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4691
ROZPORZ¥DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO
ZARZ¥DU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie zniesienia strefy ochronnej komunalnego
ujêcia wody podziemnej w Kocianie
Na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 Nr 239,
poz. 2019, zm. Dz.U. Nr 267, poz. 2255, Dz.U. z 2006 Nr 170,
poz. 1217) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Znosi siê strefê ochronn¹ komunalnego ujêcia wody
podziemnej w Kocianie, woj. wielkopolskie, ustanowion¹

decyzj¹ Wojewody Leszczyñskiego z dnia 28 czerwca,
nr OS.II-6210/29/91.
§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.
Dyrektor
() mgr in¿. Bogdan P³uciennik
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4692
ROZPORZ¥DZENIE Nr 213/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,ródliska Flinty
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
,,ródliska Flinty, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2006 r.

PLAN OCHRONY
DLA REZERWATU PRZYRODY ,,RÓDLISKA FLINTY
2) utrzymanie stosunków wodnych na niezmienionym
poziomie;

§1. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody
,,ródliska Flinty, zwanym dalej rezerwatem, jest
zabezpieczenie niezak³óconego przebiegu procesów
zachodz¹cych w ekosystemach: lenym, zarolowym,
bagiennym, wodnym i torfowiskowym wraz z ich ca³ym
bogactwem i ró¿norodnoci¹ biotyczn¹, w tym w szczególnoci zachowanie:

3) zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do
prac zwi¹zanych z monitorowaniem i ewentualnymi
zabiegami ochronnymi;
4) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych
rezerwatu i kszta³towanie akceptacji dla stosowanych
metod ochrony czynnej wród cz³onków spo³ecznoci
lokalnej i lokalnych w³adz samorz¹dowych.

1) ródliskowego charakteru obszaru Jeziora Niewiemko;
2) stanowisk chronionych gatunków rolin.

§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:

2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:
1) zapewnienie ci¹g³oci istnienia stanowisk gatunków;

,
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§3. Obszar ochrony cis³ej stanowi ca³y teren rezerwatu
obejmuj¹cy wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia lasu
Nadlenictwa Sarbia na lata 2002-2011 jako pododdzia³y:
263h, m, n, r; 264b-f; 271c, h, i, o, r; 272a-d; 279a-c, j.
§4. Na obszarze rezerwatu zaleca siê monitorowanie
i dokumentowanie zagro¿eñ antropogenicznych oraz
zachodz¹cych procesów naturalnych.
§5. Obszar rezerwatu udostêpnia siê w ca³oci wy³¹cznie
dla celów naukowych za zgod¹ wojewody.
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§6. Wprowadza siê ustalenia do studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia
zagro¿eñ zewnêtrznych - w strefie 500 m od granic rezerwatu
utrzymywaæ stosunki wodne, gospodaruj¹c zasobami wodnymi
na niezmienionym poziomie.
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4693
ROZPORZ¥DZENIE NR 214/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany
te nie s³u¿¹ ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce
rolnej, lenej, wodnej lub rybackiej;

§1. Ustanawia siê pomniki przyrody, których nazwy
i po³o¿enie okrelono w za³¹czniku do rozporz¹dzenia.

4) umieszczania tablic reklamowych.

§2. Szczególnym celem ochrony jest zachowanie drzew
oraz tworów przyrody nieo¿ywionej cennych ze wzglêdów
przyrodniczych, naukowych, historycznych, kulturowych oraz
krajobrazowych.

§4. Nadzór nad pomnikami przyrody, o których mowa
w §1, sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu.
§5. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia.

§3. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa
w §1, wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy:

Wojewoda Wielkopolski
()Tadeusz Dziuba

1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu;

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Nr 214/06
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2006 r.

NAZWY I PO£O¯ENIE POMNIKÓW PRZYRODY
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4694
ROZPORZ¥DZENIE Nr 215/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Bielawy
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Bielawy, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2006 r.

PLAN OCHRONY
DLA REZERWATU PRZYRODY BIELAWY
3) zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do
prac zwi¹zanych z monitorowaniem i ewentualnymi
zabiegami ochronnymi;

§1. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody
,,Bielawy, zwanym dalej rezerwatem, jest ochrona
ekosystemów ¿yznych lasów liciastych gr¹du niskiego Galio
sylvatici-Carpinetum stachyetosum (R.Tx. 1937) Oberd.1957
oraz ³êgu wi¹zowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris
Issler 1924 wraz z bogactwem siedliska lenego i ró¿norodnoci¹ biotyczn¹.

4) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych
rezerwatu i kszta³towanie akceptacji dla stosowanych
metod ochrony czynnej wród cz³onków spo³ecznoci
lokalnej i lokalnych w³adz samorz¹dowych.

2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:

§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:

1) utrzymanie drzewostanu ocieniaj¹cego dno lasu;
2) zachowanie starodrzewów;
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§3. Obszar ochrony cis³ej stanowi ca³y teren rezerwatu
obejmuj¹cy wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia lasu
Nadlenictwa Czerniejewo na lata 1999-2008 jako pododdzia³y: 87j, k, l, m, n, o, p.
§4. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony cis³ej
obejmuj¹ kontrole stabilnoci i zdrowotnoci zbiorowiska.
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Ochronê przeciwpo¿arow¹ nale¿y prowadziæ wed³ug. obowi¹zuj¹cych przepisów przeciwpo¿arowych.
§5. Obszary i miejsca udostêpniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, oraz okrelenie sposobów ich udostêpniania przedstawia tabela:
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§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia
zagro¿eñ zewnêtrznych:
W pasie 500 m od rezerwatu:
1) nie zmieniaæ kategorii u¿ytkowania gruntu z wyj¹tkiem
zmiany na las,
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2) nie wprowadzaæ zabudowy oraz obiektów infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej,
3) gospodarkê roln¹ i len¹ prowadziæ w sposób niezagra¿aj¹cy istnieniu rezerwatu,
4) utrzymywaæ stosunki wodne na niezmienionym poziomie,
a postêpowania o wydanie pozwoleñ wodnoprawnych na
korzystanie z zasobów wodnych w rejonie rezerwatu
winny przewidywaæ udokumentowanie braku wp³ywu
takiego korzystania na stosunki wodne w rezerwacie
i w jego bezporednim s¹siedztwie.

4695
ROZPORZ¥DZENIE Nr 216/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Bodzewko
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Bodzewko, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2006 r.

PLAN OCHRONY
DLA REZERWATU PRZYRODY BODZEWKO
§1. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody
,,Bodzewko, zwanym dalej rezerwatem, jest ochrona ze
wzglêdów naukowych i dydaktycznych lasu lipowego na
stanowisku naturalnym, w tym w szczególnoci zachowanie:

1) ekosystemów lasu lipowego i gr¹du Galio silvatici
 Carpinetum wraz z ich dynamicznymi procesami;
2) stanowisk chronionych gatunków rolin.

Dziennik Urzêdowy
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2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:

4) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych
rezerwatu i kszta³towanie akceptacji dla stosowanych
metod ochrony czynnej wród cz³onków spo³ecznoci
lokalnej i lokalnych w³adz samorz¹dowych.

1) zapewnienie ci¹g³oci istnienia stanowisk gatunków;
2) utrzymanie we w³aciwym stanie gleb;

§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:

3) zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do
prac zwi¹zanych z monitorowaniem i ewentualnymi
zabiegami ochronnymi;
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§3. Obszar ochrony cis³ej stanowi ca³y teren rezerwatu,
obejmuj¹cy wydzielenie oznaczone w planie urz¹dzenia lasu
Nadlenictwa Piaski na lata 1999-2008 jako pododdzia³ 273f.

2







*





 



=






&




















§4. Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony cis³ej,
z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych dzia³añ obejmuj¹
nastêpuj¹ce zalecenia:
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§5. Wskazania obszarów i miejsc udostêpnianych dla celów naukowych oraz okrelenie sposobów ich udostêpniania
przedstawia tabela:
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§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studium
uwarunkowania i kierunków zagospodarowania gmin,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
planu zagospodarowania przestrzennego województwa







6
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wielkopolskiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia
zagro¿eñ zewnêtrznych  w promieniu 100 m od rezerwatu
pozostawiæ kategoriê u¿ytkowania gruntów w niezmienionym
stanie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 198

Poz. 4696
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4696
ROZPORZ¥DZENIE Nr 217/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Czerwona Wie
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, oraz
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
,,Czerwona Wie, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2006 r.

PLAN OCHRONY
DLA REZERWATU PRZYRODY ,,CZERWONA WIE
§1. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie przyrody
,,Czerwona Wie, zwanym dalej rezerwatem, jest
zabezpieczenie niezak³óconego przebiegu procesów
zachodz¹cych w ekosystemach: lenym i torfowiskowym.

3) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych
rezerwatu i kszta³towanie akceptacji dla stosowanych
metod ochrony czynnej wród cz³onków spo³ecznoci
lokalnej i lokalnych w³adz samorz¹dowych.

2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:

§2. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków przedstawia tabela:

1) pozostawienie ekosystemów do ich naturalnego rozwoju;
2) zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do
prac zwi¹zanych z monitorowaniem i ewentualnymi
zabiegami ochronnymi;
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§3. Obszar ochrony cis³ej stanowi teren rezerwatu,
obejmuj¹cy wydzielenia oznaczone w planie urz¹dzenia lasu
Nadlenictwa Kocian na lata 2004-2013, jako pododdzia³y:
232i, 232h, 232j.
§4. Na obszarze ca³ego rezerwatu zaleca siê monitorowanie i dokumentowanie zagro¿eñ antropogenicznych oraz
zachodz¹cych procesów naturalnych.
§5. Obszar rezerwatu udostêpnia siê w ca³oci wy³¹cznie
dla celów naukowych za zgod¹ wojewody.



































§6. Wprowadza siê ustalenia do studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia
zagro¿eñ zewnêtrznych - w strefie 500 m od granic rezerwatu
utrzymywaæ stosunki wodne, gospodaruj¹c zasobami wodnymi na niezmienionym poziomie.
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4697
ZARZ¥DZENIE Nr 212/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miasta i Gminy j oraz Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
obejmuj¹cym w Krzy¿u Wlkp. ulice: Jaminowa, Kopernika, Mickiewicza, Ogrodow¹, Osiedle Lenika, Osiedle
M³odych, Plac Zwyciêstwa, Polna, Poznañsk¹, Reymonta,
Wojska Polskiego od nr 7 do 100, Wrzosow¹.

