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353
UCHWA£A Nr LXIII/468/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w rejonie ulicy Mokrej w Zalasewie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z poz. zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z
poz. zm.) oraz na podstawie uchwa³y Nr XLIV/336/2005 Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie:
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym tereny w rejonie ul. Mokrej, Orzechowej oraz Glebowej w Zalasewie i uchwa³y Nr XLVII/354/2005 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie:
zmiany uchwa³y Nr XLIV/336/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym tereny w rejonie ul. Mokrej, Orzechowej
oraz Glebowej w Zalasewie, Rada Miejska w Swarzêdzu
uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w rejonie ulicy Mokrej w Zalasewie, bêd¹cy wykonaniem uchwa³y Rady Miejskiej w Swarzêdzu Nr XLIV/336/
2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym tereny
po³o¿one w rejonie ul. Mokrej, Orzechowej oraz Glebowej w
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Zalasewie, a tak¿e uchwa³y zmieniaj¹cej z dnia 19 padziernika 2005 r. Nr XLVII/354/2005.
§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
§3. Integraln¹ czêci¹ planu s¹:
1) rysunek planu, w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3.
DZIA£ I

Poz. 353

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ najmniejsz¹ odleg³oæ od granic, w jakiej mo¿na
sytuowaæ zabudowê, nie dotyczy elementów wymienionych w pkt 9;
11) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami;
12) tymczasowym obiekcie budowlanym - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwa³oci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany nie po³¹czony trwale
z gruntem, jak: przekrycia namiotowe i pow³oki pneumatyczne itp.

Postanowienia ogólne

§5. U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o oparte miêdzy innymi o nastêpuj¹ce przepisy:

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pón. zm.);

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej;

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118);

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Swarzêdzu, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ (tzn. min.
51% powierzchni dzia³ki) na danym terenie, wyznaczonym
liniami rozgraniczaj¹cymi, przy czym na styku terenów o
ró¿nym przeznaczeniu preferowane jest stosowanie funkcji uzupe³niaj¹cej jako to¿samej z funkcj¹ terenów s¹siednich z terenem rozpatrywanym;
4) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ synonim przeznaczenia podstawowego;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym -jako synonim funkcji uzupe³niaj¹cej, nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenia inne
ni¿ podstawowe, które uzupe³nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
7) procencie zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosunek
powierzchni zainwestowanej obiektami kubaturowymi do
powierzchni obszaru objêtego planem, o którym mowa w §7;
8) dzia³alnoci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ us³ugow¹ lub handlowaæ powierzchni sprzeda¿y
poni¿ej 1.000 m2, okrelon¹ w przepisach;
9) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ frontowej, dominuj¹cej ciany budynku od granicy dzia³ki,
w szczególnoci nie dotyczy ona takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, wiatro³apy, wykusze, podjazdy, tarasy lub schody zewnêtrzne itp.;

3) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pón. zm.);
4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
Nr 16, poz. 93 z pón. zm.);
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (tekst jednolity Dz.U z 2004 r., Nr 121 poz. 1266
z pón. zm.)
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.);
7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z pón. zm.);
8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z pón. zm.);
9) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.);
10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pón. zm.);
11) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563);
12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z pón. zm.);
13) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê oraz dróg po¿arowych (Dz.U.
Nr 121, poz. 1139);
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14) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pón. zm.);

7) teren urz¹dzeñ kanalizacyjnych, oznaczony na rysunku
symbolem K.

15) rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

§10. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania, okrelonych w niniejszej uchwale.

§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia
i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Nr XLIV/336/
2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. Rady Miejskiej w Swarzêdzu
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym tereny po³o¿one w rejonie ul. Mokrej, Orzechowej oraz Glebowej w Zalasewie, a tak¿e uchwa³y zmieniaj¹cej z dnia 19 padziernika 2005 r. Nr XLVII/354/2005.
3. Ustalenia niniejszej uchwa³y s¹ zgodne z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz, zatwierdzonym uchwa³¹ Nr
XXXII/373/2001 przez Radê Miejsk¹ w Swarzêdzu z dnia
28 marca 2001 r.
§7. 1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 4,70 ha.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, po³o¿ony jest
w po³udniowej czêci gminy Swarzêdz, w miejscowoci Zalesewo na zachód od ul. Kórnickiej.
§8. Granice obszaru objêtego planem stanowi¹ granice
dzia³ki oznaczonej ewidencyjnym nr 38. Zosta³y przedstawione na rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 1, stanowi¹
one granice uchwalenia.
DZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe.
ROZDZIA£ I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania.
§9. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z mo¿liwoci¹ us³ug,
teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW/U;
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MJ;
4) ulice dojazdowe, tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem KD;
5) zieleñ izolacyjna, teren oznaczony symbolem ZI;
6) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem E;

§11. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 pkt 5,
niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie: gruntów rolnych kl. IV a o powierzchni 4,5594 ha oraz ³¹k kl. IV
o powierzchni 0,1400 ha, na cele okrelone w uchwale.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
§12. 1. Przy realizacji zagospodarowania terenu objêtego planem ustala siê zachowanie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
w szczególnoci Rozdzia³u 6 i 10.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej.
§13. Ustala siê, ¿e ró¿nice w parametrach zabudowy,
odnosz¹ce siê do: wysokoci zabudowy oraz k¹ta nachylenia
po³aci dachowych, nie mog¹ odbiegaæ wiêcej ni¿ 15% od
wartoci okrelonych w planie.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
§14. Na obszarze objêtym planem nale¿y zapobiegaæ
i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi. W tym celu nie
nale¿y dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania powierzchni
ziemi, przez niekorzystne przekszta³canie jej budowy oraz
poprzez gromadzenie odpadów i odprowadzanie cieków
w sposób sprzeczny z przepisami.
§15. Na obszarze objêtym planem ustala siê obowi¹zek
wyposa¿enie nieruchomoci w odpowiednio przygotowane
miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, w iloci:
1) jedno miejsce na jedn¹ dzia³kê w zabudowie jednorodzinnej - MJ, dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji jednego
punktu zbierania odpadów dla wiêkszej liczby dzia³ek;
2) min. jedno miejsce na jeden zespó³ zabudowy wielorodzinnej - MW, przy czym zespó³ zabudowy wielorodzinnej stanowi¹ budynki znajduj¹ce siê na jednym terenie, ograniczonym
liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w §10.
§16. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê prowadzenia prac, trwale i niekorzystnie naruszaj¹cych panuj¹ce na
obszarze objêtym planem oraz w jego s¹siedztwie stosunki
gruntowo - wodne.
§17. Uci¹¿liwoci dla rodowiska, zwi¹zane z prowadzon¹
na terenie MW/U, dzia³alnoci¹ us³ugow¹, nie mog¹ wykraczaæ
poza granice nieruchomoci, na której wykonywana jest us³uga.
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ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§18. 1. Prace ziemne podczas inwestycji wymagaj¹ wykonania badañ archeologicznych, w zakresie uzgodnionym
z odpowiednimi s³u¿bami ochrony zabytków.
2. Je¿eli, przy prowadzeniu prac ziemnych na obszarze
objêtym planem, zostanie odkryty przedmiot, co do którego
istnieje przypuszczenie, ¿e jest on zabytkiem, nale¿y wstrzymaæ wszelkie prace oraz powiadomiæ odpowiednie s³u¿by
ochrony zabytków.
ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych.
§19. 1. Na terenie urz¹dzeñ kanalizacyjnych, oznaczonym
symbolem K ustala siê realizacjê przepompowni cieków.
2. Ustala siê zakaz zabudowy terenu K obiektami nie
zwi¹zanymi z podstawow¹ funkcj¹ terenu.
3. Plan dopuszcza utwardzenie terenu pod warunkiem, ¿e
zostanie zapewniony, s³u¿bom technicznym, dostêp do urz¹dzeñ podziemnych.

Poz. 353

2) dopuszcza siê podpiwniczenie w czêci lub pod ca³oci¹
budynku mieszkalnego.
*§22. Ustala siê, ¿e na obszarze objêtym planem nie
mo¿e zamieszkaæ wiêcej ni¿ 1400 osób.
§23. 1. Z zastrze¿eniem ust. 6, na obszarze objêtym
planem ustala siê dachy o nachyleniu po³aci od 30° do 45°.
2. Ustala siê realizacjê dachów wielospadowych, dopuszcza siê dachy mansardowe, wówczas okrelone w ust. 1 k¹ty
nachylenia nie maj¹ zastosowania.
3. Dopuszcza siê realizacjê kafrów dachowych o innym
k¹cie nachylenia ni¿ po³aæ dachowa, przy czym ³¹czna d³ugoæ
kafrów nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50% d³ugoci okapu; dopuszcza
siê dowietlenie pomieszczeñ przy pomocy okien po³aciowych.
4. Ustala siê pokrycie dachu dachówk¹ lub materia³em
dachówko - podobnym.
5. Dla dachów mansardowych dopuszcza siê pokrycie
bitumiczne, realizowane zgodnie z przepisami.
6. Dopuszcza siê realizacjê dachów p³askich lub zharmonizowan¹ kombinacjê dachów p³askich z dachami okrelonymi w ust. 1, pod warunkiem zachowania jednolitego charakteru zabudowy w ramach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
§24. 1. Na terenach MW i MW/U ustala siê procent
zabudowy max 40%.
2. Na terenach MJ ustala siê procent zabudowy max 35%.

ROZDZIA£ VI
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, i w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.
§20. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW oraz MW/U, ustala siê
zabudowê oraz urz¹dzenie terenu, które nale¿y kszta³towaæ w
sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) wysokoæ zabudowy: ustala siê max wysokoæ budynku
liczon¹ od poziomu terenu do kalenicy 12,5 m;
2) dopuszcza siê realizacjê dominant, dla których ustala siê
max wysokoæ 15,0 m;
3) dopuszcza siê podpiwniczenie w czêci lub pod ca³oci¹
budynku mieszkalnego;
4) dopuszcza siê realizacjê wolnostoj¹cych budynków handlowych.
§21. 1. Na terenach zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych symbolami MJ, ustala siê zabudowê szeregow¹ lub
bliniacz¹.
2. Ustala siê, ¿e urz¹dzenie terenów objêtych planem
nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) wysokoæ zabudowy: ustala siê max wysokoæ budynku
liczon¹ od poziomu terenu do kalenicy: 9,5 m;

3. Na obszarze objêtym planem ustala siê min 30%
powierzchni biologicznie czynnej.
§25. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej MJ, MW
oraz MW/U, ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
2. Plan dopuszcza realizacjê zabudowy gara¿owej w granicach dzia³ek, w tym w granicach dzia³ek z drogami.
§26. W ramach przeznaczenia podstawowego MW dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwej dla otoczenia dzia³alnoci
us³ugowej, z wy³¹czeniem handlu, zlokalizowan¹ w parterach
budynków albo jako budynek wolnostoj¹cy.
§27. 1. W ramach poszczególnych dzia³ek, na terenie MJ,
dopuszcza siê realizacjê indywidualnych obiektów i urz¹dzeñ
sportowo - rekreacyjnych oraz ma³ej architektury.
2. Na terenach MW i MW/U ustala siê realizacjê placu
zabaw, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz dopuszcza
siê obiekty, o których mowa w ust. 1.
§28. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê wyznaczenie min. 2 miejsc postojowych na 1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej oraz min. 1,5 miejsca na 1 mieszkanie
w zabudowie wielorodzinnej, przy czym w ogólnym bilansie
miejsc postojowych dla terenu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej nale¿y uwzglêdniæ miejsca wyznaczone
w liniach rozgraniczaj¹cych terenów MW, MW/U i MJ (stanowiska w gara¿ach) oraz w linach rozgraniczaj¹cych ulic KD.
2. Dopuszcza siê wprowadzenie w ramach dowolnego
terenu zabudowy mieszkaniowej mo¿liwoæ realizacji parkin-
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gu wielopoziomowego podziemnego. Do czasu realizacji parkingu wielopoziomowego dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji
parkingu naziemnego. Dopuszcza siê wyniesienie parkingu
ponad teren.
3. Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi
charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ nonoci¹, trwa³oci¹, równoci¹ i odpornoci¹ na deformacje spowodowane punktowymi obci¹¿eniami statycznymi, a usytuowanie stanowisk
postojowych zaprojektowaæ i wykonaæ zgodnie z wymogami
przepisów prawa.
§29. Na obszarze planu ustala siê stosowanie kolorystyki
elewacji zharmonizowanej z otoczeniem.
ROZDZIA£ VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
Nie ustala siê dodatkowych warunków.
ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym.
§30. Na obszarze objêtym planem ustala siê podzia³ nieruchomoci, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym powsta³e
po podziale nieruchomoci:
1) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 170 m2;
2) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej;
3) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego w stosunku do dróg i powsta³ych granic;
4) powy¿sze zasady nie dotycz¹ dzia³ek wydzielanych pod
urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz poszerzenia dróg,
w takiej sytuacji kszta³t i wielkoæ dzia³ek bêdzie wynika³a
z faktycznych potrzeb.
§31. Na terenach MW i MW/U dopuszcza siê podzia³
terenu, maj¹cy na celu wyodrêbnienie w³asnoci lokali wraz
z gruntem.
ROZDZIA£ IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
Nie ustala siê.
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ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
§32. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru objêtego planem ustala siê z ul. Mokrej, za porednictwem ulic dojazdowych, KD, przy zachowaniu przepisów oraz nastêpuj¹cych
warunków:
1) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaæ
spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu o przepisy;
2) przy zjazdach zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce z przepisów, pola widocznoci;
3) w³¹czenie zjazdów musi byæ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego;
4) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoci, zgodnej
z przepisami;
5) zapewniæ ci¹g³oæ odwodnienia zjazdów wzd³u¿ ulic.
2. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ miejsc postojowych
wyznaczonych wzd³u¿ ul. Mokrej poprzez drogi wewnêtrzne.
§33. 1. Na terenie objêtym planem wyznacza siê, jako
teren publiczny: ulice dojazdowe, KD, dla których ustala siê:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zgodnie z rysunkiem planu;
2) jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. 6 m;
3) realizacjê, w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy, miejsc postojowych, przy zachowaniu pó³ widocznoci wynikaj¹cych
z przepisów prawa;
4) pozosta³e parametry realizowaæ przy zachowaniu przepisów.
2. Przy zachowaniu przepisów prawa, ustala siê realizacjê
jako ci¹gu pieszo - jezdnego, ulicy dojazdowej KD, której
szerokoæ na rysunku planu wynosi 16 m i oddziela teren MW/
U od MW.
§34. Ustala siê korzystanie z istniej¹cej infrastruktury
technicznej oraz nowo realizowanej w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy Mokrej, ulic dojazdowych, KD oraz innych terenów
wyznaczonych w planie, przy zachowaniu przepisów oraz
nastêpuj¹cych warunków:
1) cieki sanitarne:
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez przepompowniê cieków, zrealizowan¹ na terenie K,
b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
siê korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z atestem, przy czym lokalizacja zbiorników winna
spe³niaæ wymogi okrelone w przepisach, w szczególnoci dotyczy to odleg³oci usytuowania pokryw i wylotów wentylacji od okien budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi;
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2) wody deszczowe: do kanalizacji deszczowej, przy czym
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do gruntu lub do
rowów po wczeniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urz¹dzeniach, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania cieków
i wód deszczowych poza granice nieruchomoci;

6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej emisji, nie powoduj¹cych przekraczanie dopuszczalnych poziomów, okrelonych w przepisach, np. gaz, olej opa³owy; dopuszcza siê
wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych róde³
energii;

3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z sieci wodoci¹gowej, z wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.

4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
a) ze stacji transformatorowej wyznaczonej na obszarze
planu,
b) dopuszcza siê jej przeniesienie w inne dogodne miejsce, przy zachowaniu przepisów oraz na warunkach
okrelonych przez dysponenta sieci,
c) je¿eli bêdzie to wynika³o z potrzeb, na obszarze objêtym planem dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowej drugiej stacji transformatorowej, wolnostoj¹cej lub wbudowanej w budynku o innym przeznaczeniu; przy lokalizacji nowych obiektów i urz¹dzeñ el-en
zachowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, w tym dostêp
z poziomu terenu dla s³u¿b eksploatacyjnych,
d) zakazuje siê lokalizacji obiektów uniemo¿liwiaj¹cych
dojazd do infrastruktury energetycznej,
e) zakazuje siê sadzenia drzew i krzewów na trasach elen linii kablowych,
f) przy³¹czenie nowych obiektów do sieci el-en nast¹pi
na podstawie warunków przy³¹czenia, które okreli
dysponent sieci na wniosek zainteresowanego;
5) zaopatrzenia w gaz: dopuszcza siê pod³¹czenie do sieci gazowniczej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami,
na warunkach okrelonych przez dysponenta sieci;

ROZDZIA£ XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
§35. Maj¹ zastosowanie przepisy okrelone w §28 ust. 2
i §34 pkt 1 lit. b.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe.
§36. Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy, jeli nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów prawa, chyba, ¿e z ich treci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu.
§37. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%.
§38. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz.
§39. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Bo¿ena Szyd³owska
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr LX111/468/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
dnia25 padziernika 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w rejonie ulicy Mokrej w Zalasewie, zosta³ wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du, w terminie od 25 sierpnia do 25 wrzenia 2006 r.
Na dzieñ 25 wrzenia 2006r. zosta³a wyznaczona dyskusja
publiczna, której przebieg zosta³ opisany w protokole, stanowi¹cym za³¹cznik do dokumentacji planistycznej.
Zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pón. zm.) uwagi by³y przyjmowane do
16 padziernika 2006r.

