Nr 3 poz. 20) –
wniosek z dnia 30.11.2012r. – teren oznaczony na mapie miasta z rozmieszczeniem
planów miejscowych numerem 5.
Wniosek odrzucono - zmiana planu nie dotyczy terenów o strategicznym znaczeniu
dla miasta.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.
Gostyńskiej, zatwierdzony chwałą nr XII/259/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27
maja 2004 r. (Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2004 Nr 117 poz. 2306) – wniosek z
dnia 02.12.2010r. – teren oznaczony na mapie miasta z rozmieszczeniem planów
miejscowych numerem 30.
Wniosek przyjęto do realizacji w terminie późniejszym.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.
Nacławskiej i Wyzwolenia, zatwierdzony uchwałą nr XII/119/07 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 13 września 2007 r. (Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 160
poz. 3475) – wniosek z dnia 08.12.2010 r. – teren objęty wnioskiem, oznaczony
został numerem 51 - jako fragment obszaru objętego planem, oznaczonego na mapie
miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych numerem 40.
Wniosek przyjęto do realizacji w terminie późniejszym.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.
Nacławskiej i Wyzwolenia zatwierdzony uchwałą Nr XII/119/07 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 13.09.2007 r. (Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2007 Nr 160 poz.
3475) – wniosek z dnia 03.04.2014 r. – teren objęty wnioskiem (działka nr 4423),
oznaczony został numerem

52 - jako fragment obszaru objętego planem,

oznaczonego na mapie miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych numerem 40.
Wniosek nie został przyjęty do realizacji, gdyż przedmiotowa działka przeznaczona
jest w planie pod tereny zieleni rekreacyjnej dla istniejącego i projektowanego osiedla
mieszkaniowego. Ponadto znajduje się w miejscu osadników nieistniejącej już
cukrowni i jest niekorzystny z punktu widzenia sytuowania jakiekolwiek zabudowy.

2.6. Wnioski o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wnioskowano o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących niżej wymienionych terenów.
Na mapie miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych – tereny te oznaczono
kolorem zielonym z odpowiednimi numerami: 48: 49 i 50.
- w północno - wschodniej części miasta przy torach kolejowych relacji Poznań –
Wrocław (działki o numerach ewidencyjnych gruntów 3364/11, 3860, 3859, 3858)
– teren oznaczony na mapie miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych
numerem 48.
Wniosek przyjęto do realizacji w terminie późniejszym.

- w południowej części miasta przy ul. Bocznej (działki o numerach ewidencyjnych
gruntów 3879, 3880) - teren oznaczony na mapie miasta z rozmieszczeniem planów
miejscowych numerem 49.
Wniosek przyjęto do realizacji w terminie późniejszym.
- w północno-wschodniej części miasta przy torach kolejowych relacji Poznań –
Wrocław (działki o numerach ewidencyjnych gruntów 3855 i 3856) – teren
oznaczony na mapie miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych numerem 50.
Wniosek nie został przyjęty.

48
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Północno-wschodnia część miasta przy torach
kolejowych relacji Poznań – Wrocław
Rok zgłoszenia wniosku

2009

Powierzchnia działek objętych
wnioskiem

12.88.00 ha

Przeznaczenie terenu w studium

Tereny usługowe

49
Nr terenu na mapie miasta
Położenie

Powierzchnia działek objętych wnioskiem

Południowa część miasta przy ul.
Bocznej
Rok zgłoszenia wniosku

2010

4.76.00 ha

Przeznaczenie terenu w studium

Tereny mieszkaniowe o charakterze ekstensywnym

50
Nr terenu na mapie
miasta
Położenie

Północno-wschodnia część miasta przy torach
kolejowych relacji Poznań – Wrocław
Rok zgłoszenia wniosku