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póniejszymi zmianami) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 18 lutego 2007 r.

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce:
- do Rady Miasta i Gminy w Wysokiej dla wyboru jednego
radnego w czteromandatowym okrêgu wyborczym Nr 1
obejmuj¹cym w Wysokiej ulice: Batorego, Bohaterów 17
Padziernika, Curie-Sk³odowskiej, Dworcow¹, Kocieln¹,
Kociuszki - nr b. 1-5, 7, 11, 13, 15, Ksiêdza Romana
Budniaka, Por. Lubiñskiego, Matejki Ogrodow¹, Plac
Powstañców Wielkopolskich, Plac Studzienny, Plac
Wolnoci, Pocztow¹, Podgórn¹, Strzeleck¹ (z wy³¹czeniem
bud. nr 3), Szkoln¹, wiêtego Walentego, XXXV Lecia PRL;

§4. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§5. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

- do Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp. dla wyboru jednego
radnego w piêciomandatowym okrêgu wyborczym Nr 1

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 212/06
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 6 grudnia 2006 r.

KALENDARZ WYBORCZY
DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY MIASTA I GMINY
W WYSOKIEJ ORAZ RADY MIEJSKIEJ W KRZY¯U WLKP.
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UCHWA£A Nr LV/327/2006 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE.
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug i handlu
we wsi Popielewo, na obszarze dzia³ki o nr ewid.: 21/10, gmina Trzemeszno
DZIA£ I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 15 i art.
20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pón. zm.)
Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co nastêpuje:

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

§1. Uchwala siê: Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu us³ug i handlu we wsi Popielewo, na
obszarze dzia³ki o nr ewid.: 21/10, gmina Trzemeszno.

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

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Trzemesznie, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;

§3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, w skali
1:1000, bêd¹cy za³¹cznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenia, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

1) Pozosta³e za³¹czniki do toku formalno-prawnego to:
-

rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu - za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y;
rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych - za³¹cznik Nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

Przepisy ustaleñ ogólnych

4) funkcji terenu - jest to synonim przeznaczenia podstawowego;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które
uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
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7) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej do
powierzchni terenu, wyra¿ony w procentach;
8) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, w której nale¿y sytuowaæ frontow¹ cianê budynku;
9) nieprzekraczalne linie zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ mo¿liwoæ sytuowania obiektu budowlanego
w liniach zabudowy okrelonych na rysunku planu;
10) 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;
11) przepisami szczególnymi - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.
§5. Przedmiot i zakres planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Rady Miejskiej
w Trzemesznie Nr XXXIX/251/2005 z dnia 28 kwietnia
2005 r., w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu us³ug i handlu we
wsi Popielewo, na obszarze dzia³ki o nr ewid.: 21/10,
gmina Trzemeszno.
3. Zakres planu okrelony w §1 jest zgodny z zapisami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzemeszno - wyrys ze studium na
rysunku planu.
§6. Obszar objêty planem
1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 0,195 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt. 1, po³o¿ony jest w centralne
- wschodniej czêci gminy Trzemeszno, w obszarze
istniej¹cej zabudowy.
§7. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa z §3 ust. 1, stanowi¹ one
granice uchwalenia planu.
DZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe

3) teren drogi publicznej gminnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem KDG, stanowi¹cy obs³ugê komunikacyjn¹ przedmiotowej dzia³ki - znajduje siê poza granicami
uchwalenia planu;
4) teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KD - znajduje siê poza granicami uchwalenia
planu.
§9. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku planu liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania, wymienione w niniejszej uchwale.
ROZDZIA£ 2
Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego
§10. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady
kszta³towania ³adu przestrzennego:
1) projektowane budynki winny byæ sytuowane zgodnie
z wyznaczonymi, nieprzekraczalnymi i obowi¹zuj¹cymi
liniami zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
2) w ramach terenu nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe
dla przyjezdnych - parking.
ROZDZIA£ 3
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
§11. Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom
powierzchni ziemi. W tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do
niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby
terenu, przez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz
niew³aciwe gromadzenie odpadów i odprowadzanie cieków.
§12. Na obszarze objêtym planem ustala siê wyposa¿enie
w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania
odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§13. Zakazuje siê prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych
panuj¹ce na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie
stosunki gruntowo-wodne.
§14. Uci¹¿liwoci dla rodowiska, nie mog¹ wykraczaæ
poza granice nieruchomoci zajmowanej przez inwestycje je
wywo³uj¹ce.

ROZDZIA£ 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania
§8. Na obszarze planu ustala siê podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa us³ugowo-handlowa, teren oznaczony na
rysunku planu symbolem U;
2) teren drogi publicznej powiatowej Trzemeszno - Wylatowo,
oznaczony na rysunku planu symbolem KDP - znajduje siê
poza granicami uchwalenia planu;

ROZDZIA£ 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§15. Na terenie przeznaczonym pod us³ugi i handel,
w trakcie prowadzenia prac ziemnych, nale¿y zwróciæ uwagê na znaleziska wskazuj¹ce nie zinwentaryzowane stanowiska archeologiczne, które podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej (art. 6, ust. 1, pkt 3a, art. 145 ustawy o ochronie i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz.U. Nr 162,
poz. 1568). Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
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rowego ustala siê obowi¹zek uzgodnienia z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed uzyskaniem
pozwolenia na budowê prac ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem lub zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia
obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu badañ archeologicznych.
ROZDZIA£ 5
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznej

ROZDZIA£ 7
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, poniewa¿ nie wystêpuj¹ na obszarze
objêtym planem.

Nie ustala siê, poniewa¿ nie wystêpuj¹ na obszarze
objêtym planem.
ROZDZIA£ 6
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaniki
intensywnoci zabudowy
§16. Ustala siê, ¿e na terenie oznaczonym symbolem
U zabudowê oraz urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³towaæ
w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych
oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) budynki us³ugowo-handlowe na potrzeby skupu produktów produkcji rolnej i ochrony rolin, w obszarze planu
sytuowaæ zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi
i obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy;
2) wysokoæ zabudowy - II kondygnacje wraz z poddaszem
u¿ytkowym, do wysokoci 7,5 m;
3) poziom posadowienia budynków nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad
powierzchniê terenu;
4) ustala siê dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia od 18° do 45°; pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówko-podobnych;
5) budynki sytuowaæ równolegle kalenic¹ do drogi publicznej gminnej KDG,
6) nieprzekraczalna lina zabudowy od drogi publicznej
gminnej KDG wynosi 6,0 m, natomiast od drogi dojazdowej KD wynosi 5,0 m;
7) nieprzekraczalny, maksymalny procent zabudowy wynosi
35% powierzchni dzia³ki;
8) w ramach dzia³ki dopuszcza siê realizacjê indywidualnych
obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z podstawow¹ funkcj¹
terenu okrelon¹ w §8, pkt. 1;
9) podczas prowadzenia prac ziemnych zwi¹zanych
z uzbrojeniem terenu i prac zwi¹zanych z wykopem pod
fundamentowanie budynku nale¿y zwróciæ uwagê na
istniej¹cy system drenarski; rozwi¹zanie ewentualnej
kolizji projektowanej zabudowy i uzbrojenia terenu
z istniej¹cym drena¿em nale¿y ustaliæ z kompetentnym
przedstawicielem Gminnej Spó³ki Wodnej w Trzemesznie.

ROZDZIA£ 8
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym
Nie ustala siê
ROZDZIA£ 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§17. Przy realizacji zabudowy us³ugowo-handlowej,
nale¿y zachowaæ minimalne odleg³oci od uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z przepisami szczególnymi.
ROZDZIA£ 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji
i infrastrukturytechnicznej
§18. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z istniej¹cych
dróg publicznych: gminnej KDG, poprzez drogê publiczn¹
powiatow¹ KDP, le¿¹cych poza granicami opracowania planu,
przy zachowaniu przepisów szczególnych.
§19. Ustala siê korzystanie z istniej¹cej infrastruktury
technicznej oraz nowoprojektowanej, przy zachowaniu
przepisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) kanalizacja sanitarna: do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych usytuowanych na terenie dzia³ki i ich wywóz do
miejsc wskazanych przez urz¹d miasta i gminy, docelowo
do sieci kanalizacji sanitarnej;
2) kanalizacja deszczowa: zagospodarowanie wód opadowych w obszarze dzia³ki;
3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, z wykorzystaniem
istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê;
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cych urz¹dzeñ
elektroenergetycznych;
5) do celów grzewczych oraz przygotowania ciep³ej wody
u¿ytkowej nale¿y korzystaæ z elektrycznych urz¹dzeñ grzewczych; plan dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonal-
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nych i odnawialnych róde³ energii (pompy ciep³a, kolektory s³oneczne, itp.).;
6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych w
przepisach;
7) podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.
ROZDZIA£ 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Nie ustala siê.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe
§20. Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy jeli
nast¹pi zmiana lub nowelizacja przepisów szczególnych,

Poz. 4698

chyba ¿e z ich treci bêdzie wynika³ obowi¹zek dokonania
zmiany planu oraz nast¹pi zmiana wymienionych w planie
numerów ewidencyjnych dzia³ek.
§21. 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%.
§22. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Trzemeszno.
§23. Uchwa³a i za³¹cznik graficzny Nr 1, bêd¹cy rysunkiem planu podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
§24. Uchwa³a wraz z za³¹cznikiem graficznym planu Nr 1,
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 198

— 20767 —

Poz. 4698

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 198

Poz. 4698

— 20768 —

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr LV/327/06
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU US£UG
I HANDLU WE WSI POPIELEWO, NA OBSZARZE DZIA£KI O NREWID.: 21/10, GMINA TRZEMESZNO
Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w Urzêdzie Miasta i Gminy Trzemeszno
w terminie od 3 lutego 2006 r. do 3 marca 2006 r. W dniu
25. marca 2006 r. odby³a siê dyskusja publiczna.