W ustawowym terminie wniesiono jedn¹ uwagê, która
dotyczy³a zapisów odnosz¹cych siê do k¹ta nachylenia po³aci
dachowych.
Uwaga zosta³a uwzglêdniona, w tekcie, w § 23 dopisano
ust. 6.
Uwzglêdnienie uwagi nie spowodowa³o koniecznoci ponowienia procedury.
W zwi¹zku z uwzglêdnieniem przez Burmistrza uwagi,
Rada Miejska w Swarzêdzu nie podejmuje rozstrzygniêcia
o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o którym mowa
z art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr LXIII/468/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 25 padziernika 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, póz. 717 z pón. zm.), Rada Miejska w Swarzêdzu,
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:
1) ustawê z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.);
2) ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.);
3) ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z pón. zm.);
4) ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 89, poz. 625 z pón. zm.);
5) prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmiotowej planu oraz ustalenia planu, rozstrzyga co nastêpuje:
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne Gminy.
2. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, bêd¹cych zadaniami w³asnymi Gminy, nale¿y realizowaæ zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, z wykorzystaniem nastêpuj¹cych
róde³ finansowania:
- dochody w³asne Gminy,

- bud¿et Gminy, na który sk³adaæ siê bêd¹: podatek lokalny
za grunt, podatek lokalny za budynki, podatek od czynnoci cywilno prawnych,
- fundusze strukturalne z Unii Europejskiej,
- dotacje
- po¿yczki preferencyjne,
- op³aty adiacenckie ponoszone przez w³acicieli.
3. Na obszarze objêtym planem brak sieci wodoci¹gowej,
w zwi¹zku z tym Gmina bêdzie ponosi³a koszty zwi¹zane
z realizacj¹ sieci, a inwestor obci¹¿ony zostanie kosztami
realizacji przy³¹czy.
4. Zapisane w planie odprowadzenie cieków do kanalizacji, bêdzie mo¿liwe po skanalizowaniu tej czêci gminy.
Bud¿et Gminy poniesie wydatki z tym zwi¹zane w momencie
realizacji sieci. Do czasu realizacji sieci, plan przewiduje
korzystanie ze zbiorników bezodp³ywowych, a to jest koszt
inwestora.
§2. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ww. ustawy Prawo energetyczne: Przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii elektrycznej, paliw gazowych lub
ciep³a s¹ obowi¹zane zapewniaæ realizacjê i finansowanie
budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przy³¹czeñ
podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, (...). W zwi¹zku
z tym gmina nie ponosi wydatków zwi¹zanych z zaopatrzeniem w energiê lub w gaz.
2. Zaopatrzenie w ciep³o jest obowi¹zkiem inwestora,
w zale¿noci od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne bê-
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dzie porozumienie z w³aciwym dysponentem sieci, zgodnie
z ww. ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

* Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Nr NK.I-5.0911-540/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §22 uchwa³y nr LXIII/468/2006 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 25 padziernika 2006 roku w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno
i wielorodzinnej w rejonie ulicy Mokrej w Zalasewie - ze
wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

§3. 1. Obs³uga komunikacyjna przedmiotowego obszaru
odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cych dróg gminnych.
2. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiêdzy w³acicielem gruntu, a Gmin¹, wyznaczone planem, ulice dojazdowe wraz z infrastruktur¹ zostan¹ urz¹dzone zgodnie z planem,
na koszt inwestora.

354
UCHWA£A Nr XXXVII/396/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVIII/163/2000 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 6.12.2000 r.
dotycz¹cej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stêszew
dla terenu po³o¿onego we wsi SKRZYNKI - dzia³ki nr 93/2, 132/1, 133/1, 130/4, 90/1, 109/10 i 109/16.
§1. 1. Na podstawie art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r., zm. Dz.U. Nr 162 poz. 1568
z 2003 r., Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492
z 2004 r., Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2005 r.,
Nr 45 poz. 319 z 2006 r.) Rada Miejska Gminy Stêszew
uchwala, co nastêpuje: uchwala siê zmianê uchwa³y nr XVIII/
163/2000 z dnia 06.12.2000 r. Rady Miejskiej Gminy Stêszew
og³oszonej w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 91 poz. 1221
z dnia 27.12.2000 r. dotycz¹cej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stêszew dla terenu
po³o¿onego we wsi Skrzynki - dzia³ki nr 93/2, 132/1, 133/1, 130/
4, 90/1, 109/10 i 109/16.
2. Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi za³¹cznik - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o zmianie
uchwa³y lub planu, nale¿y przez to rozumieæ zmianê aktu
prawnego nr XVIII/163/2000 z dnia 06.12.2000 r. Rady Miejskiej Gminy Stêszew uchwalaj¹cego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, okrelony w §1.
§3. Zmiana planu uwzglêdnia wymogi art. 17 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§4. Do niniejszej uchwa³y zosta³a opracowana prognoza
oddzia³ywania na rodowisko dotycz¹ca zmiany planu.

§5. Zmiana uchwa³y okrelonej w §1 dotyczy zmiany
ustaleñ zawartych w §9 ust. 3 pkt 3 wody opadowe poprzez
dodanie zdania:
Dopuszcza siê mo¿liwoæ zagospodarowania wód opadowych z powierzchni dachów budynków w obszarze nieruchomoci - w³asnych dzia³ek. Ze wzglêdu na to, i¿ teren objêty
planem jest czêciowo zdrenowany, przed wyst¹pieniem
o pozwolenie na budowê projekt budowlany nale¿y uzgodniæ
z w³aciwym administratorem urz¹dzeñ melioracyjnych .
§6. Zmiana uchwa³y nie dotyczy nastêpuj¹cych za³¹czników okrelonych w art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) za³¹cznika graficznego - rysunku planu,
2) za³¹cznika o sposobie finansowania inwestycji, gdy¿ nie
nale¿¹ one do zadañ w³asnych gminy - a realizacja le¿y
w zakresie w³asnym w³acicieli nieruchomoci.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Stêszew.
§8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 30 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stêszewie
() in¿. Miros³aw Potrawiak
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Za³¹cznik

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DO UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW NR XXXVII/396/2006 Z DNIA 26 PADZIERNIKA
2006 R.W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STÊSZEW
DLA TERENU PO£O¯ONEGO WE WSI SKRZYNKI - DZIA£KI NR 93/2,132/1,133/1,130/4, 90/1, 109/10 I 109/16.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 poz. 717 z 2003 r., zm. Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2003
r., Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492 z 2004
r., Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2005 r., Nr 45

poz. 319 z 2006 r.) Rada Miejska Gminy Stêszew rozstrzyga
co nastêpuje:
W Trakcie Wy³o¿enia Do Publiczengo Wgl¹du i w Czasie
Dyskusji Publicznej Nad Projektem Wzmiankowanego Planu
Nie Wniesiono ¯adnych Uwag

355
UCHWA£A Nr XXXVII/397/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXV/233/2001 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 26.11.2001 r. dotycz¹cej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stêszew dla terenu po³o¿onego
we wsi SKRZYNKI - dzia³ki od nr 93/10 do 93/18 przy ul. Dworcowej.
§1. 1. Na podstawie art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r., zm. Dz.U. Nr 162 poz. 1568
z 2003 r., Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492
z 2004 r., Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z ,2005 r.,
Nr 45 poz. 319 z 2006 r.) Rada Miejska Gminy Stêszew
uchwala, co nastêpuje: uchwala siê zmianê uchwa³y Nr XXV/
233/2001 z dnia 26.11.2001 r. Rady Miejskiej Gminy Stêszew,
og³oszonej w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 17 poz. 600
z dnia 6.02.2002 r., dotycz¹cej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stêszew dla terenu
po³o¿onego we wsi Skrzynki - dzia³ki od nr 93/10 do nr 93/18
przy ul. Dworcowej.
2. Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi za³¹cznik - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o zmianie
uchwa³y lub planu, nale¿y przez to rozumieæ zmianê aktu
prawnego Nr XXXV/233/2001 Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 26.11.2001 r. uchwalaj¹cego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okrelony w §1.
§3. Zmiana planu uwzglêdnia wymogi art. 17 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§4. Do niniejszej uchwa³y zosta³a opracowana prognoza
oddzia³ywania na rodowisko dotycz¹ca zmiany planu okrelonego w §1.

§5. Zmiana uchwa³y dotyczy zmiany ustaleñ planu zawartych w §7 ust. 3 tj. wody opadowe poprzez dodanie zdania:
Dopuszcza siê mo¿liwoæ zagospodarowania wód opadowych z powierzchni dachów budynków w obszarze nieruchomoci - w³asnych dzia³ek. Ze wzglêdu na to, i¿ teren objêty
planem jest czêciowo zdrenowany, przed wyst¹pieniem
o pozwolenie na budowê projekt budowlany nale¿y uzgodniæ
z -w³aciwym administratorem urz¹dzeñ melioracyjnych.
§6. Zmiana uchwa³y nie dotyczy nastêpuj¹cych za³¹czników okrelonych w art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) za³¹cznika graficznego - rysunku planu,
2) za³¹cznika o sposobie finansowania inwestycji, gdy¿ nie
nale¿¹ one do zadañ w³asnych gminy - a realizacja le¿y
w zakresie w³asnym w³acicieli nieruchomoci.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Stêszew.
§8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 30 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stêszewie
() in¿. Miros³aw Potrawiak
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Za³¹cznik

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DO UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW NR XXXVII/397/2006 Z DNIA 26 PADZIERNIKA
2006 R.W SPRAWIE ZMIANY UCHWA£Y NR XXV/233/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW Z DNIA 26.11.2001 R.
DOTYCZ¥CEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STÊSZEW
DLA TERENU PO£O¯ONEGO WE WSI SKRZYNKI - DZIA£KI OD NR 93/10 DO 93/18 PRZY UL. DWORCOWEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 z 2003 r., zm. Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.,
Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492 z 2004
r., Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2005 r., Nr 45

poz. 319 z 2006 r.) Rada Miejska Gminy Stêszew rozstrzyga
co nastêpuje:
W trakcie wy³o¿enia do publiczengo wgl¹du i w czasie
dyskusji publicznej nad projektem wzmiankowanego planu
nte wniesiono ¿adnych uwag.

356
UCHWA£A Nr III/7/06 RADY GMINY BRALIN
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu 1 q ¿yta, przyjmowanej
jako podstawê do obliczenia stawki podatku rolnego
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136,poz.
969) oraz art. 5 a , ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz.
927 ze zmianami). uchwala siê co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê na rok podatkowy 2007 na obszarze Gminy
Bralin redni¹ cenê skupu 1 q ¿yta, przyjmowan¹ jako podstawê do obliczenia podatku rolnego - do kwoty 32 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bralin.

§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2007.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Fras

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 14
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UCHWA£A Nr III/8/06 RADY GMINY BRALIN
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na 2007 rok i jego poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 i art. 6 ust.
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
w zwi¹zku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
25 padziernika 2006 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr
75, poz. 758) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,59 z³ 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3.65 z³ za 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0.18 z³ za 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,54 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 15,70 z³ od 1 m2
pow. u¿ytkowej

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,66 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,74 od
1 m2 pow. u¿ytkowej
e) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 5,03 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej
3) od budowli - 2% ich wartoci
§2.1 Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych na obszarze so³ectw Gminy Bralin w drodze
inkasa .Wp³at mo¿na dokonywaæ tak¿e bezporednio na rachunek bankowy Urzêdu Gminy w Bralinie.
2. Wyznacza siê so³tysów poszczególnych wsi so³eckich
jako inkasentów podatku o którym mowa w ust. 1.
3. Za pobór podatku o którym mowa w ust. 1 ustala siê
dla inkasentów wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 6%
zainkasowanego podatku.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bralin.
§5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2007.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Fras

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 14
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UCHWA£A Nr III/9/06 RADY GMINY BRALIN
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U .z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z pó¿n. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w zwi¹zku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych M.P. Nr 75, poz. 758) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10.10.2006 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2007 roku (MP Nr 72, poz. 721) Rada Gminy Bralin uchwala
co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, wyposa¿onego
w katalizator spalin w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

4) od 2001 r.

- 720 z³

5. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 ton, wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

- 865 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 860 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 855 z³

4) od 2001 r.

- 850 z³

6. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t, nie wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

- 870 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 865 z³

1) do 1992 r. w³¹cznie

- 515 z³

3) od 1997 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 860 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 510 z³

4) od 2001 r.

- 855 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 505 z³

4) od 2001 r.

- 500 z³

2 od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie, nie wyposa¿onego
w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

- 545 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 540 z³

3) od 1998 r. do 2000 r.

- 535 z³

4) od 2001 r.

- 530 z³

3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 ton w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

- 715 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 710 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 705 z³

4) od 2001 r.

- 700 z³

4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 ton w³¹cznie, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

- 735 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 730 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 725 z³

7. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t w wysokoci stawek
okrelonych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
8. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu od 3,5 t do poni¿ej
12 t, wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

- 1.390 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 1.380 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 1.370 z³

4) od 2001 r.

- 1.360 z³

9. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu od 3,5 t i poni¿ej
12 t, nie wyposa¿onego w katalizator spalin, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

- 1.400 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 1.390 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 1.380 z³

4) od 2001 r.

- 1.370 z³

10. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 t w wysokoci stawek okrelonych w za³¹czniku Nr
2 do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 14

Poz. 358

— 1521 —

11. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika rolnego, w zale¿noci od roku produkcji
przyczep i naczep:
1) do 1992 r. w³¹cznie

- 800 z³

2) od 1993 r. do 1997 r.

- 790 z³

3) od 1998 r. do 2000 r.

- 780 z³

4) od 2001 r.

- 770 z³

4) od 2001 r.

15. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wiêkszej ni¿ 30
wyposa¿onych w katalizator spalin w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:

13. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, wyposa¿onych
w katalizator spalin, instalacjê gazow¹ lub jedno z tych
urz¹dzeñ, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
- 1.390 z³

2) od 1993 r. do 1997 r.

- 1.380 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 1.370 z³

4) od 2001 r.

- 1.360 z³

- 1.400 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 1.390 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 1.380 z³

- 1.760 z³

2) od 1993 r. do 1997 r.

- 1.750 z³

3) od 1998 r. do 2000 r.

- 1.740 z³

4) od 2001 r.

- 1.730 z³

1) do 1992 r. w³¹cznie

- 1.770 z³

2) od 1993 r. do 1997 r. w³¹cznie

- 1.760 z³

3) od 1998 r. do 2000 r. w³¹cznie

- 1.750 z³

4) od 2001 r.

- 1.740 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Bralinie.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXV/101/04 Rady Gminy Bralin
z dnia 6 grudnia 2004 r., ze zmianami.
§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

14. od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc nie wyposa¿onych
w katalizator spalin ani w instalacjê gazow¹, w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w³¹cznie

1) do 1992 r. w³¹cznie

16. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wy¿szej ni¿ 30
nie wyposa¿onych w katalizator spalin, w zale¿noci od
roku produkcji:

12. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego w wysokoci stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 3 do
niniejszej uchwa³y.

1) do 1992 r. w³¹cznie

- 1.370 z³

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszeniu jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2007.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Fras

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y III/9/06
Rady Gminy Bralin
z dnia 12 grudnia 2006 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 7 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/9/06
Rady Gminy Bralin
z dnia 12 grudnia 2006 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 10 UCHWA£Y
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/9/06
Rady Gminy Bralin
z dnia 12 grudnia 2006 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 12 UCHWA£Y
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359
UCHWA£A Nr III/10/06 RADY GMINY BRALIN
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 14 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
w zwi¹zku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
25 padziernika 2006 r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P.
Nr 75,poz. 758) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w kwocie

§4. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów na
obszarze so³ectw Gminy Bralin w drodze inkasa.
2. Wyznacza siê so³tysów poszczególnych wsi so³eckich
jako inkasentów podatku o którym mowa w ust. 1
3. Za pobór podatku o którym mowa w ust. 1 ustala siê
dla inkasentów wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 50%
kwoty zainkasowanego podatku.
§5. Traci moc uchwa³a XXV/102/04 Rady Gminy Bralin
z dnia 6 grudnia 2004 r., Rady Gminy Bralin z dnia w sprawie
podatku od posiadania psów.