2010

Przeznaczenie terenu w studium

Tereny usługowe

Powierzchnia działek
objętych wnioskiem

5.15.20 ha

2.7. Bilans powierzchni terenów objętych obowiązującymi i projektowanymi planami
Wyszczególnienie Powierzchnia
miasta

Plany

Plany w trakcie

obowiązujące

sporządzania

Razem

Kościana
Powierzchnia

879.00.00 ha

155.60.25 ha

77.0642 ha

232.66.67 ha

Udział w
powierzchni
miasta

100,00%

17,70%

8,77%

26,47%

Struktura pokrycia powierzchni miasta
planami miejscowymi

17,7%
8,8%

73,5%

plany obowiązujące
plany w trakcie sporządzania
tereny nie objęte planami

2.8. Mapa miasta z rozmieszczeniem planów miejscowych obowiązujących, będących
w trakcie sporządzania oraz terenów, dla których wnioskowano o sporządzenie
planów

2.9.Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W latach 2010 – 2013 wydano 431 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z podziałem na zakwalifikowanie inwestycji
wg art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ogółem

99

Decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
15

2011

103

23

126

2012

69

17

86

2013

84

21

105

355

76

431

Rok

Decyzje o warunkach zabudowy

2010

114

Najczęściej decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. dotyczyły realizacji
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (nowe inwestycje, rozbudowa istniejących
budynków, zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów lub ich części).
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z podziałem na rodzaj inwestycji wydane w
latach 2010 - 2013

Rodzaj inwestycji

Udział

Liczba wydanych decyzji
2010

2011

2012

2013

razem

%

40
15
3

28
13
2

43
16
2

157
66
9

36,4

Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

46
22
2

Zmiany sposobu użytkowania

17

21

7

5

50

11,6

Budynki gospodarcze, garaże

11

11

5

8

35

8,1

Budynki handlowe

8

7

6

5

26

6,0

Budynki usługowe

6

14

5

12

37

8,6

Bud. warsztatowe, magazynowe, produkcyjne

4

4

11

6

25

5,8

Inne

5

3

5

3

16

3,7

Infrastruktura techniczna

13

15

15

14

57

13,2

Inne celu publicznego

2

8

2

7

19

4,5

114

126

86

105

431

100,0

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

w tym nowe budynki

Razem

2,1

Struktura decyzji o warunkach zabudowy
wydanych w latach 2010-2013 (liczba
wydanych decyzji)

19

57

157

16
25
37
26

35

50

9

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
zmiany sposobu użutkowania
budynki gospodarcze, garaże
budynki handlowe
budynki usługowe
budynki warsztatowe, magazynowe, produkcyjne
inne
infrastruktura techniczna
inne celu publicznego

Koncentracja przestrzenna wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2010 - 2013

Rada osiedla

Udział

Liczba wydanych decyzji
2010

2011

2012

2013

razem

Osiedle „Wesołe Miasteczko”

33

42

28

34

137

31,8

Osiedle „Wolności”

19

32

17

23

91

21,1

Osiedle „Błonie”

14

14

11

17

56

13,0

Osiedle „”Śródmieście”

21

18

6

21

66

15,3

Osiedle „Gurostwo”

9

3

4

4

20

4,6

Osiedle „Piastowskie”

6

5

7

2

20

4,6

Osiedle „Generała Władysława
Sikorskiego”
Osiedle „Konstytucji 3-Maja”

3

4

4

2

13

3,1

7

8

9

1

25

5,8

Osiedle „Jagiellońskie”

2

0

0

1

3

0,7

114

126

86

105

431

100,0

Razem

Koncentracja przestrzenna wydanych decyzji
o warunkach zabudowy wydanych w latach
2010-2013 (liczba wydanych decyzji)

20

20 13

25

3
137

66
56

91

Osiedle "Wesołe Miasteczko"
Osiedle "Wolności"
Osiedle "Błonie"
Osiedle "Śródmieście"
Osiedle "Gurostwo"
Osiedle "Piastowskie"
Osiedle "Generała Władysława Sikorskiego"
Osiedle "Konstytucji 3-Maja"
Osiedle "Jagiellońskie"

3. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
3.1. Ocena zgodności studium z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wiodącym

dokumentem

planistycznym

nie

będącym

jednak

aktem prawa

miejscowego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kościana. Wyznacza ono kierunki rozwoju i jest przeniesieniem na mapę miasta
podstaw strategii jego rozwoju. W oparciu i w zgodności z ustaleniami Studium
opracowywane są plany miejscowe – stanowiące akty prawa miejscowego. W świetle obecnie
obowiązujących przepisów – plan miejscowy nie może naruszać ustaleń Studium, co
umożliwia większą elastyczność interpretacji zapisów Studium przy sporządzaniu planów
miejscowych.
Jeżeli więc nastąpi zdezaktualizowanie ustaleń zawartych w Studium ze względu na
czynniki zewnętrzne lub inne działania gospodarcze – przystępuje się do zmiany Studium,
aby dostosować go do aktualnej strategii rozwoju miasta i prawidłowego prowadzenia
polityki przestrzennej. Zmianę Studium dokonuje się w takim samym trybie jak jego
opracowanie. Projekt zmiany Studium sporządza Burmistrz, a uchwala go Rada Miejska.
Aktualizacje Studium zostały opracowane w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o

planowaniu

i

zagospodarowaniu

przestrzennym.

W

zakresie

uwarunkowań

zagospodarowania przestrzennego i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakres
merytoryczny przedstawiony w Studium spełnia zapisy wymienione w ustawie przez co
zachowuje swoją aktualność.
3.2. Ocena zgodności Studium z przepisami odrębnymi.
Zapisy Studium ze względu na swój stopień ogólności oraz brak odwołań do
konkretnych aktów prawnych są uniwersalne i pomimo licznych zmian w przepisach
odrębnych zachowują aktualność.
3.3. Ocena aktualności Studium w aspekcie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
miasta.
Zmiana Studium zakończona w roku 2010 uwzględniła aktualne uwarunkowania i
określiła kierunki rozwoju miasta. Zgodnie z aktualną polityką przestrzenną miasta, Studium
nadaje poszczególnym terenom funkcje zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem na tereny
inwestycyjne. Zapisy Studium są na tyle elastyczne, że nie spowodują nagłej konieczności
zmiany w przypadku pojawienia się nowych inwestycji.

4. Ocena aktualności planów miejscowych
4.1. Ocena zgodności planów miejscowych z przepisami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Przeanalizowano zgodność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego z przepisami ustawy określającymi wymogi, zasady i warunki sporządzania
planów oraz stosowanie właściwych map. Z przeprowadzonej analizy wynika oczywista
zależność, że im wcześniej zatwierdzony został plan, tym zgodność z wymogami aktualnie
obowiązującej ustawy jest mniejsza. Jest to zrozumiałe ze względu na fakt, że większość
miejscowych planów sporządzona była na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, która nie obligowała do określania tylu wymogów, zasad
i warunków, co ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu

przestrzennym. Zgodnie z zapisami ustawy – plany miejscowe obowiązujące w dniu wejścia
w życie nowych przepisów – zachowują swoją ważność.
Brak w planie miejscowym określonych kategorii ustaleń ze względu na podstawę prawną
sporządzania danego planu nie może być podstawą do stwierdzenia nieważności
i nieaktualności planu miejscowego.
Zmiana ustawy dokonana w roku 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) – z
wejściem w życie 21.10.2010 r. - wprowadziła nowy zapis art. 15 ust.2 pkt 6 – co należy
określać obowiązkowo w planie miejscowym:
„6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;”
Jednak w art. 4. 1. stwierdza się: „Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województw
zachowują moc.”