W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z tym Rada Miejska w Trzemesznie nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag,
o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.) uwagi by³y przyjmowane do dnia 25 marca 2006 r.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr LV/327/06
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ
W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA DLA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU US£UG I HANDLU WE WSI
POPIELEWO, NA OBSZARZE DZIA£KI O NR EWID.: 21/10, GMINA TRZEMESZNO
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Trzemesznie,
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:
1) ustawê z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.);
2) ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
3) ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72,
poz. 747 ze zm.);
4) ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 ze zm.);
5) prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga
siê, co nastêpuje:
§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej obci¹¿aj¹
bud¿et gminy i stanowi¹ zadania w³asne gminy, zgodnie z art.
7 ust. 1 w/w ustawy o samorz¹dzie gminnym. Z uwagi na
ograniczone rodki bud¿etowe, gmina obowi¹zki te roz³o¿yæ
mo¿e w czasie okrelonym w prognozie skutków finansowych
uchwalenia przedmiotowego planu.

§2. Plan dopuszcza korzystanie ze szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych i wywóz cieków do miejsca ich utylizacji,
a to stanowi koszt inwestora.
§3. W s¹siedztwie terenu objêtego planem istniej¹
urz¹dzenia wodoci¹gowe i energetyczne. Ponadto, je¿eli
wzronie zapotrzebowanie na energiê, wykonanie stacji
transformatorowej lub przy³¹cza energetycznego le¿y
w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. nr
153, poz. 1504 ze zm.).
§4. 1. W zwi¹zku z uchwaleniem przedmiotowego planu
nie zachodzi koniecznoæ wydzielania nowych dróg publicznych, a tym samym poniesienia przez gminê kosztów
zwi¹zanych z wykupem gruntów na ten cel. Dzia³ka posiada
dostêp do istniej¹cej drogi publicznej gminnej.
§4. 2. Zapewnienie obs³ugi komunikacyjnej nale¿y do
zadañ w³asnych gminy. Dojazd do terenu objêtego planem
jest zapewniony z istniej¹cej drogi publicznej gminnej.
§5. W zwi¹zku z uchwaleniem przedmiotowego planu
gmina uzyska wy¿sze wp³ywy z podatku od nieruchomoci,
ze wzglêdu na przekszta³cenie terenu dotychczasowych upraw
rolnych na teren us³ug i handlu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 198

Poz. 4699

— 20769 —

4699
UCHWA£A Nr XXXV/371/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej - dzia³ki nr ewid. 1673,1676 i 1664/2
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, r 130, poz. 1087 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska Gminy Stêszew
uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
w rejonie ulicy Trzebawskiej - dzia³ki nr ewid. 1673, 1676
i 1664/2, zwan¹ dalej planem, stwierdzaj¹c jego zgodnoæ
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew (zatwierdzonego
uchwa³¹ nr III/28/2002 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia
30 grudnia 2002 r.)
2. Granice obowi¹zywania planu okrela rysunek planu.
3. Integralne czêci uchwa³y stanowi¹:
-

czêæ graficzna planu, opracowana w skali 1:1000,
zwana dalej rysunkiem planu - za³¹cznik nr 1,

-

rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu - za³¹cznik nr 2,

-

rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych - za³¹cznik nr 3.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
problematyka okrelona w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uszczegó³owienie
i zmiana niektórych ustaleñ dotychczas obowi¹zuj¹cego planu.
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
na rysunku planu symbolem MN,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla
których preferowana jest zabudowa mieszkaniowa
z us³ugami wbudowanymi lub przybudowanymi do
obiektu podstawowego, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/MN,
- tereny dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem KD-D i ci¹gów pieszo - jezdnych oznaczonych
symbolem KD-XS,

-

tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP,

-

tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej,
oznaczone na rysunku planu symbolem E oraz zasady
uzbrojenia terenu,

-

strefy przydatnoci dla zabudowy i uwarunkowañ dla
zainwestowania terenu,

-

zasady ochrony rodowiska przyrodniczego.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cym i ustaleniami planu:
1) granica uchwalenia planu,
2) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
4) linie zabudowy,
5) klasyfikacja dróg oraz ich szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych,
6) strefa zieleni ogrodowej o funkcji izolacyjnej i krajobrazowej.
§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Gminy Stêszew, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez
to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,
3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na ca³ym
obszarze oznaczonym odpowiednim symbolem, zgodnie
z rysunkiem planu,
4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
funkcjê us³ugow¹ dopuszczaln¹ na terenach oznaczonych
symbolem U/MN, pod warunkiem wzbogacenia funkcji
podstawowej,
5) dopuszczalnej maksymalnej powierzchni zabudowy
- nale¿y przez to rozumieæ, ¿e suma powierzchni zabudowy przyziemia wszystkich obiektów na okrelonej dzia³ce
nie mo¿e przekroczyæ granicy ustalonej procentem
powierzchni ogólnej dzia³ki lub liczb¹ podan¹ w metrach
kwadratowych powierzchni,
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6) obszarze niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych dla zabudowy i zainwestowania terenu I stopnia nale¿y przez to rozumieæ teren, na którym wystêpowa³y
okresowo lub mog¹ wyst¹piæ wody powierzchniowe,
7) obszarze niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych dla zabudowy i zainwestowania terenu II stopnia nale¿y przez to rozumieæ teren, na którym wystêpuje
potencjalna mo¿liwoæ okresowego zalegania wody powierzchniowej,
8) pasie technicznym wodoci¹gu - nale¿y przez to rozumieæ
strefê wystêpowania uzbrojenia podziemnego magistrali
wodoci¹gowej, okrelon¹ zgodnie z rysunkiem planu.
§6. Ustala siê, ¿e wszelkie wtórne podzia³y dzia³ek znajduj¹cych siê w granicach uchwalenia planu, z zastrze¿eniem
zapisów §7 ust. 7 pkt. 3 niniejszej uchwa³y, w tym zmiana
numerów ewidencyjnych dzia³ek, nie powoduj¹ zmiany b¹d
niewa¿noci któregokolwiek z przepisów uchwa³y.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§7. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 18MN, 19MN,
20MN, 22MN, 23MN i 25MN ustala siê:

8) wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji budynków gospodarczych.
3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na
których zgodnie z rysunkiem planu wystêpuj¹ obszary,
o których mowa w §5 pkt. 6 i 7, ustala siê obowi¹zek
przeprowadzenia szczegó³owych badañ gruntowo
- wodnych terenu, tak¿e w celu okrelenia zagro¿eñ wód
powierzchniowych i sposobów ich odprowadzenia.
4. W granicach terenu okrelonego jako pas techniczny
wodoci¹gu ustala siê obowi¹zek zachowania terenu
wolnego od zabudowy i trwa³ego zainwestowania, w tym
od nasadzeñ drzew i krzewów.
5. Dopuszcza siê likwidacjê pasa technicznego wodoci¹gu,
o którym mowa w ust. 4, poprzez prze³o¿enie wodoci¹gu
w linie rozgraniczaj¹ce ulic lub poza granice obszaru
objêtego planem.
6. Dla terenów zieleni ogrodowej o funkcji izolacyjnej
i krajobrazowej, oznaczonych na rysunku planu w ramach
terenów mieszkaniowych MN, zaleca siê wykonanie
nasadzeñ zieleni¹ zimozielon¹ redni¹ i wysok¹, dostosowan¹ do warunków rodowiska przyrodniczego i podnosz¹c¹ walory krajobrazowe terenu.
7. Zasady podzia³u i wydzielania dzia³ek budowlanych:
1) minimalna powierzchnia dzia³ki dla zabudowy wolno
stoj¹cej:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

a) dla terenów 1MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 8MN,
19MN, 20MN, 22MN, 23MN - 700 m2,

2. Obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania
terenu:

b) dla terenów 6MN i 9MN - 1100 m2,

1) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej; dla dzia³ek nr ewid. od 1975 do nr ewid.
1988 dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;
2) wysokoæ budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji
(w tym poddasze u¿ytkowe), z dopuszczeniem realizacji podpiwniczenia uzale¿nionego od badañ szczegó³owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie
wiêcej ni¿ 1,5 m. nad poziom terenu;
3) obowi¹zek stosowania dachów dwu- i wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 30° - 50°;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni dzia³ki, ale nie wiêcej ni¿ 200 m2;
5) dopuszcza siê realizacjê gara¿u wbudowanego,
przybudowanego lub wolno stoj¹cego zlokalizowanego w wyznaczonych strefach zabudowy i w sposób nie
koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹siednich;
6) maksymalna wielkoæ powierzchni zabudowy gara¿u
- 40 m, jako obiektu jednosegmentowego o wysokoci
pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 2,5 m;
7) zakaz wykorzystywania gara¿y dla innych celów, koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu;

c) dla terenu 2MN - 1800 m2,
d) dla terenu 25 MN nakaz ³¹czenia dzia³ek gruntu
w dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
3000 m2,
2) minimalna powierzchnia dzia³ki dla zabudowy
szeregowej na terenie 18MN - 280 m2;
3) zakaz podzia³u na dzia³ki budowlane dzia³ek o nr ewid.
2036, 2037 i 2038, po³o¿onych na terenie 23MN.
§8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami, oznaczonych na rysunku planu symbolami
12U/MN, 16U/MN i 17U/MN ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne - us³ugi, które
nie mog¹ staæ siê funkcj¹ dominuj¹c¹ w skali zagospodarowania dzia³ek.
2. Obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania
terenu:
1) wysokoæ budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji
(w tym poddasze u¿ytkowe), z dopuszczeniem realizacji podpiwniczenia uzale¿nionego od badañ szczegó³owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie
wiêcej ni¿ 1,5 m nad poziom terenu;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni
dzia³ki;
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3) obowi¹zek stosowania dachów dwu- i wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 30° - 50°;

1) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cego wodoci¹gu
w ulicy Trzebawskiej;

4) funkcja us³ugowa mo¿e byæ zrealizowana w parterze
budynku mieszkalnego lub w parterowym segmencie
przybudowanym, w ramach dopuszczalnej powierzchni
dzia³ki;

2) we wszystkich projektowanych ulicach przewiduje
siê sieæ wodoci¹gow¹ w uk³adzie piercieniowym,
zapewniaj¹cym ci¹g³oæ dostaw wody;