1) 27 z³ od pierwszego psa

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bralin.

2) i 5 z³ od ka¿dego nastêpnego.
§2. Podatek pobiera siê w po³owie wysokoci ustalonej
w §1 je¿eli osoba fizyczna wesz³a w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego.
§3. Podatek jest p³atny do 15 marca roku podatkowego lub
w terminie dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa.

§7. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2007.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Fras

360
UCHWA£A Nr III/19/06 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, posiadaj¹cych dyplom ukoñczenia studium
nauczycielskiego i studium wychowania przedszkolnego, zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska w Chodzie¿y
Na podstawie art. 30 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z pón. zm.:, Dz.U. Nr 170, poz. 1218), w zwi¹zku z art.
18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr
62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271,
Dz.U. Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U.

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr
116, poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz.
1337), Rada Miejska w Chodzie¿y uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli posiadaj¹cych dyplom ukoñczenia studium nauczycielskiego i studium wychowania przedszkolne-

Dziennik Urzêdowy
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go zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska w Chodzie¿y w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. nauczyciel sta¿ysta:
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- 858,00 z³

2. nauczyciel kontraktowy:

- 1.019,00 z³

3. nauczyciel mianowany:

- 1.290,00 z³

4. nauczyciel dyplomowany:

- 1.549,00 z³

dem Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Chodzie¿y i Miêdzyszkoln¹ Komisj¹ Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ
Pracowników Owiaty i Wychowania w Chodzie¿y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chodzie¿y.

§2. Uchwa³a zosta³a uzgodniona z w³aciwymi strukturami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cymi w owiacie: Zarz¹-

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do wynagrodzeñ od 1 wrzenia 2006 r.
do 31 grudnia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Szumiñski

361
UCHWA£A Nr IV/24/06 RADY GMINY BRALIN
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie zamian w uchwale Nr III/9/06 Rady Gminy Bralin z 12 grudnia 2006 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z pó¿n. zmianami),art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w zwi¹zku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych M.P. Nr 75, poz. 758) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10.10.2006 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2007 roku (M. P. Nr 72, poz. 721) Rada Gminy Bralin
uchwala co nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr III/9/06 Rady Gminy Bralin z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie wysokoci rocznych stawek
podatku od rodków transportowych w §1 pkt.12 za³¹cznika
nr 3 stawkê 1.500 zastêpuje siê stawk¹ 1.526,32.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Bralin.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszeniu jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2007.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Fras
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UCHWALA Nr III/11/2006 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIII/166/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoci za wiadczone us³ugi opiekuñcze
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze realizowane w ramach zadañ w³asnych gminy
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64
poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala,
co nastêpuje:

kuñcze realizowane w ramach zadañ w³asnych gminy otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Borku Wlkp.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr XXIII/166/2004 Rady
Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoci za
wiadczone us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opie-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Roman Krêcio³ek

Za³¹cznik 1
do uchwa³y Nr III/11/2006
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2006 r.

TABELA OKRELAJ¥CA WYSOKOÆ OP£ATY PONOSZONEJ PRZEZ OSOBY KORZYSTAJ¥CE
Z US£UG OPIEKUÑCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH US£UG OPIEKUÑCZYCH W ZALE¯NOCI
OD POSIADANEGO DOCHODU.
'
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UCHWA£A Nr IV/26/2006 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych sk³adników wynagrodzenia w roku 2007,obowi¹zuj¹cych w szko³ach i placówkach dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska w Chodzie¿y
Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, 10, 10a ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pón. zm.:, Dz.U. Nr 170, poz. 1218),
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.: z 2002 r. Dz.U.
Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984,
Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U.
Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr
102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz.
128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337) oraz przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005
r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181
z pón. zm. z 2006 r. Dz.U. Nr 43, poz. 293), zwanym dalej
 rozporz¹dzeniem, Rada Miejska w Chodzie¿y uchwala,
co nastêpuje:
§1. 1. Tabelê zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a tak¿e zasady
ustalania wysokoci wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, okrela rozporz¹dzenie, z wy³¹czeniem nauczycieli,
o których mowa w ustêpie 2 niniejszego paragrafu.
2. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2006 roku
otrzymywali wynagrodzenie w kategorii trzeciej grupy p³acowej, a po 1 wrzenia 2006 r. zostali przeszeregowani do
czwartej grupy, legitymuj¹cy siê ukoñczeniem studium
nauczycielskiego i studium wychowania przedszkolnego lub
studium nauczania pocz¹tkowego zachowuj¹ prawo do wynagrodzenia zasadniczego wed³ug nastêpuj¹cych stawek:
a) nauczyciel sta¿ysta

- 858,00 z³,

b) nauczyciel kontraktowy:

- 1.019,00 z³,

c) nauczyciel mianowany:

- 1.290,00 z³,

d) nauczyciel dyplomowany:

- 1.549,00 z³.

Wynagrodzenie obowi¹zuje do czasu ustalenia stawek
w czwartej grupie w wysokoci co najmniej odpowiadaj¹cej
wynagrodzeniu, o jakim mowa w punkcie a  d niniejszego
ustêpu.
3. Wysokoæ, warunki oraz zasady wyp³acania nauczycielom:

1) dodatku za wys³ugê lat,
2) dodatku za uci¹¿liwoæ pracy,
3) dodatkowego wynagrodzenia za pracê w porze nocnej,
4) nagród jubileuszowych,
5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
6) zasi³ku na zagospodarowanie,
7) odpraw z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy,
8) odpraw z tytu³u przejcia na emeryturê lub rentê,
okrelaj¹ odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz
przepisy rozporz¹dzenia.
4. Wysokoæ, warunki oraz zasady wyp³acania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje
przepis art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy
- Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 19, poz. 239 z pón. zm.).
§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê oraz
placówkê owiatow¹ których organem prowadz¹cym jest
Gmina Miejska Chodzie¿,
2) pracodawcy - nale¿y przez to rozumieæ: dla dyrektora
- burmistrza, dla nauczyciela - dyrektora,
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
nauczyciela, któremu powierzono kierowanie jednostk¹,
o której mowa w pkt 1,
4) nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ pracownika zatrudnionego na etacie pedagogicznym w jednostce, o której
mowa w pkt 1,
5) uczniu - nale¿y tu rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ przedszkolny i grupê,
7) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy KN
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z 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
z póniejszymi zmianami),
9) rednim wynagrodzeniu sta¿ysty- nale¿y przez to rozumieæ wynagrodzenie okrelone w art. 30 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela,
10) Karcie Nauczyciela - nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
z póniejszymi zmianami,
11) Nauczycielskich zwi¹zkach zawodowych- nale¿y przez to
rozumieæ Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Chodzie¿y oraz Miêdzyszkoln¹ Komisjê Zak³adow¹ Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
Solidarnoæ Pracowników Owiaty i Wychowania
w Chodzie¿y.
12) Rozporz¹dzeniu MENiS nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz
wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr
22, poz. 181, z pón. zm.: Dz.U.Nr 43, poz. 293 z 2006 r.).
DODATEK MOTYWACYJNY
§3. 1. Za podstawê wyliczenia dodatku motywacyjnego
przyjmuje siê:
a) w przedszkolach  8% redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty,
b) w szko³ach i placówkach  5% redniego wynagrodzenia
nauczyciela sta¿ysty.
2. Wyliczenie globalnej kwoty dodatku motywacyjnego
dla szko³y dokonuje siê przez pomno¿enie kwoty o której mowa
w ust. 1, przez iloæ zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu
na pe³ne etaty na rok kalendarzowy x 12 miesiêcy.
3. Ze rodków, o których mowa w ustêpie 2 - 20%
pozostaje do dyspozycji Burmistrza z przeznaczeniem na
dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkó³.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie
mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 10% i wy¿szy ni¿ 50% redniego wynagrodzenia sta¿ysty.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny
w przedszkolach oraz nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy
ni¿ jeden rok szkolny w szko³ach

7. Odpowiednie struktury zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w owiacie maj¹ prawo wnioskowaæ o dodatku
motywacyjnym:
a) dla nauczycieli do dyrektora,
b) dla dyrektora do Burmistrza.
8. Wszystkie przyznane dodatki motywacyjne s¹ jawne
i podlegaj¹ podaniu do wiadomoci pracowników wraz
z uzasadnieniem.
9. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, tak¿e
gdy ten wymiar jest sk³adany z godzin wypracowanych
w ró¿nych szko³ach.
§4. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi s¹:
1) osi¹gniêcia szko³y w zakresie realizacji zadañ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
2) wyró¿niaj¹ca ocena pracy z ostatnich piêciu lat,
3) podwy¿szanie kwalifikacji zawodowych,
4) indywidualne osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuñczej,
5) zaanga¿owanie w realizacji czynnoci wynikaj¹cych
ze statutowych zadañ szko³y,
6) prawid³owa organizacja pracy, poprawnoæ pod wzglêdem formalno - prawnym podejmowanych decyzji oraz
ich zasadnoæ.,
7) wspó³praca z ró¿nymi organizacjami i instytucjami maj¹ca
na celu wspomaganie dzia³alnoci zadañ statutowych
szko³y i praca na rzecz rodowiska,
8) wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi
w owiacie,
9) celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków finansowych
szko³y - przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej,
10) racjonalne wykorzystanie maj¹tku szko³y,
11) racjonalna polityka kadrowa warunkuj¹ca wysoki poziom
realizacji statutowych zadañ szko³y,
12) dba³oæ o estetykê obiektów szkolnych.
DODATEK FUNKCYJNY
§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:

6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego:

1) dyrektorowi - w wysokoci od 20% do 80%,

a) dla nauczycieli i innych stanowisk kierowniczych ustala dyrektor na podstawie Regulaminu wewnêtrznego
uzgodnionego z zak³adowymi strukturami zwi¹zków
zawodowych dzia³aj¹cymi w owiacie,

2) wicedyrektorowi - w wysokoci od 15% do 40%,

b) dla dyrektora - Burmistrz, uwzglêdniaj¹c warunki
o których mowa w paragrafie 4.

3) kierownikowi wietlicy- w wysokoci od 5% do 20%,
4) kierownikowi schroniska m³odzie¿owego  w wysokoci
od 5% do 10% redniego wynagrodzenia sta¿ysty.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
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3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2, ustala:
1) dla dyrektora - Burmistrz,
2) dla pozosta³ych stanowisk kierowniczych i funkcji wyszczególnionych w §6 w oparciu o kryteria uzgodnione
z zak³adowymi strukturami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w owiacie, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 11 dyrektor szko³y.
4. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego bierze siê pod
uwagê:
1) liczbê uczniów i iloæ oddzia³ów,
2) liczbê stanowisk kierowniczych w szkole,
3) iloæ jednostek podlegaj¹cych i liczbê kierowników tych
jednostek,
4) liczbê pracowników pedagogicznych i obs³ugowych,
5) iloæ wietlic, kuchni, sto³ówek, bibliotek,
6) iloæ i jakoæ administrowanych budynków i posiadanych
rodków transportowych oraz iloæ obiektów sportowych,
7) dzia³alnoæ na rzecz poprawy bazy materialnej i rozwoju
oraz osi¹gniêcia szko³y.,
8) prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej zgodnie
z ustaw¹ o finansach publicznych.
§6. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w szko³ach podstawowych i gimnazjum 3%
2) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci 5% redniego
wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
§7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §5 ust. 1 i 2 oraz w §6 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji
z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca- od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w §5 ust. 1
i 2, wy³¹cza prawo do otrzymywania dodatku ni¿szego,
o którym mowa w §6 ust. 1.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§8. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach
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okrelonych w przepisach §8 i §9 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.
2. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie przez nauczycieli:
a) zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim,
b) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych
przedszkolach (oddzia³ach), w szko³ach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego.
c) prowadzenie zajêæ dydaktycznych w szko³ach (klasach)
przysposabiaj¹cych do pracy zawodowej,
d) prowadzenie zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych
w szko³ach podstawowych.
3. Nauczycielom, którzy realizuj¹ pracê w trudnych warunkach przys³uguje dodatek w wysokoci 10% redniego
wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
4. Dodatek za trudne warunki przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy, za któr¹ przys³uguje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje w takich warunkach ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ, lub wyp³aca siê w odpowiedniej
czêci proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w tych warunkach.
6. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ:
a) wymienionych w §8 ust. 2 Regulaminu, prowadzonych
z dzieæmi i m³odzie¿¹, których orzekanie i stopieñ niepe³nosprawnoci zosta³y okrelone w §32 rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoci
i stopniu niepe³nosprawnoci (Dz.U. Nr 139, poz. 1328),
b) za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê równie¿
prowadzenie zajêæ przez nauczycieli szkó³ (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upoledzonymi
umys³owo w stopniu lekkim, w których znajduje siê co
najmniej 1 dziecko z niepe³nosprawnoci¹ okrelon¹
w ust. 6 pkt a Regulaminu, a w przypadku gdy w takiej
klasie lub grupie wychowawczej znajduje siê dziecko
upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, pod warunkiem ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego typu szkole specjalnej, a zajêcia wychowawcze-wed³ug odrêbnego programu wychowawczego
opracowanego przez wychowawcê.
7. Nauczycielom przys³uguje dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych, w wysokoci 5% redniego wynagrodzenia
nauczyciela sta¿ysty.
8. Dodatek za uci¹¿liwe warunki przys³uguje nauczycielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co najmniej
20 godzin w takich warunkach.
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9. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje
w okresie niewykonywania pracy, za który naliczane jest
wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

6. Nauczycielom, którzy realizowali planowane zajêcia opiekuñcze i wychowawcze, przys³uguje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny równie¿ w dniu wolnym od pracy.

10. Dodatek za pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia przys³uguje nauczycielom wykonuj¹cym pracê w tych
warunkach na podstawie odrêbnych przepisów, o których
mówi art. 34 ust. 3 Karta Nauczyciela.

7. Wynagrodzenie za pracê w dniu wolnym od pracy
oblicza siê z osobistej stawki zaszeregowania nauczyciela
i dodatku za warunki pracy.

§9. 1. Dodatek za warunki pracy wynosi od 5% do 15%
redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.

DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT

2. Dodatek z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa
w §8 regulaminu ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla
dyrektora Burmistrz Miasta.
3. W razie zbiegu tytu³ów do dodatków za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do obu dodatków.
4. Nie przys³uguje prawo do sumowania dodatków kwalifikowanych w tej samej grupie.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§10. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela ustala siê: dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi
stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób okrelony
w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastêpstwa realizowane
by³y zajêcia zgodne z planem i programem nauczania danej
klasy przez nauczyciela posiadaj¹cego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajêæ.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karta Nauczyciela
(zwiêkszone pensum) wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa realizowanego na zasadach, o których mowa
w ust. 3, ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê
wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin.

§11. 1. Zasady przyznawania i wysokoæ dodatku za wys³ugê lat okrelaj¹: art. 33 Karta Nauczyciela oraz rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za okres urlopu dla
poratowania zdrowia oraz za dni za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.
4. Dodatek ten przys³uguje za dni nieobecnoci w pracy
z powodu choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek
z ubezpieczenia spo³ecznego.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§12. 1. Dodatki wyp³acane s¹ w terminie wyp³aty wynagrodzenia:
a) z góry: wys³uga, motywacyjny, funkcyjny,
b) z do³u wszystkie pozosta³e.
2. Regulamin zosta³ uzgodniony z w³aciwymi strukturami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cymi w owiacie:Zarz¹dem
Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Chodzie¿y
i Miêdzyszkoln¹ Komisj¹ Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ
Pracowników Owiaty i Wychowania w Chodzie¿y.
3. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w formie aneksu
z uwzglêdnieniem ust. 2.