4.2. Tabela zgodności planów z treścią ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w jej obecnym brzmieniu.

4.3. Ocena zgodności planów miejscowych z przepisami odrębnymi.
Zmieniające
miejscowych.

się przepisy odrębne nie mogą wpływać na aktualność planów

W związku z powyższym w tekstach planów pojawiają się zapisy odnoszące

się ogólnie do danej problematyki – nie powołujące się na konkretne ustawy czy
rozporządzenia. W przypadkach zmian w przepisach odrębnych – plany miejscowe nie tracą
ważności.
Zdarzają się jednak przypadki, które powodują konieczność dokonania zmian
obowiązujących planów miejscowych.
Przykładowo - w dniu 17 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675).
Zgodnie z art. 46 ust. 1 tej ustawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie
może stanowić zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwić
lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka
inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Przepis ten stosuje się do planów
miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.
Ustawa narzuca gminom 12 miesięczny termin (od dnia wejścia w życie ustawy) na
dostosowanie treści planów miejscowych do wymagań określonych w art. 46 ust.1.
W przypadku nie dokonania zmian - uczyni to wojewoda zarządzeniem zastępczym.
Z obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana
poniższe plany zawierają zakazy lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowych:
 plan nr 24 – teren przy ul. Śmigielskiej (wlot do miasta) - uchwała nr XI/105/07 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r.
 plan nr 26 – teren przy Al. Kościuszki 19 - uchwała nr XII/135/03 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 4 września 2003 r.
 plan nr 27 – teren ul. Poznańskiej - uchwała nr XII/136/03 Rady Miejskiej Kościana z
dnia 4 września 2003 r.
 plan nr 28 – teren przy ul. Maya - uchwała nr XII/137/03 Rady Miejskiej Kościana z
dnia 4 września 2003 r.
 plan nr 29 – teren przy ul. Bernardyńskiej - uchwała nr XII/138/03 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 4 września 2003 r.
 plan nr 30 – teren przy ul. Gostyńskiej - uchwała nr XII/259/04 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 27 maja 2004 r.

 plan nr 32 – teren przy ul. Składowej - uchwała nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 1 lipca 2004 r. i XXV/291/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25
sierpnia 2004 r.
 plan nr 33 – teren przy Al. Kościuszki 9 - uchwała nr XXVI/307/04 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 14 października 2004 r.
 plan nr 35 – teren za obwodnicą - uchwała nr XI/104/07 Rady Miejskiej Kościana z
dnia 13 sierpnia 2007 r.
 plan nr 36 – teren przy ul. Śmigielskiej (szkoła) - uchwała nr XI/106/07 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r.
 plan nr 37 – teren przy ul. Czempińskiej - uchwała nr XI/107/07 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r.
 plan nr 38 – teren „Łazienki” - uchwała nr XI/108/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia
13 sierpnia 2007 r.
 plan nr 39 – teren na os. Konstytucji 3-Maja - uchwała nr XI/107/07 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. – w związku ze zmianą planu zatwierdzoną
uchwałą nr XLIII/447/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 r. –
przedmiotowy zakaz został usunięty.
 plan nr 40 – teren przy ul. Nacławskiej i Wyzwolenia - uchwała nr XII/119/07 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 13 września 2007 r.
Ustawa zmusza Gminę Miejską Kościana do dokonania na własny koszt zmian trzynastu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zmiany te nie zostały dokonane, a kolejna zmiana przepisów zniosła obowiązek dokonania
zmian obowiązujących planów miejscowych.

4.4. Ocena aktualności planów miejscowych w aspekcie zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta
Zgodnie z ustaleniami Studium – dla wybranych terenów sporządza się plany
miejscowe, które są aktami prawa miejscowego, w oparciu o które Starosta Kościański
wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę. Plany miejscowe i ich zmiany sporządza w trybie
planistycznym Burmistrz, a uchwały w tym zakresie podejmuje Rada Miejska. Takie
działanie zapewnia możliwość prowadzenia prawidłowej polityki przestrzennej w mieście

w oparciu o określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym akty
prawna miejscowego sporządzane i aktualizowane na bieżąco.
Opracowywanie planów miejscowych świadczy o dużej dynamice działań władz
miasta zapewniających przygotowanie terenów pod nowe inwestycje. Obecnie w
opracowywaniu znajduje się siedem projektów planów miejscowych, a w stosunku do dwóch
planów prowadzona jest procedura planistyczna zmierzająca do dokonania zmian zapisów
planów.

5. Akty prawne stanowiące przepisy odrębne do ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – zmienione w latach 2010 – 2013
Przepisami odrębnymi w odniesieniu do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

w

procesie

sporządzania

studiów

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych są między innymi:
- ustawa prawo budowlane,
- ustawa o ochronie przyrody,
- ustawa o drogach,
- ustawa prawo ochrony środowiska,
- ustawa prawo wodne,
- ustawa prawo geologiczne i górnicze,
- ustawa o lasach,
- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
oraz odpowiednie rozporządzenia wykonawcze.
W okresie objętym analizą nastąpiło szereg zmian przepisów prawa, które miały pośredni lub
bezpośredni wpływ na aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i aktualność planów miejscowych.
Poniżej przedstawiono wybór ważniejszych aktów prawnych, zmienionych w okresie objętym
analizą i ich wpływ na aktualność opracowań planistycznych.


UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
(M.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) M.P.2012.252
- Nie wpływa na aktualność Studium i planów, gdyż jest to dokument programowy.
Ma znaczenie przy sporządzaniu nowych dokumentów planistycznych.



USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2010 r.) Dz.U.2010.155.1043
Art. 2. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w
studium ustala się ich rozmieszczenie.";
2) w art. 15 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
"3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz
granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie,
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego
oddziaływania tych urządzeń na środowisko;".
- Nie wpływa na aktualność Studium i planów


USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r.

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2012 r.) Dz.U.2012.951
- Nie wpływa na aktualność Studium i planów


USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity) Dz.U.2012.647 j.t.
Zmiany:
2013-01-01 zm. Dz.U.2012.951 art. 26 – dotyczy zmiany nazwy ministra właściwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na "minister właściwy do
spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa";
2013-01-21 zm. Dz.U.2012.1445 art. 7 – dotyczy uchylenia obowiązku uzgadniania
projektów planów miejscowych z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
2013-01-23 zm.Dz.U.2013.21 art. 212 – dotyczy zakresu wniosków o decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;

2013-04-12 zm.Dz.U.2013.405 art. 1 – dotyczy zmiany numeracji punktów w ustawie
i możliwości elektronicznego wnoszenia uwag do planów;
2013-11-24 zm.Dz.U.2013.1238 art. 6 – dotyczy dopisania w punktach odnoszących się do
złóż kopalin – obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania
dwutlenku węgla;
- Zmiany nie wpływają na aktualność Studium i planów i dotyczą procedury
sporządzania nowych opracowań planistycznych.


USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne
(tekst jednolity) Dz.U.2012.145 j.t.
OCHRONA PRZED POWODZIĄ
Art. 88f. 1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego
sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
2. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza,
w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich i
przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy
przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony
morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.
3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje mapy, o których mowa w
ust. 1:
1) dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
2) Głównemu Geodecie Kraju;
3) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
4) dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, przekazują mapy zagrożenia
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego:
1) właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej;
2) właściwym wojewodom;
3) właściwym marszałkom województw;
4) właściwym starostom;
5) właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast);
6) właściwym komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży
Pożarnej.
5. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka
powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, uwzględnia się w
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego
województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

6. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego
jednostkom samorządu terytorialnego, wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach
zagrożenia powodziowego, muszą uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego
wynikający z wyznaczenia tych obszarów.
7. Zmiany w dokumentach, o których mowa w ust. 5, wprowadza się w terminie 18
miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego organom, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 5.
8. Koszty wprowadzenia zmian w planach oraz decyzjach, o których mowa w ust. 5,
ponoszą odpowiednio budżety właściwych gmin albo województw.
9. Przygotowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla
obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, położonych na obszarach dorzeczy, których
części znajdują się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, poprzedza
się wymianą informacji niezbędnych do opracowania tych map z właściwymi organami tych
państw. Wymiana informacji następuje w trybie i w zakresie określonym w odrębnych
przepisach.
10. Przygotowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla
obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, położonych na obszarach dorzeczy, których
części znajdują się na terytorium państw leżących poza granicami Unii Europejskiej,
poprzedza się działaniami mającymi na celu nawiązanie w tym zakresie współpracy z
właściwymi organami tych państw.
11. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego podlegają
przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji.
12. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do aktualizacji map zagrożenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.
- Zmiana ustawy będzie miała wpływ na aktualność Studium i planów, ponieważ
zakłada, iż po otrzymaniu przez gminy map, o których mowa w art. 88 f. 1. – w ciągu 18
miesięcy należy dokonać zmian w planach miejscowych, o ile zagrożenie powodziowe lub
ryzyko wystąpienia powodzi dotyczy terenów objętych planami. Ponadto wydawane
decyzje lokalizacyjne będą musiały uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego.
Na moment opracowywania niniejszej analizy Urząd Miejski w Kościanie nie
otrzymał map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.



USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2011 r.) Dz.U.2011.163.981
Art. 161. 1. Organem administracji geologicznej pierwszej
województwa, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2 i 3.

instancji

jest

marszałek

- Nie wpływa na aktualność Studium i planów. Przy sporządzaniu zmian Studium, lub
planów miejscowych – opiniowanie projektów planów bądź projektów Studiów nie leży
w gestii starosty, lecz marszałka.



USTAWA z dnia 27 września 2013 r.

o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z dnia 24 października 2013 r.) Dz.U.2013.1238
Art. 95. 1. Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w
granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku
węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
2. W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy
organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar
udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązkowo
wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Art. 96. 1. Po upływie terminu określonego w art. 95 ust. 2 wojewoda wprowadza obszar
udokumentowanego złoża kopaliny albo obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Sporządzone w tym
trybie studium wywołuje skutki prawne takie jak studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
2. Koszty sporządzenia studium ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy
zarządzenie zastępcze.
3. W przypadku złożenia przez radę gminy skargi na zarządzenie zastępcze, o którym
mowa w ust. 1, sąd administracyjny wyznacza rozprawę w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia
skargi do sądu.
4. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kościana uwzględnione jest złoże gazu ziemnego „Kościan S” ID 7970, czyli wymóg
ustawy w zakresie art. 95 jest spełniony.



USTAWA z dnia 7 maja 2010 r.

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.106.675
Art. 46. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem
miejscowym", nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą
uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Art. 70. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany:
3) w art. 11 w pkt 8 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:
"k) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji;";
4) w art. 17 w pkt 6 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
"d) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji;";
- Ustawa narzucała gminom 12 miesięczny termin (od dnia wejścia w życie ustawy) na
dostosowanie treści planów miejscowych do wymagań określonych w art. 46 ust. 1. oraz
zobowiązywała do opiniowania projektów planów miejscowych i projektów Studiów
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.



USTAWA z dnia 12 października 2012 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. z dnia 15 listopada 2012 r.) Dz.U.2012.1256
w art. 75:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przepis art. 46 i art. 48 stosuje się także do planów miejscowych obowiązujących w dniu
wejścia w życie ustawy.",
b) uchyla się ust. 2-8.
- Ustawa uchyliła obowiązek dostosowania zapisów planów miejscowych do
wymagań określonych w art. 46 ust 1.



USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r.

o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z dnia 21 grudnia 2012 r.) Dz.U.2012.1445
Art. 7. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 11 w pkt 6 uchyla się lit. k;
2) w art. 17 w pkt 6 w lit. a uchyla się tiret piąte.
- Ustawa uchyliła obowiązek opiniowania projektów planów miejscowych i projektów
Studiów przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.



USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity) Dz.U.2010.102.651 j.t.
Art. 94. 1. W przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona
na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości
można dokonać, jeżeli:
1) nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
2) jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o podział został złożony:
1) po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego, lub
2) po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
- postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu
miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o
podział. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan
miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepis ust. 1.
3. Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy
przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie
podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.
- Nie wpływa na aktualność Studium i planów – wprowadza możliwość dokonywania
podziału nieruchomości, jeżeli jest on zgodny również z decyzją o warunkach zabudowy
i ustala kiedy i na jakich warunkach należ postępowanie podziałowe zawiesić.


USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami
(Dz. U. z dnia 20 lipca 2010 r.) Dz.U.2010.130.871
Wejście w życie – 21.10.2010r.
- Ustawa wprowadza nową procedurę sporządzania Studium i planów miejscowych
Art. 4. 1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oraz plany zagospodarowania przestrzennego województw zachowują moc.
2. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których
podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a
postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
- Na moment opracowywania analizy, powołane przepisy nie dotyczą obowiązujących
aktów prawa miejscowego i nie wpływają na aktualność Studium i planów.

 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r.) Dz.U.2010.127.857
Art. 30. 1. W jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane
przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji
realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, ustala skład i zasady powoływania członków rady
sportu, a także regulamin jej działania.
3. Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:
1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów
wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2.
Przepisy przejściowe i końcowe ustawy nie odnoszą się do obowiązującego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana
i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Miasto Kościan posiada powołaną przez Burmistrza - Radę Sportu, która będzie
opiniowała projekty nowych planów miejscowych w tracie procedury ich sporządzania
w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej.