5) dopuszcza siê realizacjê gara¿u wbudowanego
w sposób nie koliduj¹cy dla u¿ytkowania terenów
s¹siednich;
6) zakaz wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem obiektu;
7) minimalna powierzchnia dzia³ki - 700 m2.
§9. Dla terenu zieleni urz¹dzonej, oznaczonej na rysunku
planu symbolami 13ZP, 14ZP, 15ZP i 24ZP ustala siê:
Przeznaczenie podstawowe - projektowany obszar zieleni
wzd³u¿ pasa drogowego ulicy Trzebawskiej.
§10. Dla terenów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 10E,
11E i 21E ustala siê:
Przeznaczenie podstawowe - lokalizacjê stacji transformatorowych w miejscach wyznaczonych na rysunku planu.
§11. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D,
5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KDD, 13KD-D, 14KD-D, 1KD-XS i 2KD-XS, ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:

3) dopuszcza siê prze³o¿enie istniej¹cej magistrali
wodoci¹gowej, o której mowa w §7 ust. 4 i 5.
2. Odprowadzenie cieków:
1) odprowadzenie cieków gospodarczo - bytowych
grawitacyjnie w uk³ad istniej¹cej kanalizacji sanitarnej
do oczyszczalni cieków;
2) cieki gospodarczo - bytowe z po³udniowej czêci
obszaru po³o¿onego po po³udniowej stronie
ul. Trzebawskiej nale¿y odprowadzaæ grawitacyjnie
w kierunku po³udniowym do kana³u okalaj¹cego teren
opracowania i w³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej
przewidzianej dla terenów budownictwa jednorodzinnego przylegaj¹cych do niniejszego planu;
3) do czasu realizacji miejskiej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do bezodp³ywowych szczelnych zbiorników na nieczystoci p³ynne,
które ulegn¹ likwidacji z chwil¹ uruchomienia sieci
kanalizacji sanitarnej na tym terenie.
3. Kanalizacja deszczowa:
1) wody opadowe z dzia³ek nale¿y odprowadzaæ
powierzchniowo, poprzez osadniki wód deszczowych
do rzeki Samicy lub w kierunku jeziora Lipno,

1) dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KDD, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D,
13KD-D, 14KD-D - ulice publiczne klasy dojazdowej;

2) dopuszcza siê zagospodarowanie czystych wód
opadowych z powierzchni dachów budynków w granicach dzia³ki budowlanej,

2) dla terenów 1KD-XS i 2KD-XS - publiczne ci¹gi pieszojezdne;

3) dopuszcza siê pod³¹czenie do sieci kanalizacji deszczowej indywidualnych systemów odwodnieñ drenarskich
dzia³ek.

2. Szerokoæ ulic publicznych w liniach rozgraniczaj¹cych
- wg rysunku planu;
3. Dla ulic 1 - 5KD-D szerokoæ jezdni 5,0 m z zachowaniem
poszerzeñ w rejonie skrzy¿owañ;
4. Dla ulic 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 10KD-D i 14KD-D obowi¹zek wydzielenia pasa jezdni wyznaczonego krawê¿nikami,
dla ulic 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D,
11KD-D, 12KD-D i 13KD-D jednoprzestrzenny przekrój
poprzeczny z segregacj¹ pasów ruchu dla poszczególnych
u¿ytkowników wyznaczonych faktur¹ nawierzchni.
5. Przebieg ulicy 3KD-D powinien zapewniaæ mo¿liwoæ
docelowego po³¹czenia jej z sieci¹ ulic miejskich poprzez
ulicê Trzebawsk¹. Ulica 3KD-D winna posiadaæ wydzielone
pasy ruchu dla komunikacji pieszej i rowerowej wraz
z niezbêdnymi urz¹dzeniami.
6. Przyjmuje siê zasadê parkowania pojazdów na dzia³kach
u¿ytkowników terenu.
§12. W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala siê:
1. Zaopatrzenie w wodê:

4. Zasilanie w energiê elektryczn¹:
1) dla zasilenia terenu w sieæ elektroenergetyczn¹
na przedmiotowym terenie nale¿y wykonaæ zasilanie
stacji transformatorowych, zlokalizowanych zgodnie
z rysunkiem planu, z linii 15 kV,
2) dopuszcza siê wykonanie stacji typu nas³upowego.
5. Zasilanie w gaz: nale¿y zapewniæ poprzez rozbudowê
miejskiej sieci w liniach rozgraniczaj¹cych ulic na
zasadach wynikaj¹cych z programów gazyfikacji,
obowi¹zuj¹cych dla danego terenu oraz warunków
technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przy³¹czy
uzyskanych od w³aciwego gestora sieci.
§13. Ustala siê:
1. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego 1) niezale¿nie od planowanego przeznaczenia terenu
obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów
zagospodarowania skal¹, jakoci¹ i charakterem do
pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniej¹cego
i planowanego otoczenia;
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2) umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych
oraz szyldów firm wy³¹cznie na budynkach, w których te firmy maj¹ swoje siedziby; zakaz lokalizowania wolno stoj¹cych reklam wielkoformatowych;
2. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego 1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obszarze wysokiej
ochrony zasobów wód (OWO) wszelkie dzia³ania
nale¿y podporz¹dkowaæ szczególnej ochronie wód
powierzchniowych i podziemnych,
2) jakiekolwiek emisje czynników szkodliwych i uci¹¿liwych powinny byæ minimalizowane i mieciæ siê
w granicach dzia³ki inwestora - z uwagi na bezporednie s¹siedztwo obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego;
3) zakaz wyposa¿ania budynków w urz¹dzenia grzewcze
na paliwo sta³e lub jakiekolwiek inne, wywieraj¹ce
negatywny wp³yw na rodowisko przyrodnicze;
preferuje siê ogrzewanie gazowe, olejowe i elektryczne
oraz wprowadzanie ród³a energii odnawialnej (s³oñce,
wiatr, ziemia);
4) zasady kszta³towania klimatu akustycznego - zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi;
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej na terenie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ -zgodnie
z przepisami odrêbnymi- wprowadza siê obowi¹zek
prowadzenia badañ archeologicznych podczas prac
ziemnych, w zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków;
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych -

w pasie drogowym dróg dojazdowych KD-D wyklucza siê lokalizacjê urz¹dzeñ reklamowych wolno stoj¹cych i wielkoformatowych;
5. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci
objêtych planem na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ warunki do
scalania i podzia³u nieruchomoci w trybie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§14. Ustala siê 15% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, okrelon¹ przy
uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
§15. Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy
Trzebawskiej - dzia³ki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2, uchwalonego uchwa³¹ Nr IX/80/99 Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 15 wrzenia 1999 r., og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego z 1999 r. Nr 74, poz. 1430
z dnia 22 padziernika 1999 r.
§16. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Stêszew.
§17. 1. Uchwa³a i za³¹cznik nr 1 podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wraz z za³¹cznikami wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Miros³aw Potrawiak
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/371/2006
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
w rejonie ulicy Trzebawskiej - dzia³ki
nr ewid.1673,1676 i 1664/2.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.
319) Rada Miejska Gminy Stêszew rozstrzyga co nastêpuje:

W TRAKCIE WY£O¯ENIA DO PUBLICZENGO WGL¥DU
I W CZASIE DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PROJEKTEM
WZMIANKOWANEGO PLANU NIE WNIESIONO ¯ADNYCH
UWAG.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/371/2006
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
w rejonie ulicy Trzebawskiej - dzia³ki
nr ewid. 1673,1676 i 1664/2.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA
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 póniejszymi zmianami) okrela siê
nastêpuj¹cy sposób realizacji oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy:
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
stanowi¹ - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

/



6

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z póniejszymi zmianami) - zadania w³asne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym planie obejmuj¹ inwestycje w granicach linii
rozgraniczaj¹cych terenów publicznych.
§2. Wykaz terenów, w których zapisane zosta³y inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹ce do zadañ
w³asnych gminy:
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§3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §2:
1) realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym m. in. ustaw¹ prawo budowlane,
ustaw¹ o zamówieniach publicznych, samorz¹dzie
gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie rodowiska;
2) sposób realizacji inwestycji okrelonych w §2 mo¿e ulegaæ
modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania
najlepszej dostêpnej techniki (okrelonej w art. 3 pkt 10
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleñ planu;







3) inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a, okrelone w §2,
realizowane bêd¹ w sposób okrelony w art. 7 ustawy
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 54, poz. 348 z póniejszymi zmianami);
4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w §2, jest
przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§4. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, ujêtych
w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
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Dz.U. Nr 15, poz. 148 z póniejszymi zmianami) i jest
ujmowane w uchwale Rady Miejskiej Gminy Stêszew
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ gmina inwestorów
w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
§5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach
wskazanych w §2 finansowane bêd¹ przez bud¿et miasta lub
na podstawie porozumieñ z innymi podmiotami.

Poz. 4699, 4700

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodoci¹gowej
i kanalizacji w terenach wskazanych w §2 finansowane bêd¹
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków z dnia 7 czerwca
2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747).
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych,
ciep³owniczych - objêtych miejskim systemem ogrzewania
- i gazowych finansowane bêd¹ na podstawie art. 7 ust. 4
i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 54, poz. 348).

4700
UCHWA£A Nr XXXIX/315/06 RADY MIEJSKIEJ W ZB¥SZYNIU
z dnia 29 wrzenia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia³ek o numerach ewidencyjnych
44a/1 i 44a/2 w Przyprostyni oraz o numerach ewidencyjnych 317/2 i 317/3 w Perzynach
Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 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, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Miejska
w Zb¹szyniu uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. W zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XVIII/159/04 z dnia
30 listopada 2004 r., po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zb¹szyñ, uchwalonego uchwa³¹
Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zb¹szyniu z dnia
27 lutego 2001 r., zmiana uchwa³¹ Nr XXVII/218/2005 z dnia
3 sierpnia 2005 r., uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów dzia³ek o numerach
ewidencyjnych 44a/1 i 44a/2 w Przyprostyni oraz o numerach
ewidencyjnych 317/2 i 317/3 w Perzynach, zwany dalej
miejscowym planem.