4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez
4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§13. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/314/2005 Rady Miejskiej
w Chodzie¿y z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia w
roku 2006, obowi¹zuj¹cych w szko³ach i placówkach dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska w Chodzie¿y

5. Godziny, o których mowa w ust. 1 s¹ p³atne w przypadku ich niezrealizowania z powodów le¿¹cych po stronie szko³y.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
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§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 r. do 31
grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Szumiñski

364
UCHWA£A Nr IV/28/06 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 28 grudnia 2006 r.
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U.
Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271,
Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116,
poz. .1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. Nr 17,
poz. 128), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 31, poz. 266
z 2005 r., zmiana z 2006 r. Dz.U. Nr 86, poz. 602, Dz.U. Nr 167, poz.
1193) Rada Miejska w Chodzie¿y uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a reguluje zasady i tryb wynajmowania lokali
na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chodzie¿.
§2. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - rozumie siê przez to ustawê z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
2) lokatorze - rozumie siê przez to lokatora w znaczeniu
nadanym przez ustawê, o której mowa w pkt 1,

3) lokalu zamiennym - rozumie siê przez to lokal zamienny
w znaczeniu nadanym przez ustawê, o której mowa w pkt 1,
4) gospodarstwie domowym - rozumie siê przez to gospodarstwo domowe w znaczeniu nadanym przez ustawê
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),
5) wynajmuj¹cym- rozumie siê przez to Gminê Miejsk¹ Chodzie¿, reprezentowan¹ przez Burmistrza Miasta Chodzie¿y.
2. W rozumieniu uchwa³y za:
1) dochód - przyjmuje siê wszelkie przychody wszystkich
cz³onków rodziny zg³oszonych do wspólnego zamieszkania po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, okrelonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, chyba ¿e zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza siê dodatków dla
sierot zupe³nych, jednorazowych zapomóg z tytu³u urodzenia
siê dziecka, dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie do¿ywiania, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków
okresowych z pomocy spo³ecznej, jednorazowych wiadczeñ
pieniê¿nych i wiadczeñ w naturze z pomocy spo³ecznej oraz
dodatku mieszkaniowego.
2) redni miesiêczny dochód - przyjmuje siê dochody
wszystkich cz³onków rodziny zg³oszonych do wspólnego
zamieszkania osi¹gniête w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o wynajem lokalu.
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2. W rozumieniu uchwa³y przez osoby, które nie maj¹
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie siê osoby
spe³niaj¹ce jeden z poni¿szych warunków:
1) zamieszkuj¹ w lokalu, w którym na jedn¹ uprawnion¹ osobê
przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej (pokoi),
przy czym w przypadku lokalu 1 izbowego obliczaj¹c powierzchniê mieszkaln¹ odlicza siê 5 m2. W przypadku zamieszkiwania wnioskodawcy w lokalu na prawach cz³onka
rodziny obliczaj¹c powierzchniê mieszkaln¹ przyjmuje siê
³¹czn¹ powierzchniê lokalu (domu). W przypadku, gdy cz³onkowie gospodarstwa domowego wnioskodawcy zamieszkuj¹ w dwóch ró¿nych lokalach na terenie miasta Chodzie¿y,
warunek ten powinien byæ spe³niony w obu lokalach.
2) nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do lokalu i zamieszkuj¹
w warunkach okrelonych w pkt 1
3) zamieszkuj¹ w lokalach, które nie spe³niaj¹ wymogów pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi co potwierdza opinia rzeczoznawcy do³¹czona do podania, przy czym
zamieszkanie w takim lokalu nie nast¹pi³o w celu ubiegania
siê o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
ROZDZIA£ II

wspólnego zamieszkiwania 40% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku.
2. Obni¿ka czynszu wynosi:
1) w przypadku osób samotnych, je¿eli redni dochód miesiêczny wynosi:
a) 60% -50% najni¿szej emerytury - 5% czynszu,
b) poni¿ej 50% najni¿szej emerytury - 10% czynszu,
2) w przypadku rodzin, je¿eli redni dochód miesiêczny
wynosi:
a) 40% - 30% najni¿szej emerytury - 5% czynszu
b) poni¿ej 30% najni¿szej emerytury - 10% czynszu
ROZDZIA£ III
Zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony
§6. 1. Umowê najmu lokalu mieszkalnego zawiera siê
z osobami, które wst¹pi³y w stosunek najmu z mocy prawa
na podstawie art. 691 Kodeksu Cywilnego
2. Umowa najmu mo¿e byæ zawarta z:

Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego oraz wysokoæ dochodu gospodarstwa
domowego uzasadniaj¹ca zastosowanie obni¿ek czynszu

1) osobami spe³niaj¹cymi jednoczenie kryterium niskiego dochodu i kryterium nie zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

§3. Umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony mog¹ byæ
zawierane z osobami, które osi¹gaj¹ niskie dochody. Przez
osoby, które osi¹gaj¹ niskie dochody rozumie siê:

3) lokatorami podlegaj¹cymi przekwaterowaniu do lokalu
zamiennego z budynków przeznaczonych do rozbiórki
z powodu zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi i mienia stwierdzonego przez w³aciwy organ nadzoru budowlanego,

1) osoby samotne, których redni miesiêczny dochód nie
przekracza 120% kwoty najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w miesi¹cu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy,
2) rodziny, w których redni miesiêczny dochód na jedn¹
osobê uprawnion¹ do wspólnego zamieszkiwania nie
przekracza 80% kwoty najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej
w miesi¹cu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy.
§4. Za dochód gospodarstwa domowego uzasadniaj¹cy
oddanie w najem lokalu socjalnego przyjmuje siê:
1) w przypadku osób samotnych - redni dochód miesiêczny
nie przekraczaj¹cy 75% kwoty najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w miesi¹cu kwalifikacji wniosku do zawarcia
umowy
2) w przypadku rodzin - redni dochód miesiêczny w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny nie przekraczaj¹cy 50%
kwoty najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w miesi¹cu
kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy.
§5. 1. Za dochód gospodarstwa domowego uzasadniaj¹cy
zastosowanie obni¿ek czynszu przyjmuje siê:
1) w przypadku osób samotnych - redni dochód miesiêczny
nie przekraczaj¹cy 60% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku,
2) w przypadku rodzin - redni miesiêczny dochód nie przekraczaj¹cy w przeliczeniu na jedn¹ osobê uprawnion¹ do

2) osobami uprawnionymi do otrzymania lokalu zamiennego
w przypadkach przewidzianych w ustawie,

4) lokatorami podlegaj¹cymi przekwaterowaniu z budynków
przeznaczonych do remontu lub modernizacji po przedstawieniu przez sk³adaj¹cego wniosek ekspertyzy sporz¹dzonej przez rzeczoznawcê, z której wynikaæ bêdzie taka
koniecznoæ,
5) lokatorami, którym nale¿y dostarczyæ lokal zamienny
z uwagi na koniecznoæ rozbiórki budynku spowodowan¹
jego z³ym stanem technicznym, b¹d realizacj¹ inwestycji
komunalnych w zwi¹zku z zagospodarowaniem przestrzennym terenu,
6) osobami zamieszkuj¹cymi na terenie miasta Chodzie¿y,
które utraci³y dotychczas zajmowane lokale wskutek klêski
¿ywio³owej lub innego zdarzenia losowego, pod warunkiem braku tytu³u prawnego do innego lokalu,
7) osobami opuszczaj¹cymi rodzinne lub instytucjonalne
formy opieki zastêpczej na skutek uzyskania samodzielnoci i pe³noletnoci, w przypadku braku mo¿liwoci powrotu do domu rodzinnego, które przed umieszczeniem w w/
w placówkach posiada³y sta³e zameldowanie na terenie
miasta Chodzie¿y,
8) lokatorami przekazuj¹cymi dotychczas zajmowany lokal
do dyspozycji organu gminy w zamian za lokal dostarczony przez ten organ, je¿eli w lokalu przekazanym nastêpuje
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nadwy¿ka powierzchni mieszkalnej, b¹d gdy lokator ubiega siê o lokal o ni¿szym standardzie,
9) osobami, które zakwalifikowane zosta³y do dokonania
i wykona³y na w³asny koszt w mieszkaniowym zasobie
gminy lub w obiektach budowlanych stanowi¹cych w³asnoæ gminy, na podstawie pozwolenia organu architektoniczno - budowlanego
a) remontu kapitalnego lub odbudowy zniszczonego lokalu,
b) nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy lub adaptacji
pomieszczeñ mieszkalnych, a ich dochód i warunki zamieszkania uzasadniaj ¹ uzyskanie lokalu z zasobów gminy.
10) lokatorem lokalu, w którym nast¹pi³o opró¿nienie jego
czêci, a nie jest to sprzeczne z interesem gminy.
11) lokatorem i osob¹ stale z nim zamieszkuj¹c¹ w zwi¹zku
z wyodrêbnieniem samodzielnych lokali w wyniku uzasadnionego podzia³u lokalu wspólnie zajmowanego,

3. Umowa najmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zawarta
z osobami o niskich dochodach i nie posiadaj¹cych tytu³u
prawnego do lokalu.
4. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas
okrelony na okres 2 lat.
5. Umowê najmu lokalu socjalnego, po up³ywie oznaczonego w niej czasu przed³u¿a siê na nastêpny okres, je¿eli
najemca nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zawarcie umowy.
§9. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom wymienionym w §8 ust. 2.
ROZDZIA£ V
Zasady dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiêdzy
najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu a osobami
zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach

12) lokatorami, którzy nie po siadaj¹ zad³u¿enia z tytu³u najmu,
lecz pozostawi¹ swój lokal do dyspozycji gminy jako lokal
socjalny, wstêpuj¹c jednoczenie w stosunek najmu lokalu
mieszkalnego z którego nastêpuje eksmisja w przypadkach
w których u³atwia to gminie jej przeprowadzenie.

§10. 1. Osoby bêd¹ce najemcami lokali mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Chodzie¿, mog¹ staraæ siê o zamianê
mieszkania wykorzystuj¹c jeden z wariantów:

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 2-12 nie
stosuje siê kryterium niskiego dochodu i kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

1) ubiegaæ siê o zamianê zwolnionego mieszkania tego zasobu na lokal o mniejszej powierzchni od dotychczas
zajmowanego lokalu,

4. Umowy najmu lokalu nie zawiera siê z osobami, które:

2) posiada³y w³asnociowe prawo do lokalu i dokona³y jego
sprzeda¿y.

2) ubiegaæ siê o zamianê zwolnionego mieszkania tego zasobu na lokal o wiêkszej powierzchni od dotychczas
zajmowanego lokalu je¿eli w przeliczeniu na jedn¹ osobê
uprawnion¹ do wspólnego zamieszkiwania przypada mniej
ni¿ 5 m 2 powierzchni mieszkalnej (pokoi), a w przypadku
gospodarstwa jednoosobowego mniej ni¿ 10 m2.

5. Warunkiem zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z osob¹ spe³niaj¹c¹ kryteria okrelone w ust. 2 pkt 1 jest
zamieszkiwanie i posiadanie sta³ego zameldowania na terenie
miasta Chodzie¿y przez okres co najmniej 5 lat do chwili
z³o¿enia wniosku o którym mowa w §11 ust. 1.

3) ubiegaæ siê o zamianê na lokal po³o¿ony na ni¿szej kondygnacji gdy najemca lub cz³onek gospodarstwa domowego najemcy jest osob¹ o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci potwierdzonym orzeczeniem lekarskim, zwi¹zanym z niezdolnoci¹ do samodzielnego poruszania siê.

§7. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu przys³uguje osobom
wymienionym w §6 ust. 2 pkt 3, 5, 6, 7.

4) Warunkiem ubiegania siê o zamianê o której mowa w ust.
1 pkt 2 jest nie zaleganie w op³atach czynszowych
i op³atach niezale¿nych od w³aciciela, a w przypadku
posiadania zad³u¿enia koniecznoæ jego sp³aty.

1) posiadaj¹ w³asnociowe prawo do lokalu za wyj¹tkiem
§6 ust. 2 pkt 6.

ROZDZIA£ IV
Zasady wynajmowania lokali socjalnych
§8. 1. Na lokale socjalne przeznacza siê przede wszystkim
lokale o obni¿onym standardzie, a w szczególnoci z gorszym
wyposa¿eniem technicznym (bez co, ³azienki). Powierzchnia
mieszkalna (pokoi ) lokalu socjalnego przypadaj¹ca na cz³onka
gospodarstwa domowego najemcy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
5 m 2, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m2.
2. Bez wzglêdu na wysokoæ uzyskiwanego dochodu,
umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana z osobami,
którym na mocy prawomocnego orzeczenia s¹dowego, nakazuj¹cego opró¿nienie i opuszczenie lokalu, przyznano uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego.

2. Najemcy lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy mog¹ sk³adaæ wnioski o zamianê lokali pomiêdzy sob¹. Zgoda na zamianê zostanie wyra¿ona w przypadku:
1) nieposiadania zaleg³oci z tytu³u op³at czynszowych i op³at
niezale¿nych od w³aciciela,
2) powierzchnia mieszkalna (pokoi) przypadaj¹ca na cz³onka
gospodarstwa domowego najemcy w gospodarstwie wieloosobowym nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2, a w przypadku osób zamieszkuj¹cych samotnie - 10 m2.
3. Najemcy zajmuj¹cy lokale w innych zasobach mog¹
dokonywaæ zamiany z najemcami mieszkaniowego zasobu
gminy pod warunkiem wyra¿enia zgody przez w³acicieli tych
zasobów oraz uregulowania op³aty czynszowej i op³at niezale¿nych od w³aciciela
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4. W przypadku zamiany lokali nie stosuje siê kryterium
niskich dochodów.
5. Zamianie nie podlegaj¹ lokale socjalne.
ROZDZIA£ VI
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali
zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tychspraw kontroli spo³ecznej

2) Zawarcie umów najmu nastêpuje na podstawie wydanego
przez Burmistrza Miasta Chodzie¿y skierowania.
3) Umowê najmu zawiera siê w terminie 30 dni od daty
dorêczenia skierowania do zawarcia umowy.
4) Je¿eli umowa najmu nie zostanie zawarta w wyznaczonym terminie z przyczyn nieuzasadnionych le¿¹cych po
stronie osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu,
skierowanie traci wa¿noæ.

2. Wnioskodawca ma obowi¹zek do³¹czenia do wniosku
dokumentów niezbêdnych do ustalenia, czy spe³nia kryteria
kwalifikuj¹ce do zawarcia umowy najmu z mieszkaniowego
zasobu gminy.

11. Powierzchnia mieszkalna /pokoi/ lokalu, na który sporz¹dzana jest umowa najmu na czas nieoznaczony powinna
wynosiæ w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 6 m2
na jedn¹ uprawnion¹ osobê, a w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego 12 m2. Je¿eli osoba wskazana do zawarcia
umowy wyra¿a wolê objêcia lokalu o mniejszej powierzchni
mieszkalnej /pokoi/, mo¿e ona wynosiæ poni¿ej tej normy,
przy czym osoba taka nie mo¿e ubiegaæ siê o zamianê na lokal
o wiêkszej powierzchni.

3. Wnioski rejestrowane i rozpatrywane s¹ w Wydziale
Techniczno - Inwestycyjnym i Spraw Lokalowych Urzêdu
Miejskiego w Chodzie¿y.

12. Nie ujmuje siê na licie lokatorów i osób, o których
mowa w §6 ust. 2 pkt 3, 6, 10, 11, 12, §10 ust 2 i 3 oraz
w §12 ust. 1 pkt 1-4.

4. Wydzia³ o którym mowa w pkt 3 przeprowadza corocznie weryfikacjê zakwalifikowanych wniosków, której celem
jest sprawdzenie spe³niania nadal kryterium, w oparciu o
które nast¹pi³o zakwalifikowanie wnioskodawcy do wynajmu
lokalu.

13. Skrelenie z listy osób uprawnionych do zawarcia
umowy najmu nastêpuje w przypadku:

§11. 1. Sprawy o najem lokalu wszczyna siê na podstawie wniosku z³o¿onego w formie druku opracowanego
i zatwierdzonego przez Urz¹d Miejski w Chodzie¿y.