6. Programy gminne w odniesieniu do polityki przestrzennej
Gmina Miejska posiada następujące programy:
1. Wizja strategiczna dla Miasta Kościana przyjęta uchwałą Nr XVI/168/08 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 24 stycznia 2008 r.,
2. Program rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych przyjęty uchwałą
Nr XXXVIII/398/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 2010 r.
Oba programy są spójne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kościana i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Zarówno wizja strategiczna jak i program rewitalizacji mają charakter opisowy
i przedstawiają schematy poszczególnych rozwiązań.
Kolejnym etapem działań jest sukcesywne przenoszenie wybranych zagadnień do
Studium i do planów miejscowych. Nie ma bowiem możliwości pełnej realizacji celów
strategicznych

bez

wyznaczenia

konkretnych

lokalizacji

najważniejszych

zadań

i

przedsięwzięć.
Ponadto miasto posiada programy miejskie takie jak: Strategia rozwoju turystyki,
Gminna ewidencja zabytków. Tworzony jest też program ochrony środowiska dla miasta
Kościana. Istnieje konieczność koordynacji, dotyczącej programów gminnych oraz planów
miejscowych. Plany te, wskazując konkretne ustalenia funkcjonalne i regulacje przestrzenne,
urealniają zapisy programów operacyjnych i nadają im rangę prawa miejscowego. Tylko
spójność planów przestrzennych i programów czyni politykę rozwoju logiczną i konkretną.
Z polityki tej powinny wynikać konkretne decyzje lokalizacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do
inwestycji celu publicznego. Ostatecznym zwornikiem całego systemu planistycznego
powinien być wieloletni plan finansowania inwestycji publicznych, odzwierciedlony
w kolejnych programach budżetach. Tylko wzajemna koordynacja wszystkich gminnych
planów i programów umożliwia prowadzenie spójnej i celowej polityki rozwoju lokalnego.

7. Podsumowanie
Gmina Miejska Kościana może się poszczycić czytelnym i przejrzystym schematem
działań kształtujących przestrzeń miejską i stojących na straży przestrzegania ładu
przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Realizuje w ten sposób ustawowe zadania
władztwa planistycznego na terenie miasta.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana
jest aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego są częściowo nieaktualne i częściowo niezgodne z obowiązującymi
przepisami – co jednak nie powoduje ich nieważności.
Dzięki prawidłowo prowadzonej polityce przestrzennej – miasto posiada wyznaczone
w planach tereny pod każdą działalność i każdą funkcję. Kolejnym etapem jest uzbrojenie
poszczególnych terenów, aby uatrakcyjnić ofertę dla potencjalnych inwestorów.
Położenie geograficzne Kościana – w zasięgu oddziaływania aglomeracji poznańskiej,
a także na ważnym szlaku kolejowym i drogowym łączącym północ kraju z południem – daje
niewątpliwe atuty jego rozwoju. Kolejnym krokiem zbliżenia Kościana do sąsiednich
miejscowości jest modernizacja linii kolejowej relacji Poznań – Wrocław i przystosowanie jej
do większych szybkości przejazdu. W wyniku tej modernizacji i konieczności likwidacji
przejazdów kolejowych jednopoziomowych – Kościan zyska dwa tunele samochodowe.
Urząd aktywnie bierze udział w tej procedurze przygotowując decyzje lokalizacyjne.
Podobnie planowana budowa drogi ekspresowej S-5 relacji Poznań – Wrocław skróci
dojazd do sąsiednich miejscowości i większych miast. Włączenie ruchu drogowego z miasta
do planowanej drogi ekspresowej zmieni układ komunikacyjny i poszczególne ciążenia
komunikacyjne. Zajdzie wówczas potrzeba przeanalizowania rozwiązań funkcjonalno –
przestrzennych zawartych w Studium i planach miejscowych. Niestety, z powodu oddzielenia
miasta od gminy będą to działania wynikające z przesądzeń zewnętrznych, które będzie trzeba
przyjąć do realizacji, nie mając większego wpływu na ich rozwiązania merytoryczne.
Na koniec należy życzyć sobie aby rozwój gospodarczy kraju i regionu – owocował
napływem do miasta nowych inwestycji, zapewniających jego dalszy rozwój.