2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik nr 1 - czêæ graficzna opracowana na mapie
sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1000, zwana dalej
rysunkiem miejscowego planu;
2) za³¹cznik nr 2 - Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu miejscowego planu;
3) za³¹cznik nr 3 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji,
zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3. Miejscowy plan obowi¹zuje na obszarze o powierzchni
ca³kowitej 4,35 ha.
4. Granice obszaru objêtego miejscowym planem
okrela rysunek miejscowego planu.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) podstawowym przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie oznaczone na rysunku planu
odpowiednimi symbolami graficznymi, z wy³¹czeniem
przeznaczenia wynikaj¹cego z funkcji obiektów pomocniczych, wymienionych w tekcie miejscowego planu jako
obiekty, których usytuowanie dopuszcza siê na tym
terenie;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ dopuszczaln¹
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odleg³oæ sytuowania skrajnej ciany budynku lub jej
najbardziej wysuniêtego elementu: zadaszenia nad wejciem, przedsionka lub balkonu, od linii rozgraniczaj¹cej
drogi lub granicy lasu, w stosunku do których linia ta
zosta³a okrelona;
3) podziale terenu - nale¿y przez to rozumieæ geodezyjny
podzia³ terenu na takie dzia³ki budowlane, w wyniku
którego powstan¹ dzia³ki, które przy zachowaniu wymaganego udzia³u powierzchni biologicznie czynnej i nieprzekraczalnego wskanika zabudowy, okrelonych w miejscowym planie, spe³ni¹ wymogi sytuowania budynków
okrelone w przepisach odrêbnych;
4) liniach podzia³u wewnêtrznego - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okrelaj¹c¹ zalecany podzia³ terenu, który nie jest
podzia³em obligatoryjnym;
5) otoczeniu budynków - nale¿y przez to rozumieæ teren
obejmuj¹cy dzia³ki granicz¹ce poprzez wspóln¹ granicê
z dzia³k¹ w stosunku do której wyznacza siê otoczenie;
6) budynkach pomocniczych - nale¿y przez to rozumieæ
budynki niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania
przedsiêwziêæ lokalizowanych na danym terenie.

b) budynków us³ugowych wraz z ich budynkami pomocniczymi; z wyj¹tkiem budynków us³ug spo³ecznych,
c) stacji telefonii komórkowej,
d) obiektów ma³ej architektury,
3. Dopuszcza siê:
a) wydzielanie w budynkach administracyjnych mieszkañ
w liczbie nie wiêkszej ni¿ dwa i o powierzchni u¿ytkowej
nie wiêkszej ni¿ 50 m2 dla pracowników dozoru technicznego,
b) wydzielanie miejsc postojowych dla pojazdów mechanicznych wy³¹cznie na potrzeby w³asne zak³adów.
4. Pomiêdzy lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi
mo¿na sytuowaæ sieci infrastruktury technicznej i miejsca
postojowe samochodów.
5. Dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenów z drogi
powiatowej Zb¹szyñ - Przyprostynia wy³¹cznie na warunkach
okrelonych w przepisach odrêbnych.
§5. Na terenach lasów ZL, zakazuje siê lokalizowania
obiektów.

ROZDZIA£ 2

ROZDZIA£ 3

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania

Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego

§3. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:
1) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
oznaczone w tekcie i na rysunku miejscowego planu
symbolem P;
2) tereny lasów, oznaczone w tekcie i na rysunku miejscowego planu symbolem ZL.
2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów i linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu okrela
rysunek miejscowego planu.
§4. 1. Na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów, oznaczonych symbolem P, zakazuje siê lokalizowania:
a) przedsiêwziêæ wymienionych w przepisach odrêbnych
jako przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹ce obligatoryjnie opracowania
raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko oraz mog¹cych
wymagaæ opracowania raportu, o ile z opracowanych
raportów wynika, ¿e na granicy z terenami chronionymi
zosta³y przekroczone dopuszczalne emisje czynników
szkodliwych;
b) budynków mieszkalnych;
c) budynków produkcji rolniczej, w tym hodowlanej.
2. Dopuszcza siê lokalizowanie:
a) budynków pomocniczych zwi¹zanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu, w tym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej,

§6. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ich
podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza siê lokalizowanie
budynków tymczasowych, uzupe³niaj¹cych w stosunku do
podstawowego przeznaczenia terenu, pod warunkiem, ¿e:
1) ich powierzchnia bêdzie wiêksza ni¿ 30 m2;
2) ich wysokoæ nie bêdzie mniejsza ni¿ 4 m;
3) na dzia³ce zostan¹ zachowane okrelone miejscowym
planem, parametry powierzchni zabudowy i powierzchni
terenu biologicznie czynnej;
4) geometria dachu odpowiadaæ bêdzie geometrii dachu
okrelonej dla budynków zgodnych z podstawowym
przeznaczeniem terenu;
5) budynki bêd¹ zharmonizowane pod wzglêdem gabarytów
i formy architektonicznej z wartociowymi elementami
architektonicznymi budynków znajduj¹cych siê w ich
otoczeniu.
§7. Dopuszcza siê stosowanie w budynkach dachów
p³askich, kolebkowych lub stromych o nachyleniu po³aci
dachowych pod k¹tem nie wiêkszym ni¿ 35°.
§8. 1. Dopuszcza siê lokalizowanie budynków w granicach pomiêdzy dzia³kami o ile:
1) dzia³ki s¹ objête tymi samymi granicami w³adania;
2) zostan¹ zachowane na ka¿dej z dzia³ek parametry
powierzchni zabudowy i powierzchni terenu biologicznie
czynnej okrelone miejscowym planem.
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2. Je¿eli lokalizowanie budynków bez uwzglêdnienia
granic uniemo¿liwi zachowanie parametrów, o których mowa
w ust. 1, nakazuje siê dokonanie przed uzyskaniem pozwolenia na budowê po³¹czenia dzia³ek.

5) po³o¿one w obszarze wystêpowania czwartorzêdowych
struktur wodononych G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP Nr 144 - Wielkopolskiej Doliny
Kopalnej o re¿imie wysokiej ochrony (OWO).

§9. Ogrodzenia sta³e od strony dróg publicznych nale¿y
wykonywaæ jako a¿urowe, o wysokoci nie wiêkszej ni¿ 1,8 m.

2. Zasady gospodarowania na terenach, o których mowa
w ust. 1, okrelaj¹ przepisy odrêbne oraz przepisy o ich
ustanowieniu.

§10. 1. Budynki sytuowaæ nale¿y wed³ug nieprzekraczalnych linii zabudowy.
2. Usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
okrelono na rysunku miejscowego planu.
3. Budynki istniej¹ce w dniu uchwalenia miejscowego
planu, nie uwzglêdniaj¹ce okrelonych w stosunku do granicy
lasu linii zabudowy mog¹ byæ remontowane, w tym mo¿e
zostaæ zmieniona geometria ich dachów, natomiast przy ich
nadbudowie lub zamiarze odtworzenia na starych fundamentach wymagane jest zachowanie okrelonej w ust. 1 linii
zabudowy.
§11. 1. Dopuszcza siê sytuowanie noników reklamowych w formach reklam wolnostoj¹cych, masztów reklamowych, pylonów oraz reklam mocowanych na dachach budynków, cianach i ogrodzeniach.
2. Reklamy musz¹ posiadaæ kszta³t prostok¹ta, o stosunku wysokoci do podstawy wynosz¹cym 1:2, powierzchni nie
przekraczaj¹cej 6 m2, a reklamy wolnostoj¹ce i pylony nie
mog¹ mieæ wysokoci wiêkszej ni¿ 3 m.
3. Górne krawêdzie reklam:
1) sytuowanych na ogrodzeniu nie mog¹ byæ umieszczone
wy¿ej ni¿ górna krawêd tego ogrodzenia;
2) sytuowanych na cianie nie mog¹ siêgaæ powy¿ej linii
wyznaczonej górn¹ krawêdzi¹ otworów okiennych znajduj¹cych siê na ka¿dej z kondygnacji.
ROZDZIA£ 4
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
§12. 1. Ochronie podlegaj¹ tereny:
1) po³o¿one w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych (ESOCH);
2) po³o¿one w obszarze chronionego krajobrazu Pojezierze
S³awskie, Pradolina Obry i Rynna Zb¹szyñska, ustanowionego rozporz¹dzeniem Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego
z dnia 10.07.1996 r. w sprawie wyznaczania obszarów
chronionego krajobrazu na terenie województwa zielonogórskiego, ujêtym w wykazie aktów prawa miejscowego
obowi¹zuj¹cych na terenie województwa wielkopolskiego
(Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia
24.03.1999 r. Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 14, poz. 246 z 1999 r.);
3) objête koncepcj¹ krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL;
4) znajduj¹ce siê w granicach specjalnego obszaru ochrony
SOO Natura 2000 PLH 080002 Jeziora Pszczewskie
i Dolina Obry;

§13. Obiekty lokalizowane na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów nie mog¹:
1) powodowaæ przekroczenia na granicy z terenami chronionymi dopuszczalnych emisji czynników szkodliwych;
2) negatywnie oddzia³ywaæ na stan zdrowotny i gospodarczy
lasów znajduj¹cych siê w ich otoczeniu.
§14. Zakazuje siê wykonywania nawierzchni utwardzonych z ¿u¿la paleniskowego i innych materia³ów pyl¹cych.
§15. Wzd³u¿ granic terenów obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów P, nale¿y wprowadziæ nasadzenia
drzew i krzewów w pasie terenu o szerokoci wynosz¹cej nie
mniej ni¿ 3 m.
§16. 1. cieki komunalne nale¿y odprowadzaæ do sieci
kanalizacji sanitarnej.
2. Do czasu pobudowania sieci kanalizacji sanitarnej
w najbli¿ej po³o¿onej drodze publicznej cieki mo¿na
odprowadzaæ do atestowanych, bezodp³ywowych zbiorników
na cieki.
3. Zakazuje siê budowy indywidualnych systemów oczyszczania cieków polegaj¹cych na odprowadzeniu cieków do
gruntu i do wód.
4. cieki komunalne, zanieczyszczone rodkami chemicznymi, odbiegaj¹ce sk³adem od sk³adu cieków bytowych,
przed ich odprowadzeniem do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej musz¹ byæ podczyszczone w indywidualnej,
lokalizowanej na terenach objêtych miejscowym planem
podczyszczalni cieków.
§17. 1. cieki deszczowe z dachów budynków odprowadzaæ nale¿y do gruntu, do kanalizacji deszczowej lub stosuj¹c
indywidualne, zgodne z przepisami odrêbnymi, rozwi¹zania.
2. cieki deszczowe z terenów utwardzonych po ich
oczyszczeniu z zanieczyszczeñ, w tym substancji ropopochodnych, nale¿y zagospodarowywaæ w granicach w³asnej dzia³ki
stosuj¹c indywidualne rozwi¹zania.
3. Odprowadzenie wód opadowych do gruntu nie mo¿e
zmieniaæ stosunków wodnych na gruncie, naturalnego
kierunku sp³ywu wód, ani powodowaæ zalewania wod¹
deszczow¹ dzia³ek s¹siednich.
§18. 1. Zaopatrzenie w ciep³o nast¹pi z indywidualnych
kot³owni.
2. Nale¿y zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej
emisji, nie powoduj¹ce przekroczenia dopuszczalnych
poziomów, okrelonych w przepisach, w tym ród³a
odnawialne.
§19. 1. Gospodarkê odpadami komunalnymi nale¿y
prowadziæ zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
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2. Odpady produkcyjne, w tym niebezpieczne nale¿y
zagospodarowywaæ na zasadach okrelonych w przepisach
odrêbnych.