5. W celu poddania kontroli trybu rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych, jak równie¿ opiniowania spraw
zwi¹zanych z wydawaniem skierowañ do zawarcia umowy
najmu powo³ywana jest Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa.
6. Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ powo³uje Burmistrz
Miasta Chodzie¿y oraz okrela jej sk³ad i regulamin dzia³ania.
7. 1)W terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa sporz¹dza projekty rocznych
list osób uprawnionych do zawierania umów najmu na lokale
mieszkalne, zamienne i socjalne w mieszkaniowym zasobie
gminy na dany rok, bior¹c pod uwagê wnioski z³o¿one do dnia
30 listopada danego roku. Wnioski z³o¿one po tym terminie
przechodz¹ na rok nastêpny.
2) Sporz¹dzony projekt list przydzia³u mieszkañ podlega
zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Chodzie¿y i podawany
jest do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chodzie¿y.
3) Lista ta obowi¹zuje do czasu opublikowania listy na
nastêpny rok.
8. Lista sporz¹dzona jest w porz¹dku alfabetycznym, co
nie wp³ywa na kolejnoæ realizacji.
9. O zakwalifikowaniu wniosku powiadamia siê wnioskodawcê w formie pisemnej.
10. 1)O przydziale mieszkania decyduje Burmistrz - przy
wspó³udziale Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej - wówczas
gdy w zasobie mieszkaniowym bêdzie wolne mieszkanie

1) zawarcia umowy najmu,
2) dwukrotnej rezygnacji z zaproponowanych lokali,
3) rezygnacji z ubiegania siê o lokal,
4) wykonania wyroku s¹du,
5) braku z³o¿enia weryfikacji wniosku w sprawie aktualnych
danych dotycz¹cych sytuacji mieszkaniowej i finansowej
w wyznaczonym terminie,
6) zapewnienia lokalu we w³asnym zakresie,
7) podania nieprawdziwych danych dotycz¹cych sytuacji
mieszkaniowej i finansowej.
14. Zawarcie umowy na czas nieoznaczony uzale¿nione
jest od wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu okrelonej w Uchwale
Nr XXXI/291/2001 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 18
wrzenia 2001 r. w sprawie pobierania kaucji zabezpieczaj¹cej
pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu.
ROZDZIA£ VII
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które nie
posiadaj¹ tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu
§12. 1. Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytu³u
prawnego mo¿e byæ zawarta z:
1) osobami, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
dotychczasowego najemcê, je¿eli s¹ jego zstêpnymi, wstêpnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiaj¹cymi, pe³noletnim rodzeñstwem, pod warunkiem sta³ego
zamieszkiwania z najemc¹ przez okres co najmniej 5 lat
i nie posiadania w³asnego lokalu b¹d mo¿liwoci za-
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mieszkania w innym lokalu lub domu, do którego posiadaj¹ tytu³ prawny,
2) osobami, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci
najemcy, je¿eli s¹ jego zstêpnymi, wstêpnymi innymi ni¿
wymienione w art. 691 Kodeksu cywilnego, pe³noletnim
rodzeñstwem, pod warunkiem sta³ego zamieszkiwania
z najemc¹ i nie posiadania w³asnego lokalu b¹d mo¿liwoci zamieszkania w innym lokalu lub domu, do którego
posiadaj¹ tytu³ prawny.
3) osobami, które utraci³y tytu³ prawny do lokalu na skutek
wypowiedzenia umowy najmu lub prawomocnego orzeczenia s¹dowego nakazuj¹cego opuszczenie i opró¿nienie
lokalu, a przyczyny utraty tytu³u prawnego usta³y (w tym
sp³ata zad³u¿enia obci¹¿aj¹cego lokal),
4) osobami, które na skutek wzrostu dochodu gospodarstwa
domowego zamieszkuj¹ bez tytu³u prawnego w lokalu
socjalnym, a spe³niaj¹ kryterium niskiego dochodu do
zawarcia umowy najmu o lokal mieszkalny.

licie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas
nieoznaczony, sk³adaj¹cym siê z liczby osób, która uprawnia
do uzyskania lokalu o takiej powierzchni.
2. W przypadku braku na licie takiej rodziny lokale
mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
mog¹ byæ wynajmowane na zasadach czynszu wolnego ustalonego w drodze przetargu.
1) Og³oszenia o przetargu winny siê ukazaæ w prasie lokalnej
i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.
2) Regulamin przetargu na najem lokali, o których mowa
w ust. 1 okrela Burmistrz Miasta w formie zarz¹dzenia.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe

2. Czynsz z tytu³u najmu lokali, o których mowa w ust. 1
pkt 1-2 wynosiæ bêdzie w stosunku rocznym 2,5% wartoci
odtworzeniowej lokalu.

§11. Traci moc Uchwa³a Nr XXXIV/317/2001 Rady Miejskiej Chodzie¿y z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy
najmu bêd¹ zawierane w pierwszej kolejnoci.

ROZDZIA£ VIII

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chodzie¿y.

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 powierzchni u¿ytkowej
§10. 1. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 mog¹ byæ wynajmowane rodzinom umieszczonym na

§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Szumiñski
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365
UCHWA£A Nr IV/29/06 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Na podstawie art. 7, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. 2000 Nr 71, poz. 838, Dz.U.
2004 Nr 204, poz. 2086 ze zmianami: Dz.U. 2006 Nr 104, poz.
708, poz. 711, Nr 170, poz. 1217; Dz.U. 2005 Nr 163, poz. 1362,
poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440, poz. 1441, Nr
179, poz. 1486; Dz.U. 2004 Nr 273, poz. 2703.), Rada Miejska
w Chodzie¿y uchwala, co nastêpuje:

§2. Ustala siê przebieg dróg gminnych zgodnie z wykazem i map¹ sieci dróg gminnych stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 2 do
niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chodzie¿y.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w wykazie dróg gminnych stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Szumiñski

Za³¹cznik nr1
do Uchwa³y Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Chodzie¿y
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH Z NUMERACJ¥
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366
UCHWA£A Nr 18/2006 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: bud¿etu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym(Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182,
184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co nastêpuje:

e) dotacja podmiotowa dla samorz¹dowej instytucji kultury kwotê
- 770.790 z³
f) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami kwotê
- 5.208.233 z³

§1. 1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy i miasta
w wysokoci
- 22.256.459 z³

h) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
kwotê
- 135.000 z³

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1
obejmuje:

i)

1) dochody w³asne - 8.904.968 z³ w tym:
-

dochody z tytu³u op³at za zezwolenie na sprzeda¿
alkoholu w wysokoci
- 135.000 z³

2) subwencjê ogóln¹ w wysokoci: - 7.481.358 z³ w tym:
a) czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokoci
- 1.239.540 z³
b) czêæ owiatowa subwencji ogólnej w wysokoci
- 5.712.578 z³
c) czêæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej w wysokoci
- 529.240 z³
3) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na finansowanie zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci
- 5.208.233 z³
4) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin w wysokoci - 661.900 z³

wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego kwotê
- 155.000 z³

2) Wydatki maj¹tkowe kwotê - 1.180.000 z³ w tym:
a) wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych kwotê
- 930.000 z³
b) wydatki na zakup i objêcie akcji, wniesienie wk³adów
do spó³ek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków pañstwowych i innych instytucji finansowych kwotê
- 100.000 z³
c) dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych kwotê
- 70.000 z³
d) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych kwotê
- 80.000 z³
3. Podzia³ kwoty, o której mowa w ust. 1 na poszczególne
dzia³y, rozdzia³y i paragrafy klasyfikacji bud¿etowej okrela
za³¹cznik Nr 2.

3. Podzia³ kwoty, o której mowa w ust. 1 na poszczególne
dzia³y, rozdzia³y i paragrafy klasyfikacji bud¿etowej okrela
za³¹cznik Nr 1.

§3. Okrela siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3 i Nr 4.

§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy i miasta w wysokoci
- 22.997.343 z³

§4. Tworzy siê rezerwy w wysokoci - 181.600 z³ w tym:

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê na:
1) wydatki bie¿¹ce kwotê - 21.817.343 z³ w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ kwotê
- 7.968.913 z³
b) dotacja przedmiotowa dla zak³adu bud¿etowego kwotê
- 200.000 z³
c) dotacja podmiotowa dla zak³adu bud¿etowego kwotê
- 1.269.840 z³
d) dotacja podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu owiaty kwotê
- 300.000 z³

1. rezerwa ogólna w wysokoci

- 40.000 z³

2. rezerwa celowa w wysokoci

- 141.600 z³

a) na zmianê wynagrodzeñ nauczycieli

- 60.000 z³

b) na zmianê wynagrodzeñ dla pracowników obs³ugi
- 81.600 z³
§5. Dla zrównowa¿enia bud¿etu ustala siê plan przychodów i rozchodów bud¿etu okrelony za³¹cznikiem Nr 8.
1. Przychody w wysokoci - 1.590.000 z³ w tym:
- przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym w wysokoci
- 1.590.000 z³
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2. Rozchody w wysokoci - 849.116 z³ w tym:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, okrelonych w za³¹czniku Nr 9;

- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci
- 849.116 z³

2) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest
niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci dzia³ania jednostki
i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym.

3. Ustala siê deficyt na rok 2007 w wysokoci - 740.884
z³ zostanie sfinansowany przychodami z tytu³u zaci¹gniêtego
kredytu

§12. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy i Miasta do:

§6. Ustala siê zakres i kwotê dotacji przedmiotowej dla
zak³adu bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etowego do
wysokoci 500.000 z³,

§7. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych okrelony za³¹cznikiem Nr 7.

2) dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniach w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u (z wyj¹tkiem zmian dotacji),

§8. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ wieloletniego
programu inwestycyjnego w latach 2007 - 2009 okrelone
za³¹cznikiem Nr 9.

3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach
bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu.

§9. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci:

§13. Ustala siê kwotê 1.300.000 z³, do której Burmistrz
Gminy i Miasta Jastrowie mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania.

1) przychody - 40.000 z³
2) wydatki - 40.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.
§10. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek w kwocie - 2.090.000 z³, z tego na:

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Jastrowie.

1) pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego deficytu bud¿etu
- 500.000 z³

§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2) finansowanie planowanego deficytu bud¿etowego
- 1.590.000 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Pawe³ Dymek

§11. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy i Miasta do zaci¹gania zobowi¹zañ:

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 18/2006
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE 2007 R.
Dochody
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 18/2006
Rady Miejskiej w Jastrowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE 2007 R.
Wydatki
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr 18/2006
Rady Miejskiej Jastrowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE 2007R. DOCHODY ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ BIE¯¥CYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ DOCHODY BUD¯ETU PAÑSTWA 750-75011 §0690 50.000 Z£
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr 18/2006
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE 2007 R. WYDATKI ZWI¥ZANE
Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr 18/2006
Rady Miejskiej Jastrowi
z dnia 28 grudnia 2006 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE 2007R. WYDATKI MAJ¥TKOWE
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Rady Miejskiej Nr 18/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI DLA ZAK£ADU BUD¯ETOWEGO W 2007R
1. Przedmiotowe
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr 18/2006
Rady Miejskiej Jastrowie
z dnia 28 grudnia 2006



6


:



3



2








:
2




5



=

-



*




























6



























































6



2







3







6




0

5






:



 




:
6







Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 14

Poz. 366

— 1553 —

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr 18/2006
Rady Miejskiej Jastrowie
z dnia 28 grudnia 2006

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA NADWY¯KI
BUD¯ETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJ¥ MAJ¥TKU JEDNOSTKI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO NA 2007 R.
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Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr 18/2006
Rady Miejskiej Jastrowie
z dnia 28 grudnia 2006
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr 18/2006
Rady Miejskiej Jastrowie
zdnia28 grudnia 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007R.
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UCHWA£A Nr III/18/06 RADY GMINY LIPKA
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów podatków:
od nieruchomoci, rolnego o lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 585, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, z 2004 roku Nr 116,
poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku Nr 17,
poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz.
1337) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 143,
poz. 1199), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pón. zm.),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826,

z 2005 roku Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz.
1199 z pó¿n. zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wzór formularza dla celów naliczenia
podatków dla osób fizycznych:
1) od nieruchomoci o symbolu IN-1 - za³¹cznik Nr 1
2) rolnego o symbolu IR-1 - za³¹cznik Nr 2
3) lenego o symbolu IL-1 - za³¹cznik Nr 3
§2. Okrela siê wzory formularzy dla celów naliczenia
podatków dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
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organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasy Pañstwowe

2) dane o zwolnieniach podatkowych:
-

w podatku od nieruchomoci o symbolu ZN-1/B za³¹cznik Nr 10

2) rolnego o symbolu DR-1 - za³¹cznik Nr 5

-

w podatku rolnym o symbolu ZR-1/B - za³¹cznik Nr 11

3) lenego o symbolu DL-1 - za³¹cznik Nr 6

-

w podatku lenym o symbolu ZL-1 /B - za³¹cznik Nr 12

1) od nieruchomoci o symbolu DN-1 - za³¹cznik Nr 4

§3. Okrela siê wzory za³¹czników okrelonych w §1 i §2
niniejszej uchwa³y
1) dane:
-

o nieruchomociach o symbolu ZN-1/A - za³¹cznik Nr 7

-

o nieruchomociach rolnych o symbolu ZR-1/A - za³¹cznik Nr 8

-

o nieruchomociach lenych o symbolu ZL-1/A - za³¹cznik Nr 9

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lipka.
§5. Traci moc uchwa³a:
Nr XIX/89/04 Rady Gminy Lipka z dnia 28 grudnia 2004
roku w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów
podatków: od nieruchomoci, rolnego i lenego.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatków na rok 2007.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipka
() mgr Ryszard Pacholik
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UCHWA£A Nr III/19/2006 RADY GMINY £UBOWO
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w LEDNOGÓRZE, czêæ dzia³ki nr ewid. 207/2
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze
zmianami) Rada Gminy £ubowo uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w LEDNOGÓRZE, czêæ dzia³ki nr ewid. 207/2.
2. Granica obszaru objêtego planem jest naniesiona na
rysunku planu - za³¹cznik nr 1.
3. Obszar i zakres opracowania planu s¹ zgodne z uchwa³ami Rady Gminy £ubowo w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w LEDNOGÓRZE, czêæ dzia³ki nr ewid. 207/2: Nr XXV/207/
2005 z dnia 8. 08. 2005 r. i Nr II/9/2006 z dnia 5.12.2006 r. oraz
z uchwa³¹ Nr XXXVIII/573/02 z dnia 9.07.2002 r. w sprawie
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £ubowo.
4. Plan miejscowy sk³ada siê z treci niniejszej uchwa³y
oraz integralnych czêci:
1) rysunku planu - w skali 1:1.000 - za³¹cznik nr 1,
2) rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu w czasie wy³o¿enia do publicznego
wgl¹du - za³¹cznik nr 2,
3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
zadañ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy za³¹cznik nr 3.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §l niniejszej uchwa³y,
3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy £ubowo,
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj ¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wartoæ okrelaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ podan¹
w mb, w jakiej mog¹ siê znajdowaæ lica cian lub naro¿ników budynków. Okrelenie nieprzekraczalnej linii zabudowy oznacza, ¿e istnieje mo¿liwoæ równoleg³ego
w stosunku do usytuowania na rysunku planu cofniêcia
budynku w g³¹b dzia³ki,
7) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
wartoæ okrelaj¹c¹ odleg³oæ podan¹ w mb, w jakiej
musz¹ siê znajdowaæ lica cian lub naro¿ników budynków.
Nie dotyczy ona takich elementów jak: okapy, gzymsy,
balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnêtrzne
z zastrze¿eniem, ¿e nie zostan¹ zaadaptowane jako pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkalne,
8) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ wnêtrza
ulic, placów, tras dojazdowych w kszta³cie wydzielonym
liniami rozgraniczaj¹cymi a stanowi¹ce spójn¹ funkcjonalnie i dostêpn¹ publicznie przestrzenn¹ ca³oæ,
9) przedsiêwziêciach, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany lub o przedsiêwziêciach
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów ¿ dnia 9 listopada
2004 r., w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko - Dz.U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r.,
10) siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
l¹dowy lub wodny, naturalny lub pó³naturalny, wyodrêbniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, okrelony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.).
Dostosowanie roliny do siedliska przyrodniczego oznacza zgodnoæ z w³aciwymi dla niej wymaganiami
w miejscu planowanego nasadzenia - pod³o¿e gruntowe,
stosunki wodne, nas³onecznienie, pochylenie terenu,
11) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê
g³ówny wjazd lub wejcie na dzia³kê,
12) ma³ej gastronomii- nale¿y przez to rozumieæ lokal gastronomiczny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, posiadaj¹cym najwy¿ej jeden lokal mieszkalny,
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13) reklamie - nale¿y przez to wszelkie noniki informacji
wizualnej (noniki nacienne, wolnostoj¹ce, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, nie bêd¹ce szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach i sygna³ach drogowych,
14) reklamie wielkoformatowej - nale¿y przez to rozumieæ
reklamê o powierzchni powy¿ej 12 m2,
15) tablicach informacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ elementy systemu informacji miejskiej, w tym: tablice informuj¹ce o nazwie ulicy, numerze domu, tablice informuj¹ce turystów, oraz tablice z og³oszeniami,
16) szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib
lub miejsc wykonywania dzia³alnoci, nie bêd¹ce reklam¹,
17) dachu dwuspadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy dwie podstawowe po³acie dachowe o przeciwleg³ych spadkach ³¹cz¹ce siê wzd³u¿ kalenicy, z dopuszczeniem uzupe³nienia mniejszymi po³aciami wynikaj¹cymi z kszta³tu rzutu budynku lub wynikaj¹cymi z zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality,
werandy, naczó³ki itp. W przypadku zastosowania dachu
dwuspadowego w bryle budynku pojawiaj¹ siê trójk¹tne
zamkniêcia elewacji szczytowych,
18) dachu wielospadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy co najmniej cztery podstawowe po³acie dachowe o podobnych spadkach, ³¹cz¹ce siê w jednym
punkcie lub wzd³u¿ kalenic. W przypadku rozcz³onkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich elementów jak
lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe po³acie
mog¹ byæ uzupe³niane mniejszymi po³aciami o podobnych spadkach.
§3. 1. Zakres opracowania planu obejmuje nastêpuj¹c¹
problematykê okrelon¹ w art. 15 ust. 2 ustawy:
1) okrelenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie ustalone na podstawie przepisów odrêbnych;
8) szczegó³owe zasady podzia³u nieruchomoci objêtej planem;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Zakres opracowania nie obejmuje okrelenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu w tym zakazu zabudowy z uwagi na
nie wystêpowanie wymienionych terenów i obiektów w obszarze opracowania.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne stanowi¹ obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:
1) granica obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz
oznaczenia graficzne i literowe dotycz¹ce przeznaczenia
terenu,
3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) nieprzekraczalna linia zabudowy od rzeki G³ówna,
6) sposób ustawienia kalenic dachowych budynków mieszkalnych,
7) stanowisko archeologiczne
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia terenów:
1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN - 4MN, na
których przeznaczeniem podstawowym s¹ budynki mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi lub gara¿ami.
Przeznaczenie dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi bytowe:
handel, ma³a gastronomia, us³ugi turystyczne, us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem wolnego zawodu lub zawodu artystycznego. Dopuszcza siê równie¿ urz¹dzenia o niewielkich
gabarytach zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej - nie
konkuruj¹ce wielkoci¹ i wysokoci¹ z obiektami przeznaczenia podstawowego. Us³ugi stanowi¹ce przeznaczenie
dopuszczalne mog¹ byæ zlokalizowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, posiadaj¹cym najwy¿ej jeden lokal mieszkalny, przy czym us³ugi stanowi¹ce przeznaczenie
dopuszczalne nie mog¹ zajmowaæ wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego.
2. Ustala siê teren zieleni izolacyjnej i ci¹gu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZI/KX, którego przeznaczenie podstawowe stanowi zieleñ oddzielaj¹ca rzekê
G³ówn¹ od terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ci¹g pieszy równoleg³y do rzeki. Przeznaczenie
dopuszczalne mog¹ stanowiæ urz¹dzenia zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej - o niewielkich gabarytach, nie
konkuruj¹ce wielkoci¹ i wysokoci¹ z budynkami mieszkalnymi na terenach 1MN-4MN.
3. Ustala siê tereny dróg dojazdowych wewnêtrznych oznaczone symbolami 1KDW i 2 KDW oraz tereny dróg pieszych oznaczone symbolami 1KX i 2KX.
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§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

waæ na rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na rodowisko.

1. Projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych na terenach wiejskich i byæ harmonijnie wkomponowana w istniej¹cy krajobraz. Nale¿y stosowaæ lokalne detale, konwencjonaln¹ kolorystykê i charakterystyczne rozwi¹zania
materia³owe - jasne kolory tynków, znacz¹cy udzia³ drewna i kamienia naturalnego w p³aszczyznach elewacji
i ogrodzeñ.

§8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:

2. W zagospodarowaniu dzia³ek stosowaæ gatunki rolin,
charakterystyczne dla danego siedliska przyrodniczego.
Nale¿y zadbaæ o jak najwiêksz¹ ró¿norodnoæ gatunków
i w³aciw¹ kompozycjê zieleni.
3. Elementy ma³ej architektury i nawierzchnie stosowaæ
w nawi¹zaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu
tradycyjnych materia³ów.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Na obszarze opracowania planu obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy wynikaj¹ce z po³o¿enia na terenie Lednickiego Parku
Krajobrazowego p. §11.
2. Zakazuje siê przekszta³ceñ powierzchni ziemi, zak³ócaj¹c¹
naturaln¹ rzebê terenu,
3. Zakazuje siê odprowadzaæ nieczystoci p³ynne do gruntu
lub do rzeki G³ównej,
4. Dla odprowadzenia wód opadowych ustala siê rozwi¹zania
indywidualne w postaci studni ch³onnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokó³ zabudowañ,
5. Posadowienie obiektów kubaturowych nale¿y poprzedziæ
rozpoznaniem terenu pod k¹tem wystêpowania sieci melioracyjnej. Nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ sieæ melioracyjn¹
a w razie zniszczenia odtworzyæ napotkane urz¹dzenia
melioracyjne i zg³osiæ do Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Gnienie, ul. Krótka.
6. Energia dla celów grzewczych winna byæ wytwarzana na
bazie paliw lub noników ekologicznych.
7. Odpady komunalne i komunalno - podobne nale¿y gromadziæ w granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów,
8. Odprowadzenie cieków bytowych poprzez sieæ kanalizacyjn¹ do oczyszczalni w Dziekanowicach.
9. Wprowadziæ zieleñ ozdobn¹ oraz zadrzewienia i zakrzewienia na granicy dzia³ek. Wyranie ukszta³towane szpalery
drzew zrealizowaæ od strony pó³nocnej granicy terenu
1MN oraz na terenach 4MN i ZI/KX, wzd³u¿ rzeki G³ównej.
Stosowaæ roliny z przewag¹ gatunków rodzimych, dostosowane do danego siedliska.
10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
11MN-4MN przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany, ani do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

Z uwagi na po³o¿enie obszaru opracowania w strefie
wystêpowania stanowisk archeologicznych inwestor jest zobowi¹zany do zlecenia sta³ego nadzoru archeologiczno konserwatorskiego nad ca³oci¹ prac budowlanych. Sposób
realizacji ww. warunków konserwatorskich winien byæ ustalony z Wydzia³em Archeologicznym Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Poznaniu.
§9. Okrela siê nastêpuj¹ce wymogi wynikaj¹ce z potrzeby kszta³towania przestrzeni publicznych:
1. Przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej konsekwentnie przestrzegaæ zasad dotycz¹cych miejsc i formy
w rozmieszczeniu: tablic informacyjnych z nazwami ulic,
miejsc dla og³oszeñ i plakatów.
2. Zakazuje siê stosowania reklam oraz reklam wielkoformatowych.
3. Elementy zagospodarowania dzia³ek typu: bramy, forma
grafiki numeracji domów, miejsca na odpady powinny byæ
zbli¿one w doborze materia³em i kolorystyk¹ w poszczególnych kwarta³ach zabudowy.
4. Ogrodzenia frontowe a¿urowe. S³upki z ceg³y, drewna,
metalu lub kamienia naturalnego, wype³nienie w formie
elementów drewnianych lub metalowych. Zakazuje siê
stosowania ogrodzeñ wykonanych z prefabrykatów betonowych uniemo¿liwiaj¹cych wgl¹d na dzia³ki.
5. Dla utrzymania ³adu przestrzeni publicznej nale¿y egzekwowaæ od w³acicieli wymogu porz¹dku na terenie przyleg³ym do nieruchomoci oraz estetycznego wygl¹du cian,
pokryæ dachowych i ogrodzeñ.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy: od strony dróg dojazdowych wewnêtrznych 1KDW, 2KDW ustala siê obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy w odleg³oci 6 m od granic frontowych
dzia³ek, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) od strony drogi powiatowej KD 2199P przyj¹æ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³ociach 20 m i 25 m od
krawêdzi jezdni, zgodnie z rysunkiem planu,
2) od strony rzeki G³ównej przyj¹æ nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy w odleg³oci 100 m, zgodnie z rysunkiem planu,
3) od strony dróg dojazdowych wewnêtrznych 1KDW, 2KDW
ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6
m od granic frontowych dzia³ek, zgodnie z rysunkiem
planu,
4) tyln¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy przyj¹æ w odleg³oci 20 m od strony pó³nocnej granicy terenu 1 MN
3. Parametry zabudowy:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne:
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a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze o ³¹cznej wysokoci nie przekraczaj¹cej od poziomu terenu do
kalenicy dachu 10 m. Dopuszcza siê wy¿sze elementy
techniczne, np. kominy, nie przekraczaj¹ce wysokoci
12 m.
b) dachy strome o nachyleniu 30° - 45°. Dla dachów
dwuspadowych obowi¹zuje wymóg ustawienia kalenic zgodnie z rysunkiem planu. Wymóg ten dotyczy
dachów wielospadowych tylko w przypadku, kiedy
kalenice posiadaj¹ d³ugoæ powy¿ej 5 m.
c) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce dachówkê lub inne tradycyjne materia³y pokryciowe w
gamie kolorów od szarego poprzez brunatny, ceglasty
do ciemnoczerwonego,
d) jasne kolory tynków z dopuszczeniem stosowania drewna i kamienia w elewacjach,
2) budynki gospodarcze lub gara¿e:
a) nale¿y sytuowaæ jako zblokowane z budynkiem gospodarczym lub gara¿em s¹siada lub wolnostoj¹ce,
b) na dzia³kach, na których nie zaznaczono obowi¹zuj¹cych linii zabudowy dopuszcza siê przesuniêcie miejsca lokalizacji budynku gospodarczego lub gara¿owego w g³¹b dzia³ki wzd³u¿ tej samej bocznej granicy
dzia³ki oraz przy zachowaniu tylnej nieprzekraczalnej
linii zabudowy,
c) dopuszcza siê zastosowanie zamiast budynków zespolonych na granicy bocznej dzia³ki, usytuowanie budynków gospodarczych lub gara¿owych jako wolnostoj¹cych w odleg³oci co najmniej 1,5 m od granicy dzia³ki
i zmianê ustawienia kalenicy dachu z równoleg³ego w
stosunku do frontu dzia³ki na prostopad³e w stosunku
do frontu dzia³ki,
d) przyjêcie przez pierwszego z inwestorów realizuj¹cych
budynek gospodarczy dopuszczonej zgodnie z lit. c
wersji usytuowania - innej ni¿ na rysunku planu,
narzuca analogiczne rozwi¹zanie na dzia³ce s¹siedniej,

1. Teren opracowania objêty jest granicami Lednickiego
Parku Kraj obrazowego, utworzonego Rozporz¹dzeniem Nr
10/98 Wojewody Poznañskiego z dnia 19 czerwca 1998 r. na
podstawie art. 24 ust. 4 i 5, art. 37 ust. 1 ustawy
z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114 poz.
492 z 1992 r. ze zmianami).
2. Na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy:
1) Zakazy:
a) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew
i innych rolin,
b) zmiany stosunków wodnych, niekorzystnych dla rodowiska, eksploatacji surowców mineralnych,
c) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej zagospodarowania, niszczenia obszarów zabagnionych i zatorfionych, ³¹cznie z eksploatacj¹ torfu, prowadzenia czynnoci powoduj¹cych wzmo¿enie procesów erozyjnych,
dokonywania prac ziemnych naruszaj¹cych w sposób
trwa³y rzebê terenu.
d) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych
i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ i zagospodarowaniem Parku, z wyj¹tkiem znaków drogowych
oraz znaków zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa.
e) budowy i rozbudowy obiektów, urz¹dzeñ i instalacji
powoduj¹cych ujemne oddzia³ywanie na rodowisko i
krajobraz.
2) Nakazy:
a) zak³adania, uzupe³niania i rekonstrukcji istniej¹cych zadrzewieñ wy³¹cznie gatunkami rodzimymi oraz uzyskiwania opinii Zespo³u Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego na wycinanie drzew i krzewów,
b) stosowania w budownictwie form architektonicznych
harmonizuj¹cych z walorami krajobrazowymi Parku.

e) wysokoæ od poziomu terenu do okapu dachu maksymalnie 3,2 m,

§12. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u nieruchomoci:

f) maksymalna powierzchnia 60 m2,

1. Dopuszcza siê korektê zaznaczonych na rysunku planu
podzia³ów pod warunkiem, ¿e nie spowoduje ona zmniejszenia wielkoci dzia³ki o wiêcej ni¿ 10%.

g) dach stromy nawi¹zuj¹cy do dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
h) dopuszcza siê zlokalizowanie dodatkowego gara¿u
w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego,
4. Wskaniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny procent zabudowanej powierzchni dzia³ki na
terenach 1MN - 4MN nie mo¿e przekraczaæ 25%,
2) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki na terenach 1MN - 4MN nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 55%.
§11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie odrêbnych przepisów:

2. Zakazuje siê wtórnego podzia³u dzia³ek.
§13. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Komunikacja
1) dla obs³ugi komunikacyjnej terenów ustala siê uk³ad drogowy który tworz¹:
a) istniej¹ca droga powiatowa KD 2199P - poza obszarem
opracowania planu,
b) projektowane drogi dojazdowe wewnêtrzne oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW o szerokoci 10 m
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w liniach rozgraniczaj¹cych z placem nawrotu oraz
poszerzeniem, zgodnie z rysunkiem planu,
c) drogi piesze, oznaczone symbolami 1KX i 2KX.
d) projektowana droga piesza wzd³u¿ rzeki G³ównej,
w obrêbie terenu oznaczonego symbolem ZI/KX,
2) drogê dojazdow¹ 1KDW w³¹cza siê do drogi powiatowej
KD 2199P poprzez jeden wlot zgodnie z rysunkiem planu,
3) ustala siê, ¿e w liniach rozgraniczaj¹cych drogi nale¿y
prowadziæ sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza siê
prowadzenie sieci przez tereny dzia³ek na zasadzie s³u¿ebnoci gruntu.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹ u³o¿on¹ wzd³u¿ drogi powiatowej KD 2199P na terenie wsi Lednogóra doprowadziæ
sieci¹ rozdzielcz¹ do obszaru objêtego opracowaniem,
2) woda dla celów przeciwpo¿arowych powinna byæ dostêpna w iloci zapewniaj¹cej jej wymagane zapotrzebowanie
dla celów przeciwpo¿arowych z urz¹dzeñ s³u¿¹cych do jej
dostarczania.
3. cieki socjalno - bytowe odprowadzaæ przez sieæ rozdzielcz¹ do projektowanego kolektora sanitarnego odprowadzaj¹cego cieki do oczyszczalni w Dziekanowicach. Do czasu
zrealizowania projektowanego kolektora dopuszcza siê odprowadzenie cieków socjalno - bytowych do szczelnych
zbiorników na dzia³kach.
4. Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej sieci w drodze powiatowej KD 2199P.
5. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci.
Istnieje mo¿liwoæ zlokalizowania stacji transformatorowej
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulicy 2KDW, zgodnie
z rysunkiem planu lub w innym miejscu po uzgodnieniu
z zak³adem energetycznym.

6. Zaopatrzenie w ciep³o na bazie paliw lub noników
ekologicznych.
7. Ustala siê w zakresie telekomunikacji zaopatrzenie
w ³¹cza telefoniczne z projektowanej sieci.
8. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okrelonych
w przepisach szczególnych.
§14. 1. Do czasu zrealizowania okrelonego w planie
zagospodarowania terenu dopuszcza siê dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu wzd³u¿ sieci infrastruktury technicznej przestaj¹ obowi¹zywaæ w przypadku likwidacji
tych sieci.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§15. Ustala siê stawkê, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokoci 8%.
§16. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lednogóra zatwierdzony uchwa³¹ nr IL/8/98
Rady Gminy w £ubowie z dnia 4.11.1998 r. og³oszony
w Dzienniku Urzêdowym wojew. Poznañskiego nr 32 z dnia
18.12.1998 r. poz. 469 w czêci sprzecznej z ustaleniami
niniejszego planu.
§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubowo.
§18. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z za³¹cznikiem graficznym nr 1 - rysunek planu stanowi¹cym integraln¹ czêæ uchwa³y, podlegaj¹ publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§19. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Grabowski
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr III/19/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Rady Gminy w £ubowie w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w LEDNOGÓRZE, czêæ dzia³ki nr ewid. 207/2

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY £UBOWO W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU M.P.Z.P.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717) Rada Gminy w £ubowie rozstrzyga co nastêpuje:
Na podstawie owiadczenia Wójta Gminy z dnia wrzenia
2006 r. w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ na
rodowisko w dniach od 09.08.2006 r. do 21.09.2006 r. nie
rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr III/19/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w LEDNOGÓRZE, czêæ dzia³ki nr ewid. 207/2

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY £UBOWO O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAÑ
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 111, ust.
2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz.
594) Rada Gminy w £ubowie rozstrzyga co nastêpuje:
I. Sposób realizacji
Na terenie objêtym opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego do inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy zalicza siê:
1) zaopatrzenie w wodê - sieæ rozdzielcza doprowadzaj¹ca
wodê do projektowanych dzia³ek bêdzie realizowana przez
w³acicieli terenu po zawarciu odpowiednich umów z gmin¹
2) kanalizacja sanitarna bêdzie realizowana przy partycypacji
w³acicieli terenu na podstawie odpowiednich umów z gmin¹