2. Do powierzchni biologicznie czynnej nie nale¿y wliczaæ powierzchni lasu nawet, je¿eli wchodzi on w sk³ad
dzia³ki, na której lokalizowane jest przedsiêwziêcie budowlane.
§26. 1. Wysokoæ budynków nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 12

ROZDZIA£ 5
m.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§20. 1. Ochron¹ na zasadach okrelonych w przepisach
odrêbnych obejmuje siê relikty osadnictwa pradziejowego.
2. Miejsce udokumentowanego wystêpowania reliktów
osadnictwa pradziejowego, oznaczone w miejscowym planie
jako miejsce wystêpowania zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, okrela rysunek miejscowego planu.
3. Dzia³ania poprzedzaj¹ce przyst¹pienie do prac
ziemnych oraz prace ziemne zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji
po³o¿onych w strefach wystêpowania zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych, musz¹ byæ prowadzone na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.
4. Okrelone na rysunku miejscowego planu miejsca
wystêpowania stanowisk archeologicznych posiadaj¹ granice
orientacyjne, a w zwi¹zku z tym prace ziemne wykonywane
równie¿ w otoczeniu tych stref musz¹ odpowiadaæ wy¿ej
okrelonym zasadom.
§21. 1. Ochron¹ konserwatorsk¹ objêty jest zabytkowy
obiekt cegielni.
2. Wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna na terenie obiektu
podlega wymogom okrelonym w przepisach odrêbnych.

2. Dopuszcza siê wykonywanie jednej kondygnacji
podziemnej.
§27. Ustala siê nieprzekraczalne
usytuowane w odleg³oci:

linie

zabudowy

1) od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi powiatowej - 20 m;
2) od linii rozgraniczaj¹cej terenów lasów - z zastrze¿eniem
§10 - 25 m;
3) od drogi polnej - 10 m.
ROZDZIA£ 7
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
§28. Nie okrela siê terenów i obiektów podlegaj¹cych
ochronie na podstawie odrêbnych przepisów, wymagaj¹cych
ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, w tym
terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych.

ROZDZIA£ 6
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych
§22. Ogrodzenie od strony dróg publicznych nale¿y
wykonaæ jako a¿urowe o wysokoci nie wiêkszej ni¿ 1,8 m.
ROZDZIA£ 7
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaniki
intensywnoci zabudowy
§23. Na dzia³kach nale¿y wydzieliæ miejsca postojowe dla
samochodów w liczbie niezbêdnej dla obs³ugi prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej.
§24. Na cele lokalizowania budynków mo¿na przeznaczyæ
nie wiêcej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki budowlanej.
§25. 1. Na cele powierzchni biologicznie czynnej nale¿y
przeznaczyæ nie mniej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.

ROZDZIA£ 9
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych miejscowym planem
§29. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych scalania
i podzia³u nieruchomoci w rozumieniu przepisów odrêbnych.
§30. 1. Dopuszcza siê dokonywanie podzia³u terenu na
dzia³ki o powierzchni:
1) na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów P - nie mniejszej ni¿ 1 ha;
2) na terenach lasów ZL - zgodnie z przepisami odrêbnymi.
2. Dopuszcza siê wydzielanie dróg wewnêtrznych
o szerokoci nie mniejszej ni¿ 10 m.
3. W³¹czenia dróg wewnêtrznych w drogi publiczne musz¹
spe³niaæ wymogi przepisów odrêbnych.
4. Je¿eli dokonane zostanie wydzielenie terenów lasów
zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczaj¹cej, nale¿y zapewniæ
dojazd do tych terenów.
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ROZDZIA£ 10

ROZDZIA£ 12

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenu

§31. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu.

§34. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania.
ROZDZIA£ 13

ROZDZIA£ 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa art. 36 ust. 4
§35. Okrela siê stawki procentowe w wysokoci:

§32. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
§33. 1. Ustala siê wyposa¿enie terenów w sieci
infrastruktury technicznej, a w tym w sieci: wodoci¹gow¹,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazow¹, telekomunikacyjn¹ i elektroenergetyczn¹.
2. Budowa sieci infrastruktury technicznej musi spe³niaæ
wymogi przepisów odrêbnych.
3. Pod³¹czenie budynków lub sieci infrastruktury
technicznej do sieci zewnêtrznych wykonywaæ nale¿y zgodnie
z przepisami odrêbnymi.
4. Sieci pod³¹czeniowe do budynków z zewnêtrznej
infrastruktury technicznej nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie jako
sieci podziemne.
5. Dopuszcza siê remonty i przebudowê istniej¹cych sieci
infrastruktury technicznej na zasadach okrelonych miejscowym planem.

1) dla terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów P - 30%;
2) dla terenów lasów ZL - 15%.
ROZDZIA£ 14
Przepisy koñcowe
§36. W wietle ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) tereny objête planem nie
wymagaj¹ uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nielene, gdy¿ s¹ to grunty
budowlane lub w przypadku lasów - zachowuj¹ dotychczasowe przeznaczenie lene.
§37. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Zb¹szynia.
§38. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Edmund Rzepa
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXIX/315/06
Rady Miejskiej w Zb¹szyniu
z dnia 29 wrzenia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 poz. 717, z pón. zm.) Rada Miejska w Zb¹szyniu,
w oparciu o owiadczenia Burmistrza Zb¹szynia z dnia
14 sierpnia 2006 r. w sprawie braku uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów dzia³ek o nr ewid. 44a/1 i 44a/2 w Przyprostyni oraz
o nr ewid. 317/2 i 317/3 w Perzynach wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu
ustaleñ planu na rodowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich
rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIX/315/06
Rady Miejskiej w Zb¹szyniu
z dnia 29 wrzenia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY,
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717, z pón. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pón. zm.) i art. 167
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pón. zm.) Rada
Miejska w Zb¹szyniu rozstrzyga, co nastêpuje:
1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy.
Do zadañ w³asnych Gminy nale¿y, zgodnie z ustaw¹
o samorz¹dzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej,
sieci wodoci¹gowej i owietlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza nowe tereny do zainwestowania, a tak¿e okrela przebieg
nowych dróg i infrastruktury technicznej powoduje powstanie

tego obowi¹zku na terenie objêtym planem. Gmina jednak¿e, z uwagi na ograniczone rodki bud¿etowe, obowi¹zki te
mo¿e roz³o¿yæ w czasie.
W zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia³ek o nr ewid. 44a/1
i 44a/2 w Przyprostyni oraz o nr ewid. 317/2 i 317/3
w Perzynach nie przewiduje siê realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej s³u¿¹cych zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkañców, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy i co za tym idzie, nie pojawiaj¹ siê obci¹¿enia finansowe
dla gminy z tego tytu³u.
2. Zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie
inwestycji
W zwi¹zku z tym, ¿e uchwalenie miejscowego planu nie
przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, nie
zachodzi koniecznoæ ustalenia zasad ich finansowania.
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4701
UCHWA£A Nr LVI/331/2006 RADY GMINY KOMORNIKI
z 16 padziernika 2006 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci,
szczególnych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
Na podstawie art. 30, ust. 6 i art. 54, ust. 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r.
Nr 97, poz. 674) w zwi¹zku z art. 18, ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)) oraz §5-10 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. Nr 22, poz. 181
z zm.2)), Rada Gminy Komorniki uchwala, co nastêpuje:

§2. Dodatek za wys³ugê lat
Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje ka¿demu nauczycielowi pocz¹wszy od 4 roku pracy w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, maksymalnie do
poziomu 20% na warunkach zgodnych z §7 Rozporz¹dzenia
MEN
i
S
z 31.01.2005 r.
§3. Dodatek motywacyjny

§1. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez
bli¿szego okrelenia o:

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spe³nianie wymagañ okrelonych w §6
rozporz¹dzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z 30.01.2005 r., a ponadto:

1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole lub szko³ê,
dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Komorniki,

a) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt 1,

b) wysoka jakoæ wiadczonej pracy,
c) wysoka ocena pracy nauczyciela.

4) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,

2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie
krótszy ni¿ dwa miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ szeæ miesiêcy,
po przepracowaniu w szkole lub w szko³ach na terenie
gminy co najmniej jednego semestru.

5) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,

3. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielowi:

3) rok szkolny  nale¿y przez to rozumieæ okres od 1 wrzenia
danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,

6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w §1 pkt 1 rozporz¹dzenia.

-

przebywaj¹cemu na urlopie dla poratowania zdrowia,

-

przeniesionemu w stan nieczynny.

4. Dodatek motywacyjny wynosi:
















5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz
okres jego przyznawania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, ustala dyrektor, na podstawie regulaminu
przyznawania dodatku motywacyjnego a w stosunku do
dyrektora  Wójt Gminy Komorniki.
6. W dodatku motywacyjnym mo¿na uwzglêdniæ poprawê
prac z jêzyka polskiego.
§4. Dodatek funkcyjny.
1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkó³ i przedszkoli nie
mo¿e przekraczaæ 70%, a dla wicedyrektorów 40%
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.



















Kryterium przydzia³u dodatku funkcyjnego:
a) za wielkoæ placówki od 5 do 50%
b) za wychowawstwo w szko³ach podstawowych i gimnazjum i za sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u
dodatkowo do 10%
c) dla doradcy metodycznego i nauczyciela-konsultanta
do 10%
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze w zastêpstwie.
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3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §4 pkt
1 i 2 uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów
i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szko³y, ustala: dla dyrektora
 Wójt Gminy Komorniki, a dla wicedyrektora  dyrektor
szko³y.
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
z tytu³u:
a) powierzenia wychowawstwa klasy w szko³ach podstawowych i gimnazjum w wysokoci 4  6% podstawowego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego,
b) dla opiekuna sta¿u - w wysokoci 2  4% podstawowego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego.
5. Wysokoæ dodatków z pkt 4 ustala dyrektor szko³y lub
przedszkola.
6. Prawo do wszystkich dodatków funkcyjnych 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.
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. Dodatki nie przys³uguj¹ w okresie nie usprawiedliwionej
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.

§6. Wynagrodzenie za godziny
i godziny doranych zastêpstw.

Poz. 4701

ponadwymiarowe

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 obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje siê mno¿¹c
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do
pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godzin
pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przydzielane w planie organizacyjnym przys³uguj¹ w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci
w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy,
c) choroby dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹
nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ.

b) zajêcia dydaktyczne w klasach ³¹czonych w wysokoci:

5. 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 ustawy  Karta Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za ka¿dy dzieñ
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim
tygodniu nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.

do 25% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych
klasach godzinê nauczania, jeli s¹ uwzglêdnione
w rocznym planie bud¿etu szko³y,

6. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw stosuje siê odpowiednio przepisy regulaminu o wynagrodzeniu
za godziny ponadwymiarowe.

c) pracê nauczycieli wychowania fizycznego szkole
podstawowej w Komornikach i w Gimnazjum
w Komornikach zwi¹zanych z dojciem do sali gimnastycznej poza terenem szkó³ w wysokoci do 10% podstawowego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego.

7. W razie zastêpstwa nieobecnoci nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin
za faktyczne zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje
wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin
ponadwymiarowych.

§5. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunkach okrelonych w przepisach §8 i §9
rozporz¹dzenia MEN i S. z dn. 31.01.2005 r.
2. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych warunkach przys³uguj¹ dodatki za:
a) nauczanie indywidualne i nauczanie indywidualne
z dzieckiem zakwalifikowanym do nauczania specjalnego w wysokoci: 20% stawki godzinowej,
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§7. Dodatek motywacyjny i funkcyjny, wyp³aca siê z
góry. Dodatek za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, wyp³aca
siê z do³u.
§8. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
1. rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokoci 1% planowanych
rodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje
dyrektor w rocznym planie finansowym szko³y, w tym, ¿e:
a) 0,8% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody
dyrektora,

Poz. 4701

Komorniki i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska przys³uguje dodatek mieszkaniowy.
2.2 Wysokoæ dodatku mieszkaniowego, w zale¿noci od
liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesiêcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie  6%
b) przy dwóch osobach w rodzinie  8%
c) przy trzech osobach w rodzinie  10%
d) przy czterech osobach w rodzinie  12%

b) 0,2% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody
organu prowadz¹cego.

minimalnego wynagrodzenia za pracê pracowników,
ustalonego przez MP i PS.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter
uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione
jest w szczególnoci od:

2.3. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych
z³otych ten sposób, ¿e kwotê 0,49 pomija siê, a kwotê od
co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.

a) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy
dydaktycznej

2.4. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego
wy³¹cznym utrzymaniu.

b) posiadania wyró¿niaj¹cej oceny pracy,
c) podnoszenia kwalifikacji
d) nienagannej postawy
3. Kandydaci do nagrody nie musz¹ spe³niaæ wszystkich
kryteriów ³¹cznie, a absencja chorobowa i wypadki losowe
powoduj¹ce nieobecnoæ nie wykluczaj¹ ich z kandydowania do nagród.
4. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
a) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1  dyrektor
po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej,
b) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2  organ
prowadz¹cy.
5. Powy¿sze nagrody przyznawane s¹ z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za
zgod¹ organu prowadz¹cego mo¿e przyznaæ nauczycielowi
nagrodê w innym czasie.
§9. Dodatki socjalne.
1. Dodatek wiejski.
Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub
miecie licz¹cym do 5000 mieszkañców przys³uguje, dodatek
wiejski w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten zosta³ okrelony w art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.

2.5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wysokoci okrelonej
w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê,
który im bêdzie wyp³aca³ ten dodatek.
2.6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek.
2.7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
a) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkaniowego,
b) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego
przyznanie wraz z owiadczeniem o nie pobieraniu
dodatku u innego pracodawcy, stanowi¹cym za³¹cznik
do wniosku.
2.8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,

2. Dodatek mieszkaniowy.

c) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego,

2.1.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin w placówkach owiatowych Gminy

d) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresowej s³u¿by wojskowej.
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§10. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 z 2006 r.
Nr 17, poz.128

2)

Zmiana wymienionego rozporz¹dzenia zosta³a og³oszona
w Dz.U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293

§11. Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2007 r. do
dnia 31 grudnia 2007 r.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Poz. 4701, 4702

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Kazimierz Sowa

4702
UCHWA£A Nr XXXII/193/2006 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci przez dotychczasowego u¿ytkownika,
w odniesieniu do nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Krzymów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoci nieruchomoci (Dz.U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1459), oraz art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 70 ust. 4 ustawy
o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z poz. zm.) Rada Gminy Krzymów uchwala, co
nastêpuje:
§1. Rada Gminy Krzymów wyra¿a zgodê na udzielenie
bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asnoci w odniesieniu do nieruchomoci stanowi¹cej
w³asnoæ Gminy Krzymów, po³o¿onej w:

1. Obrêb Krzymów, nieruchomoæ oznaczona nr ew. 375
o pow. 0,1531 ha.
§2. Bonifikatê okrelon¹ w §1 ustala siê w wysokoci 50%
od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³awa Pawlak
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4703
UCHWA£A Nr CVI/1217/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 24 padziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru RATAJE  PARK w Poznaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 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, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 128) oraz 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 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miasta Poznania uchwala, co
nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania  uchwa³a Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99
z dnia 23 listopada 1999 roku, zmieniona uchwa³¹ Nr XXV/
171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku,
uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru RATAJE - PARK w Poznaniu, zwany dalej
planem.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 15,9 ha, którego
granice wyznaczaj¹: os. Rzeczypospolitej, po³udniowa granica
dzia³ki nr 21 ark. 10 obr. ¯egrze, pó³nocne granice dzia³ek
nr 1/24, 39, 47 ark. 6 obr. ¯egrze, zachodnia granica dzia³ki
nr 27/3 oraz czêæ dzia³ki nr 27/6 ark. 6 obr. ¯egrze,
ul. J. Pi³sudskiego, os. Polan, ul. Pawia, ul. Wyzwolenia, po
granicy terenów kocielnych, ul. Krucza i ul. L. Zamenhofa.
Granice uchwalenia planu okrela rysunek planu.
3. Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹:
1) rysunek planu, zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru RATAJE - PARK
w Poznaniu opracowany w skali 1:2000, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1;
2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik
Nr 2;
3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) elementach systemu informacji miejskiej  nale¿y przez
to rozumieæ zaprojektowany dla miasta Poznania system
tablic informacyjnych, opisuj¹cych i u³atwiaj¹cych
orientacjê w miecie, w tym tablicê z nazw¹ ulicy, tablicê
informuj¹c¹ o zasadach funkcjonowania parku, tablicê
z oznaczeniem przy³¹czy urz¹dzeñ technicznych;
2) nonikach informacji wizualnej - nale¿y przez to rozumieæ
szyldy i reklamy na temat towarów i us³ug, w jakiejkolwiek
formie materialnej wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami;
3) oczku wodnym  nale¿y przez to rozumieæ otwarty, sztuczny
zbiornik wodny o powierzchni do 0,5 ha;
4) przepisach odrêbnych  nale¿y przez to rozumieæ przepisy
prawa inne ni¿ ustawy, na podstawie których uchwalono
niniejsz¹ uchwa³ê;
5) strefie ochrony widoku  nale¿y przez to rozumieæ teren
wyznaczony dla zachowania otwaræ widokowych na bry³ê
kocio³a, o szerokoci k¹ta widoku nie mniej ni¿ 10 stopni;
6) strefie zieleni wysokiej  nale¿y przez to rozumieæ pas
terenu przeznaczony pod nasadzenia drzew i krzewów,
stanowi¹cy izolacjê wizualn¹ i akustyczn¹.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§3. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie podstawowe terenów:
1) tereny publiczne zieleni urz¹dzonej  park osiedlowy,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP,
4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP;
2) tereny publiczne zieleni urz¹dzonej z lokalizacj¹ inwestycji
celu publicznego w zakresie sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP/K,
2ZP/K, 3ZP/K;
3) teren drogi wewnêtrznej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KDW.
§4. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego ustala siê:
1) lokalizacjê punktu widokowego na bry³ê kocio³a
w miejscu wyznaczonym na rysunku planu, w formie
nasypu ziemnego;
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2) zakaz zadrzewieñ w strefie ochrony widoku, zgodnie
z osiami wskazanymi na rysunku planu, na terenie 5ZP;

*1)lokalizacjê dróg pieszych i rowerowych, a tak¿e sieci
infrastruktury technicznej, z uwzglêdnieniem §12;

3) zakaz budowy ogrodzeñ na terenie parku oraz po granicy uchwalenia planu wskazanej na rysunku, z wy³¹czeniem budowli sportowych;

*2)szerokoæ drogi rowerowej nie mniejsz¹ ni¿ 3,0 m;