3) drogi wewnêtrzne 1KDW i 2KDW oraz KDX i 1KX s¹
terenami prywatnymi
4) projektowan¹ drogê piesz¹ 2KX oraz teren zieleni izolacyjnej i ci¹gu pieszego oznaczony symbolem ZI/KX nale¿y
przej¹æ na rzecz gminy
II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
ród³a finansowania - inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacji wyszczególnione w punktach od
1 do 4 objête realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego bêd¹ finansowane
z bud¿etu gminy, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale
inwestorów zewnêtrznych w oparciu o ustawê z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzglêdnieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ
i sposobu ich realizacji.
Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
jest materia³em do formu³owania zadañ wieloletniego planu
inwestycyjnego gminy.
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369
UCHWA£A Nr IV/35/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr III/19/06 z dnia 14.12.2006 roku w sprawie wysokoci stawek podatku
od nieruchomoci oraz okrelenia zwolnieñ z podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U.
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 i zmiany), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (tj. Dz. 2006 r., Nr 121, poz. 844 i zmiany), Rada
Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w uchwale
1. §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie nieruchomoci lub ich
czêci wykorzystywane na cele wypo¿yczania ksi¹¿ek
i czytelnictwa, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
2. §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie nieruchomoci lub ich czêci
wykorzystywane na cele doradztwa rolniczego,z wyj¹tkiem
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej

3. §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie nieruchomoci lub ich
czêci wykorzystywane na cele wiadczenia pomocy spo³ecznej, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej
4. skrela siê w §2 ust. 7 który brzmia³ Grunty zajête na
drogi, co do których toczy siê postêpowanie o przejêcie
na w³asnoæ przez Gminê Pobiedziska.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2007.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
() mgr in¿. Marian Sêkowski
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UCHWA£A Nr IV/36/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr III/20/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tj.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. i zmiany), art. 15 i 19 pkt 1
lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 121,
poz. 844 i zmiany) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala
co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w uchwale
1. §1 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie od sprzeda¿y
z samochodu, przyczepy, wozu- z rêki  10,70 z³

2. §1 ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie od sprzeda¿y
z koszyka, stolika  3,70 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pobiedziska.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku bud¿etowego 2007.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
() mgr in¿. Marian Sêkowski
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UCHWA£A Nr III/20/2006 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Swiêciechowa na lata 2007-2011
Na podstawie art. 21ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
z 2005 r. Nr 31 poz. 266ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. l591ze zmianami) Rada Gminy uchwala Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Swiêciechowa na lata 2007-2011.
ROZDZIA£ I
Prognoza wielkoci oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego, planowana sprzeda¿ oraz plan
remontów i modernizacji.
§1. 1. Mieszkaniowy zasób gminy Swiêciechowa zwany
dalej zasobem obejmuje 46 lokali w 15 budynkach.
Wykaz lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad zasobu
wraz z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
2. Na lokale socjalne w nastêpnych latach przeznaczone
bêd¹ lokale opró¿niane przez dotychczasowych najemców
w budynku po³o¿onym w Przybyszewie ul. Wiejska 18.
§2. Stan ilociowy zasobu bêdzie ulega³ zmniejszeniu
w wyniku sprzeda¿y, któr¹ prognozuje siê na oko³o 5%
rocznie, tak aby w roku 2011 lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad zasobu zosta³o 35.
§3. 1. Opis stanu technicznego zawiera za³¹cznik Nr 2 do
Uchwa³y.
2. Remonty mieszkañ bêd¹ przeprowadzane sukcesywnie w nastêpuj¹cej kolejnoci.
- rok 2007 - remontów nie planuje siê
- rok 2008 - wymiana pokrycia dachowego czêci wschodniej - wiêciechowa ul. Kopernika 2
- rok 2009 - wymiana pokrycia dachowego czêci zachodniej - wiêciechowa ul. Kopernika 2
- rok 2010 - odnowienie wschodniej strony elewacji zewnêtrznej - wiêciechowa ul. Kopernika 2
- rok 2011 wymiana pokrycia dachowego czêci pó³nocnej
- Lasocice ul. Kocielna 14
3. Niezale¿nie od remontów wskazanych w ust. 2 bêd¹
przeprowadzane bie¿¹ce remonty i konserwacje w szczególnoci: instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, rynien,
naprawa i przestawianie pieców grzewczych wêglowych,
naprawa kominów.

ROZDZIA£ II
Zasady polityki czynszowej
oraz warunki obni¿ania czynszu.
§4. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad
zasobu obowi¹zani s¹ op³acaæ czynsz wed³ug stawek ustalonych przez Wójta w oparciu o niniejsze zasady:
a) Czynsz obejmuje-podatek od nieruchomoci, koszty administracyjne, koszty konserwacji, utrzymania technicznego
budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania w tym op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹ i elektryczn¹.
b) Oprócz czynszu najemca zobowi¹zany jest do uiszczania
op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania niezale¿nych
od w³aciciela tj. za dostawê energii, wody oraz odbiór
nieczystoci sta³ych i p³ynnych w przypadku gdy korzystaj¹cy z lokalu nie zawar³ umowy bezporednio z dostawc¹
mediów lub us³ug.
§5. 1. Stawki czynszu lokali mieszkalnych ustala siê od
1 m2 powierzchni z uwzglêdnieniem czynników podwy¿szaj¹cych i obni¿aj¹cych wartoæ lokalu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce czynnika podwy¿szaj¹ce i obni¿aj¹ce stawki czynszu:
- czynniki podwy¿szaj¹ce wartoæ lokalu:
1) mieszkanie z wc lub ³azienk¹,
2) mieszkanie z wc i ³azienk¹,
3) mieszkanie z wc, ³azienk¹ co i ciep³¹ wod¹,
4) pomieszczenia po³o¿one na I kondygnacji,
- czynniki obni¿aj¹ce wartoæ lokalu:
1) mieszkanie z kuchni¹ bez owietlenia naturalnego
2) mieszkanie w budynku na 2-ch kondygnacjach z przejciem przez wspólny korytarz
3) mieszkanie bez instalacji wodno - kanalizacyjnej
4) lokal przeznaczony do kapitalnego remontu
3. Czynniki o których mowa w ust. 2 nie dotycz¹ lokali
socjalnych. Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekroczyæ po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego
w zasobie mieszkaniowym gminy wiêciechowa.
§6. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu je¿eli dokona³ w lokalu ulepszeñ
maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
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2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz najmu
zmniejsza siê zgodnie z §5 ust. 2 uchwa³y
3. W przypadku podnajêcia czêci lub ca³ego lokalu,
dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego, wysokoæ
czynszu podwy¿sza siê odpowiednio o 30%.

ROZDZIA£ III
Sposób i zasady zarz¹dzania zasobem mieszkaniowym,
zmiany w zakresie zarz¹dzania, ród³a finansowania
w kolejnych latach oraz inne dzia³ania maj¹ce na celu
poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

Podwy¿ka nie dotyczy podnajêcia uczniom lub studentom.
4. Przed zmian¹ umowy najmu, zmieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt powstania czynników o których mowa w ust. 1 i 2.

§11. Gminny zasób nieruchomoci jest zarz¹dzany przez
Urz¹d Gminy w wiêciechowie. W kolejnych latach obowi¹zywania wieloletniego programu gospodarowania zasobem
bêdzie on nadal zarz¹dzany przez Urz¹d Gminy.

§7. Czynsz najmu p³atny jest z góry do 10-go ka¿dego miesi¹ca
w kasie Urzêdu Gminy lub na rachunek bankowy Urzêdu.

§12. ród³ami finansowania gospodarki mieszkaniowej s¹:

§8. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej na
miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§9. Podwy¿ki czynszu Wójt mo¿e dokonaæ nie czêciej ni¿
raz w roku.
§10 1. Najemcy lokali, wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy o niskich dochodach, ustalonych
w uchwale w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Swiêciechowa, mog¹ sk³adaæ wnioski o obni¿enie czynszu naliczonego. Do wniosku najemca do³¹cza deklaracjê o wysokoci
dochodów gospodarstwa domowego.
2. Obni¿ki, o których mowa w ust. 1 s¹ udzielane przez
Wójta na okres 12 miesiêcy w wysokoci od 10 do 40%
czynszu w zale¿noci od wysokoci dochodu gospodarstwa
domowego najemcy. W przypadku wzrostu dochodu najemcy
powy¿ej poziomu ustalon ego w uchwale rady gminy, najemca traci prawo do ustalonej obni¿ki.

1) czynsze za lokale mieszkalne
2) bud¿et gminy w ramach corocznych uchwa³ bud¿etowych.
§13. 1.Wysokoæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em
na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty
modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy okrela za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
2. Urz¹d Gminy raz w roku dokonuje szczegó³owej analizy stanu zasobu i przedstawia propozycje zamian lokali,
które bêd¹ zmierzaæ do poprawy wykorzystania i racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/21/06
Rady Gminy wiêciechowa
zdnia28 grudnia 2006 r.

WYKAZ BUDYNKÓW I MIESZKAÑ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOCI
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/21/06
Rady Gminy wiêciechowa
zdnia28 grudnia 2006 r.

WYKAZ BUDYNKÓW I MIESZKAÑ W GMINNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM
Wszystkie budynki wybudowano przed rokiem 1949.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr III/21/06
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYSOKOÆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIA£EM NA KOSZTY BIE¯¥CEJ EKSPLOATACJI,
KOSZTY REMONTÓW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZ¥CYCH
W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.
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UCHWA£A Nr III/21/2006 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy wiêciechowa
Na podstawie art. 21 ust. 11 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr
31 poz. 266 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania
lokali wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy
wiêciechowa.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie
nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze
zmianami)
§3. Mieszkaniowy zasób Gminy wiêciechowa tworz¹
lokale, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi¹ce
w³asnoæ gminy wiêciechowa.
§4. Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne, zamienne, socjalne jest Gmina wiêciechowa, w imieniu której dzia³a Wójt.
§5. 1. Za dochód, o którym mowa w §7 uwa¿a siê wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
oraz na ubezpieczenie chorobowe, okrelonych w przepisach
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, chyba ¿e zosta³y ju¿
zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie
wlicza siê dodatków dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, jednorazowych wiadczeñ pieniê¿nych i wiadczeñ w naturze
z pomocy spo³ecznej.
2. Dochód z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego
ustala siê jako iloczyn powierzchni gruntów w hektarach
przeliczeniowych i przeciêtnego dochodu z l hektara przeliczeniowego, og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym GUS
3. Przez gospodarstwo domowe rozumie siê lokatora samodzielnie zajmuj¹cego lokal lub lokatora, jego ma³¿onka i
inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹ce, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodz¹
z prawa tego lokatora.
§6. 1. Lokale wskazane w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y przeznaczone s¹ do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
nauczycieli o specjalnociach, których w danej szkole brak.

2. Najemcy lokali, o których mowa w ust. 1 nie musz¹
spe³niaæ kryteriów dochodowych i powierzchniowych.
3. Umowy z nauczycielami zawieraj¹ dyrektorzy szkó³.
ROZDZIA£ II
Wysokoæ dochodu uzasadniaj¹ca oddanie w najem
lokalu, warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê do ich poprawy, kryteria wyboru osób, którym
przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy
§7. 1. W ewidencji o której mowa w §13 z zastrze¿eniem
§9 umieszcza siê osoby spe³niaj¹ce ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
1) powierzchniowe - je¿eli na jedn¹ osobê w danym lokalu lub
budynku przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej
2) dochodowe - je¿eli w okresie 6-ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku, dochód na jedn¹ osobê w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza 80%
najni¿szej emerytury lub 130% najni¿szej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym z zastrze¿eniem ust. 2
2. Wród oczekuj¹cych na lokale socjalne umieszcza siê
osoby, których dochód na jedn¹ osobê w gospodarstwie
domowym wieloosobowym przekracza 50% najni¿szej emerytury lub 70% w gospodarstwie jednoosobowym albo osobê
która utraci³a lokal w wyniku klêski ¿ywio³owej.
§8. Ustala siê wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego w przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa uzasadniaj¹c¹
zastosowanie obni¿ki czynszu:
- w gospodarstwie jednoosobowym je¿eli dochód nie przekracza 200.00 z³ na osobê
- w gospodarstwie wieloosobowym je¿eli dochód nie przekracza 190,00 z³ na osobê
§9. 1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu przys³uguje
osobom:
1) uprawnionym do lokalu socjalnego na mocy wyroku s¹dowego
2) które opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem
pe³noletnoci
3) które utraci³y lokal w wyniku klêski ¿ywio³owej
4) które zobowi¹za³y siê na w³asny koszt dokonaæ
- przebudowy pomieszczeñ niemieszkalnych
- remontu zniszczonego lokalu
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2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1 nie stosuje siê
kryterium z §7 ust. 2
§10. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na
okres jednego roku . Umowa ulega przed³u¿eniu je¿eli przed
up³ywem roku najemca przed³o¿y dokumenty wskazuj¹ce i¿
wysokoæ dochodów nie uleg³a zmianie lub ¿e spe³nione jest
kryterium dochodowe, o którym mowa w §7.
§11. Najemc¹ lokalu zamiennego mo¿e zostaæ osoba,
która zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu
kapitalnego lub rozbiórki z uwagi na z³y stan techniczny albo
utraci³a lokal w wyniku katastrofy budowlanej. Osobom tym
przys³uguje pierwszeñstwo w zawarciu umowy najmu lokalu
zamiennego.

2. Komisjê mieszkaniow¹ powo³uje Wójt. W sk³ad komisji
wchodz¹:
a) cz³onek komisji Rady Gminy,
b) so³tys wsi, w której znajduje siê lokal,
c) pracownik socjalny,
d) pracownik Urzêdu Gminy.
3. Umowê najmu ze wskazan¹ przez Komisjê osob¹
zawiera Wójt.
§15. Powy¿szy tryb nie dotyczy osób, którym s¹d przyzna³
prawo do lokalu socjalnego. Z osobami tymi Wójt zawiera
umowê w pierwszej kolejnoci.

ROZDZIA£ III

ROZDZIA£ V

Zamiana mieszkañ

Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu,
w którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy

§12. 1. Zamiana lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy mo¿e byæ dokonana za zgod¹ Wójta
Gminy.
2. W wyniku zamiany w lokalach na jedn¹ osobê nie
mo¿e przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni.
ROZDZIA£ IV
Tryb rozpatrywania i za³atwiania
wniosków o najem lokali.
§13 1. W urzêdzie prowadzona jest ewidencja wniosków
dotycz¹cych przydzia³u lokalu we kolejnoci ich wp³ywu
z zastrze¿eniem ust. 4
2. Wnioski ewidencjonuje siê z podzia³em na wnioski
dotycz¹ce lokalu mieszkalnego, lokalu zamiennego, lokalu
socjalnego.
3. Wnioskodawca zobowi¹zany jest do³¹czyæ do wniosku:
a) owiadczenie o zgodzie na gromadzenie , przetwarzanie
i publikowanie danych osobowych zgodnie z ustaw¹
o ochronie danych osobowych.
b) dokumenty potwierdzaj¹ce wysokoæ dochodów w jego
gospodarstwie domowym
4. Wnioskodawca uprawniony do lokalu socjalnego na
mocy wyroku s¹dowego nie ma obowi¹zku przedk³adania
dokumentów, o których mowa w ust. 3 1it.b.
5. Jeli wniosek nie spe³nia kryteriów okrelonych w §7
Wójt zwraca go wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem
§14. 1. W przypadku zwolnienia siê lokalu z gminnego
zasobu mieszkaniowego wyboru kandydata na lokatora dokonuje Komisja mieszkaniowa sporód osób, których nazwiska
umieszczane s¹ w ewidencji oczekuj¹cych na mieszkania.

§16. Wynajmuj¹cy zawiera umowê najmu lokalu stanowi¹cego w³asnoæ gminy z zstêpnymi, wstêpnymi, rodzeñstwem i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu g³ównego najemcy je¿eli
dotychczasowy najemca
a) przeprowadzi³ siê do lokalu, do którego nie uzyska³ tytu³u
prawnego
b) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego.
c) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych
nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni
mieszkalnej na osobê)
§17. Wynajmuj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ gminy z osobami, które nie wst¹pi³y
w stosunek najmu po mierci najemcy na ten lub inny lokal,
je¿eli osoby te zamieszkiwa³y z najemc¹ przez okres co
najmniej 10 lat i spe³niaj¹ kryterium okrelone w §7.
§18. W uchwale nie ustala siê kryteriów oddawania
w najem lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2, gdy¿ Gmina nie jest w³acicielem takich lokali oraz nie
planuje ich nabycia.
§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§20. Traci moc Uchwa³a Nr XXVIII/199/2002 Rady Gminy
wiêciechowa z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy wiêciechowa. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 37, poz. 1111).
§21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 14

Poz. 372, 373

— 1593 —

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/21/2006 r.
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMOWANIA NA CZAS STOSUNKU PRACY.
Lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania
stosunku pracy po ich zwolnieniu przez dotychczasowych
najemców
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UCHWA£A Nr III/22//2006 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Rady Gminy wiêciechowa Nr XXI/149/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy wiêciechowa.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami) Rada Gminy wiêciechowa uchwala co nastêpuje.
§1. W §3 ust. 1, pkt 3 uchwa³y Nr XXI/149/05 Rady Gminy
wiêciechowa z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy wiêciechowa (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr
79, poz. 2279) kwotê 316 z³ zastêpuje siê kwot¹ 351 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 padziernika 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Dutka
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UCHWA£A Nr IV/24/06 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 rok okrelaj¹cego wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego
Na podst. art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm:
Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203
i Nr 167,poz. l759, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
orz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 30 ust.
6, art. 34 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 Nr 170 poz.
1218 i Nr 220, poz. 1600) oraz Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 1811 i z 2006 r. Nr 43, poz. 293), uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y
okrelaj¹cy wysokoæ stawek, szczegó³owe warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1. dodatku za wys³ugê lat,
2. dodatku motywacyjnego,
3. dodatku funkcyjnego,
4. dodatku za warunki pracy,
5. dodatku za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw,

6. dodatku mieszkaniowego,
7. innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
§2. Zmienia siê treæ §4 ust. 5 regulaminu. Paragraf ten
otrzymuje brzmienie: Minimalna wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz dyrektora zatrudnionego na
ca³y etat wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty z najwy¿szej grupy zaszeregowania (z zaokr¹gleniem do pe³nych z³otych).
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIX/190/05 z dnia 28.12.2005
r. Rady Miejskiej Wielichowa, sprawie: regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli
w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Wielichowo w roku 2006.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez
Gminê Wielichowo w 2007 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Marskiej
() Stanis³aw Marciniak
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr IV/24/06
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI NA 2007 ROK OKRELAJ¥CY WYSOKOCI STAWEK DODATKÓW:
ZA WYS£UGÊ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEGÓ£OWYCH WARUNKÓW
ICH PRZYZNAWANIA, SPOSOBU OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW, PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD I INNYCH WIADCZEÑ WYNIKAJ¥CYCH ZE STOSUNKU PRACY ORAZ DODATKU MIESZKANIOWEGO.
Na podstawie art. 30. ust. 6 ustawy z dnia 26.01. 1982 r.
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 ze zm.) ustala siê ca nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. Regulamin zwany dalej Regulaminem okrela dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach Gminy
Wielichowo:
1. wysokoæ stawek dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki ich wyp³acania,
2. sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw,
3. zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy,
4. Wysokoæ, szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia
26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
ze zm.),
2. Rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz 34 ust. 1 i 2 ustawy-Karta Nauczyciela,
3. szkole - nale¿y rozumieæ przez to jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy-Karta Nauczyciela,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Wielichowo,
4. nauczycielach - nale¿y rozumieæ przez to równie¿ wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mówi ust. 3,
5. klasê - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê,
6. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
7. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz
ustalony na podst. art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy
- Karta Nauczyciela.

ROZDZIA£ II
Dodatki
§3. Dodatek za wys³ugê lat.
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego na ka¿dy rok
pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od
czwartego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawnionych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy bez wzglêdu na sposób ustania stosunku
pracy.
3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczenie w wiêcej
ni¿ jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku
za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla ka¿dego stosunku
pracy, z zastrze¿eniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnienia
uprawniaj¹cego do dodatku za wys³ugê lat nie wlicza siê
okresu pracy w innym zak³adzie pracy, w którym pracownik
jest lub by³ jednoczenie zatrudniony.
4. Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy jednoczenie w kilku szko³ach w wymiarze ³¹cznie nie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do
okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat w
ka¿dej ze szkó³ zalicza siê okresy zatrudnienia, o których
mowa w ust. 2.
5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu,
który przyszed³ do pracy w urzêdzie administracji rz¹dowej,
kuratorium owiaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okrêgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce
nadzoru oraz w organach sprawuj¹cych nadzór nad zak³adami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i orodkami
diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowisko wymagaj¹ce
kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy zaliczane do
dodatku za wys³ugê lat w szkole, w której nauczyciel otrzyma³
urlop bezp³atny na czas zajmowania stanowiska.
6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do
dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy pracy wykonywanej
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art.
22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
7. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za
wys³ugê lat wlicza siê tak¿e inne okresy, je¿eli z mocy
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odrêbnych przepisów podlegaj¹ one wliczeniu do okresu
pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
8. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa do dodatku nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
9. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek
choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.
10. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§4. Dodatek motywacyjny
1. Nauczycielowi mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na okres nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce.
3. Wysokoæ rodków na dodatek motywacyjny przyjêta
jest uchwa³¹ bud¿etow¹ i wynosi l% rocznego wynagrodzenia
zasadniczego.
4. rodki, o których mowa w ust. 2 dzieli siê nastêpuj¹co:
1) 80% rodków dla dyspozycji dyrektora szko³y z przeznaczeniem dla nauczycieli,
2) 20% pozostaje do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy
Wielichowo.
5. Minimalna wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz dyrektora zatrudnionego na ca³y etat wynosi
10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty
z najwy¿szej grupy zaszeregowania (z zaokr¹gleniem do pe³nych z³otych).
6. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego okrela §4 rozporz¹dzenia.
7. Szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
i dyrektorom dodatku motywacyjnego:
1) Nauczyciel mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny, o ile
spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
a) uzyskuje dobre wyniki w nauczaniu danego przedmiotu lub prowadzeniu danego rodzaju zajêæ,
b) zakwalifikowanie siê prowadzonych przez nauczyciela
uczniów do fina³ów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wy¿szym,
c) wprowadza na prowadzonych zajêciach innowacje pedagogiczne,

d) wdra¿a w³asne programy autorskie,
e) umiejêtnie rozwi¹zuje problemy wychowawcze uczniów
we wspó³pracy z rodzicami,
f) organizuje wyjazdy i spotkania klasowe poza lekcjami,
g) organizuje zajêcia dla dzieci w czasie wolnym od
pracy,
h) podnosi swoje umiejêtnoci zawodowe-sta³e doskonalenie siê, samokszta³cenie,
i)

wzbogaca i dba o w³asny warsztat pracy,

j)

opiekuje siê organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi
na terenie szko³y,

k) bezinteresownie podejmuje zadania i czynnoci
dodatkowe,
1) czynnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej.
2) Dodatek motywacyjny dyrektorowi placówki mo¿e zostaæ
przyznany za:
a) organizowanie pozalekcyjnego ¿ycia szko³y,
b) organizowanie uroczystoci szkolnych i rodowiskowych,
c) efektywne dzia³anie na rzecz wzbogacania bazy szko³y,
d) w³aciw¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i nadzoruj¹cym oraz rodowiskiem szkolnym,
e) racjonalne gospodarowanie powierzonymi rodkami
publicznymi,
f) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy, wdra¿anie
nowinek i innowacji,
g) tworzenie w³aciwych warunków do udzia³u uczniów
w konkursach, olimpiadach, przegl¹dach i innych formach aktywnoci i rywalizacji uczniowskiej,
h) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych, potwierdzone dyplomami, zawiadczeniami o zakoñczonych lub
odbywanych kursach oraz studiach, uczestnictwo
w konferencjach metodycznych i szkoleniach,
i)

udzia³ w rozwi¹zywaniu problemów rodowiskowych
uczniów, aktywna wspó³praca z organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz dziecka.

8. Wysokoæ dodatku oraz okres jego przyznaniu uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa w ust.
7 ustala dla nauczycieli dyrektor szko³y, a dla dyrektorów
Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo.
9. Fakt przyznania dodatku motywacyjnego potwierdza
siê na pimie, a jego kopiê umieszcza siê w teczce akt
osobowych nauczyciela lub dyrektora szko³y.
10. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§5. Dodatki funkcyjne
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje dodatek
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funkcyjny w wysokoci okrelonej w tabeli nr 1, która stanowi
za³¹cznik do regulaminu.

2. Nauczycielom przys³uguj¹ dodatki za trudne warunki
pracy w nastêpuj¹cych wysokociach:

2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala
Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo, a dla nauczycieli
pe³ni¹cych inne funkcje kierownicze w placówce - dyrektor
placówki w granicach stawek okrelonych w tabeli stanowi¹cej za³¹cznik do Regulaminu uwzglêdniaj¹c jej strukturê organizacyjn¹, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z funkcji kierowniczej, liczbê stanowisk kierowniczych w placówce, wyniki
pracy placówki.

1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia
w klasach ³¹czonych - w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przeprowadzon¹ w tych klasach godzinê
nauczania,

3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u w minimalnej wysokoci
20 z³.
2) powierzenia wychowawstwa klasy w minimalnej wysokoci
40 z³.
4. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 3 okrela
dyrektor placówki w ramach posiadanych rodków.
5. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden wy¿szy dodatek
funkcyjny wymieniony w ust. 1 oraz dodatki wymienione
w ust. 3.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania
- z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli
odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia obowi¹zków z innych powodów, do których przypisany jest ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
9. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstw.
§6. Dodatki za trudne warunki pracy.
1. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim,
2) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych
oddzia³ach przedszkolnych i klasach specjalnych oraz za
nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do
nauczania specjalnego,
3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych.

2) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w klasach specjalnych - w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹
przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania,
3) za prowadzenie zajêæ indywidualnych z uczniem zakwalifikowanym do nauczania specjalnego - w wysokoci 20%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przeprowadzon¹ z tym uczniem
godzinê nauczania,
4) za godzinê zajêæ rewalidacyjnych - w wysokoci 20%
stawki godzinowej za godzinê odbytych zajêæ.
3. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest
zwi¹zany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za czas urlopu wypoczynkowego, chyba ¿e przepis stanowi inaczej.
4. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy
go wymiar pracy. Dodatek wyp³aca siê w czêci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko
czêæ wymiaru lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze godzin.
5. Dodatek za trudne warunki pracy okrelone w ust. 1 pkt
3 wyp³aca siê za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ w tych
warunkach godzinê zajêæ oraz za okresy zajêæ wymienione
w ust. 1.
§7. Dodatki za uci¹¿liwe warunki pracy.
1. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ wymienionych w §6 ust. ³, prowadzonych
z dzieæmi i m³odzie¿¹, których rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoci zosta³ okrelony w §2 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie
stanów zdrowia oraz szczegó³owych zasad, warunków i trybu
wydawania zawiadczeñ bêd¹cych podstaw¹ uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego dla dziecka (Dz.U. Nr 15 poz. 70).
2. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê równie¿
prowadzenie zajêæ przez nauczycieli klas specjalnych z upoledzonymi w stopniu lekkim, w której znajduje siê ca najmniej jedno dziecko z niepe³nosprawnoci¹ okrelon¹ w ust.
1, a w przypadku gdy w takiej klasie znajduje siê dziecko
upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹
wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego
w tego typu szkole specjalnej.
3. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach uci¹¿liwych
okrelonych w §7 ust. 1 z tytu³u pracy w tych warunkach
przys³uguje dodatek w wysokoci ustalonej dla dodatku za
trudne warunki pracy, okrelonego w §6 ust. 2 zwiêkszony o
10% wynagrodzenia zasadniczego.
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4. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi w wielkoci proporcjonalnej do iloci przepracowanych godzin w tych warunkach.
§8. Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy.
1. Nauczycielowi skierowanemu na podstawie art. 19 ust.
1 Karty Nauczyciela do pracy w innej szkole w innej miejscowoci przys³uguje dodatek za uci¹¿liwoæ pracy w wysokoci
20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1 powstaje
z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel zosta³ skierowany do pracy w innej
szkole, a je¿eli skierowanie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
3. Prawo do dodatku za uci¹¿liwoæ ustaje z up³ywem
okresu, na jaki nauczyciel zosta³ skierowany do innej szko³y, a
w razie rozwi¹zania stosunku pracy przed up³ywem tego okresu
- z dniem ustania prawa do wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy nie przys³uguje w okresie
nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach, za
które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania pracy.
ROZDZIA£ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw.
§9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
1. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹
nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê
wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z
uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy (trudne, uci¹¿liwe, szkodliwe).
3. Wynagrodzenie za godzinê ponadwymiarow¹ ustala siê
dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z
dodatkami za warunki pracy) przez miesiêczn¹ liczbê
godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla
rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 3 uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ 0,5
godzin pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za
pe³n¹ godzinê.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz
za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy. Godziny
ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po
stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
3) udzia³em uczniów w rekolekcjach - ujêtych w planie
organizacyjnym roku szkolnego,
4) choroba ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹ca
nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ, traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za
podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ
okrelony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie
w takim tygodniu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z
do³u, nie póniej ni¿ do 10 nastêpnego miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, za który przys³uguje to wynagrodzenie.
§10. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw.
1. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw ustala siê
tak, jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe okrelone w §9.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin za
faktycznie realizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
ROZDZIA£ IV
Nagrody i inne wiadczenia
wynikaj¹ce ze stosunku pracy.
§11. Nagrody.
1. Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela zachowuje
siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze.
2. Specjalny fundusz nagród jest ustalany w bud¿ecie
w wysokoci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ z przeznaczeniem na wyp³aty nagród
Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo w wysokoci 30%
z obliczonego funduszu oraz 70% na wyp³aty nagród
dyrektorów.
3. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania nagród oraz
ich wysokoæ ustala regulamin:
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3. Kwoty obliczonego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych
z³otych w ten sposób, ze kwotê 0,49 z³ pomija siê, a kwotê 0,50
z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.

1) opracowany dla nauczycieli przez dyrektora placówki
w porozumieniu z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹,
2) opracowany przez organ prowadz¹cy w porozumieniu
z odpowiednimi strukturami zwi¹zków zawodowych
w przypadku nagród Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo.

4. Do liczby cz³onków rodziny nauczyciela, od której zale¿y
wysokoæ dodatku mieszkaniowego, zalicza siê wspólnie zamieszkuj¹cego z nauczycielem wspó³ma³¿onka oraz dzieci i
rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu. Przez
cz³onków rodziny pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu
nale¿y rozumieæ: ma³oletnie dzieci, uczniów szkó³ do chwili
ukoñczenia szko³y lub podjêcia pracy, niepracuj¹cych.

4. Nagrody wyp³aca siê z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§12. Inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy.
1. Nauczycielowi, który w dniu wolnym od pracy realizuje
planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczno i opiekuñczo wychowawcze,
a nie otrzymuje za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie wiêcej jednak ni¿ za
4 godziny.

5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³
dodatek jednemu z nich.
6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.

2. Nauczycielowi zajmuj¹cemu stanowisko kierownicze, sprawuj¹cemu w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajêæ dydaktyczno - wychowawczym i opiekuñczym,
nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.

7. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

ROZDZIA£ V

8. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

Dodatek socjalny.

1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

§13. Dodatek mieszkaniowy

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego.

1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa
obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szko³ach i przedszkolach
po³o¿onych na terenie wiejskim

9. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek nauczyciela, który stanowi za³¹cznik do regulaminu.
10. Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest z do³u, nie
póniej ni¿ do 10 nastêpnego miesi¹ca, nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, za który przys³uguje ten dodatek.

2. Dodatek przyznawany jest nauczycielowi w wysokoci
uzale¿nionej od liczby cz³onków jego rodziny, wyp³acany co
miesi¹c w wysokoci:

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

1) 3% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê ustalonego rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
- dla 1 osoby,

1. Zmian w Regulaminie dokonuje Rada Miejska w Wielichowie po uzgodnieniu z Zarz¹dem Oddzia³u Miedzygminnego ZNP w Grodzisku Wlkp.

2) 4% minimalnego wynagrodzenia - dla 2 osób,

2. Regulamin zosta³ uzgodniony z Zarz¹dem Oddzia³u
Miedzygminnego ZNP w Grodzisku Wlkp.

3) 5% minimalnego wynagrodzenia - dla 3 osób,
4) 6% minimalnego wynagrodzenia - dla 4 i wiêcej osób.

Za³¹cznik do regulaminu

TABELA NR I
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Wartoci procentowe odnosz¹ siê do osobistego wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmuj¹cej stanowisko kierownicze.
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UCHWA£A Nr IV/27/2006 RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 grudnia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zwolnienia z p³atnoci podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002
r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala,
co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr II/15/2006 Rady Gminy Mycielin z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z p³atnoci podatku
od nieruchomoci wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w tytule uchwa³y skrela siê wyraz p³atnoci,
2) w §1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) zwi¹zane z dzia³alnoci¹ instytucji kultury i pomocy
spo³ecznej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od 2007 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Mycielinie
() Miros³aw Skalski

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydzia³ Nadzoru i KontroliWielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodleg³oci 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail  dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl
Sk³ad, druk i rozpowszechnianie:
Sk³ad  Orodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 061 852 90 44
Druk  SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40
Rozpowszechnianie  Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y  Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kociuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703
Egzemplarze bie¿¹ce mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego:
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Kociuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych),
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. w. Józefa 5, pok. 132
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok B
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kociuszki 4, pok. 101
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-14 00
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa

ISSN 15075729

Cena brutto: 20,00 z³