4) dopuszczenie nasadzeñ ¿ywop³otów i drzew wzd³u¿ dróg
pieszych i rowerowych.
§5. W zakresie zasad ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego ustala siê:
1) ochronê i wkomponowanie w zagospodarowanie terenu
istniej¹cych drzew i alei lipowej wzd³u¿ ul. Kruczej;
2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwardzenia terenów, a zieleni¹ wysok¹ terenów oznaczonych
na rysunku planu jako strefy zieleni wysokiej;
3) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków
glebowo-wodnych oraz warunków rodowiska miejskiego;
4) stosowanie nawierzchni umo¿liwiaj¹cych infiltracjê wód
opadowych, z dopuszczeniem stosowania innych
nawierzchni dla terenu KDW, dróg rowerowych i placów
sportowych;
5) dopuszczenie odtworzenia fragmentu cieku wodnego po
ladzie dawnego cieku naturalnego (dop³yw Obrzycy)
i utworzenia, zasilanego sztucznie lub wodami opadowymi,
oczka wodnego na terenie 5ZP, z uwzglêdnieniem §7 pkt 4.
§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:
1) teren po ladzie redzkiej Kolei Powiatowej  wpisany do
rejestru zabytków nr A318  podlega ochronie zgodnie
z przepisami odrêbnymi;
2) odtworzenie ladu redzkiej Kolei Powiatowej jako drogi
pieszej i rowerowej oraz podkrelenie jej przebiegu
równie¿ zachowanymi elementami torowiska.
§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych ustala siê:
1) teren objêty granicami uchwalenia planu w ca³oci stanowi
obszar przestrzeni publicznej;
*2) lokalizacjê budowli sportowych;
3) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;
4) obudowê oczka wodnego materia³ami budowlanymi
pochodzenia naturalnego; dopuszcza siê zastosowanie
kaskad i fontanny;
5) zakaz lokalizacji noników informacji wizualnej, dopuszcza
siê lokalizacjê elementów systemu informacji miejskiej;
6) zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych;
7) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej.
§8. W zakresie parametrów i wskaników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:
1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP,
4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP:

*3)szerokoæ drogi pieszej nie mniejsz¹ ni¿ 3,0 m;
*4) wzd³u¿ dróg rowerowych nakaz sytuowania dróg pieszych z pasem dziel¹cym nie mniejszym ni¿ 1,0 m;
5) biologicznie czynn¹ powierzchniê terenu nie mniejsz¹ ni¿
70%;
6) dostêpnoæ do terenów wy³¹cznie dla ruchu pieszego
i rowerowego.
2. Dla terenu 5ZP dopuszczenie sytuowania drogi pieszo  rowerowej bezkolizyjnie wzglêdem jezdni ul. J. Pi³sudskiego.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP/K, 2ZP/K,
3ZP/K:
1) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie planowanej
infrastruktury technicznej, z uwzglêdnieniem §7 pkt 6;
*2) lokalizacjê dróg pieszych i rowerowych, a tak¿e sieci
infrastruktury technicznej, z uwzglêdnieniem §12;
*3) szerokoæ drogi rowerowej nie mniejsz¹ ni¿ 3,0 m;
*4) szerokoæ drogi pieszej nie mniejsz¹ ni¿ 3,0 m;
*5) wzd³u¿ dróg rowerowych nakaz sytuowania dróg pieszych
z pasem dziel¹cym nie mniejszym ni¿ 1,0 m;
6) biologicznie czynn¹ powierzchniê terenu nie mniejsz¹ ni¿ 70%;
7) dostêpnoæ do terenów wy³¹cznie dla ruchu pieszego
i rowerowego.
4. Dla terenu oznaczonego symbolem KDW:
1) lokalizacjê drogi o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
 12,0 m; jezdnia o szerokoci nie mniejszej ni¿ 6,0 m,
chodnik o szerokoci nie mniejszej ni¿ 2,75 m po zachodniej stronie jezdni;
2) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie planowanej
infrastruktury technicznej, z uwzglêdnieniem §7 pkt 6.
§9. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie nie podejmuje
siê ustaleñ.
§10. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomoci nie podejmuje siê ustaleñ.
§11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:
1) zakaz zabudowy dla budynków na terenach objêtych
granicami uchwalenia planu;
2) zakaz nasadzeñ drzew i krzewów na terenach 1ZP/K,
2ZP/K, 3ZP/K, KDW;
3) dopuszczenie zachowania pawilonów us³ugowych na
terenie 1ZP, bez prawa rozbudowy.
§12. W zakresie okrelenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:
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1) zachowanie powi¹zañ drogi wewnêtrznej, dróg pieszych
i rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

§14. Dla terenu objêtego granicami uchwalenia planu
ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokoci 30%.

2) lokalizacjê owietlenia terenu wzd³u¿ istniej¹cych
i planowanych dróg pieszych i rowerowych;

ROZDZIA£ III

3) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;

Przepisy koñcowe

4) zakaz budowy stacji transformatorowych;
5) dopuszczenie lokalizacji skrzy¿owañ dróg pieszych
i rowerowych;
6) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszczenia dróg
pieszych i rowerowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie
podejmuje siê ustaleñ.

§15. Wykonanie niniejszej
Prezydentowi Miasta Poznania.

uchwa³y

powierza

siê

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Grzegorz Ganowicz
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ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO
WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU PLANU OBSZARU RATAJE  PARK W POZNANIU
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr CVI/1217/IV/2006
Rady Miasta Poznania
z dnia 24 padziernika 2006 r.
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr CVI/1217/IV/2006
Rady Miasta Poznania
z dnia 24 padziernika 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU RATAJE - PARK W POZNANIU, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ
W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Miasta
Poznania rozstrzyga, co nastêpuje:
§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej:
1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³aciwe jednostki miejskie.
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³aciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie
gospodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie
przepisów odrêbnych.
3. Podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okrelonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta
Poznania.
4. Okrelenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Poznania.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿noci
od wielkoci rodków przeznaczonych na inwestycje.
§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, okrelonymi w planie, finansowanie to odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) wydatki z bud¿etu gminy;
2) wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et gminy  w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
d) kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych rodków zewnêtrznych;
3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno  prawnym lub w formie partnerstwa publiczno  prywatnego  PPP, a tak¿e w³acicieli
nieruchomoci.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Nr NK.I-8.0911-519/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2006 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §7 pkt 2, §8 ust. 1 pkt 1-4 oraz §8 ust. 3 pkt
2-5 Uchwa³y Nr CVI/1217/IV/2006 Rady Miasta Poznania
z dnia 24 padziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru RATAJE  PARK w Poznaniu  ze wzglêdu na
istotne naruszenie prawa.
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4704
UCHWA£A Nr LXIII/467/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej, obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 250, 251, 252, 253, 254
i 255/1 po³o¿one w Gruszczynie w rejonie ulic Krañcowej i Katarzyñskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 13.12.2001 r. z pó. zm.) oraz art. 26 i art. 36 ust.
3 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pó. zm.),
na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Swarzêdzu nr XXV
/260/2000 z dnia 27.09.2000 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz, obejmuj¹cej dzia³kê
po³o¿on¹ w Gruszczynie przy ul. Krañcowej i oznaczon¹
numerem geodezyjnym 250  teren objêty zmian¹ 0,9500
ha (zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
oraz na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Swarzêdzu nr
XXXIV/390/2001 z dnia 30.05.2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz obejmuj¹cej dzia³ki po³o¿one w Gruszczynie przy ul. Krañcowej
i oznaczone numerami geodezyjnymi 251 (pow. zmiany
0,9561 ha), 252 (pow. zmiany 0,51 ha), 253 (pow. zmiany
0,51 ha), 254 (pow. zmiany 0,51 ha), 255/1 (pow. zmiany
1,7525 ha) (zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
a tak¿e w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 z pó. zm.), Rada Miejska w Swarzêdzu
uchwala, co nastêpuje.
§1. 1. Uchwala siê miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej dla dzia³ek nr ewid.
250, 251, 252, 253, 254, 255/1, o ³¹cznej powierzchni 4,2386
ha, po³o¿onych w Gruszczynie w gminie Swarzêdz, w rejonie
ulic Krañcowej i Katarzyñskiej obejmuj¹cy ustalenia zawarte
w niniejszej uchwale.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3. Celem planu jest:
1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla
terenów objêtych planem,
2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu
b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
4. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu opracowania planu
stanowiæ bêdzie ulica Krañcowa jako droga g³ówna oraz uk³ad
dróg dojazdowych na terenie osiedla, oznaczonych symbolem KD.
5. W trakcie procesu planistycznego poczyniono
dzia³ania w kierunku minimalizacji wzajemnych konfliktów
i optymalizacji korzyci wynikaj¹cych z dzia³añ w³adz
samorz¹dowych reprezentuj¹cych mieszkañców wsi Gruszczyn oraz interesu publicznego ca³ej gminy.
6. Ustala siê, ¿e wszelkie wtórne podzia³y dzia³ek, które
nast¹pi³y w trakcie opracowania planu lub nast¹pi¹ w trakcie
jego realizacji (w tym zmiany numerów ewidencyjnych),
pozostaj¹ bez wp³ywu na ustalenia oraz zakres merytoryczny
i przestrzenny planu.
§3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) projektowane granice dzia³ek,
4) istniej¹ce granice geodezyjne przeznaczone do likwidacji,

I. PRZEPISY OGÓLNE
§2. 1. Tereny objête opracowaniem zmiany planu gminy
oraz planu miejscowego stanowi¹ grunty rolne, w³asnoci
prywatnej we wsi Gruszczyn.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) tereny komunikacji ko³owej oznaczone na rysunku planu
symbolem KD,

5) oznaczenia funkcji terenu,
6) obowi¹zuj¹ca frontowa linia zabudowy,
7) nieprzekraczalna linia zabudowy.
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Swarzêdzu, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
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2) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez
to rozumieæ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywnoci z zabudow¹ wolno stoj¹c¹,
dla których zasady podzia³u, zabudowy i u¿ytkowania
okrela za³¹cznik nr 1 w skali 1:1000,
3) dopuszczalnej maksymalnej powierzchni zabudowy
- nale¿y przez to rozumieæ, ¿e suma powierzchni zabudowy przyziemia wszystkich obiektów na okrelonej dzia³ce
nie mo¿e przekroczyæ granicy ustalonej procentem
powierzchni ogólnej dzia³ki lub liczb¹ podan¹ w metrach
kwadratowych powierzchni,
4) obowi¹zuj¹cej frontowej linii zabudowy, nale¿y przez to
rozumieæ liniê okrelon¹ na rysunku planu wzd³u¿ której
nale¿y obowi¹zkowo usytuowaæ obiekt zabudowy dzia³ki,
przy czym obowi¹zek ten dotyczy minimum 50% d³ugoci
jego elewacji frontowej,
5) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,
II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§5. Na przedmiotowym terenie:
1) ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonej symbolem MN,
2) ustala siê treny komunikacji oznaczone symbolami KD,
3) ustala siê strefê poszerzenia pasa drogowego okrelon¹
oznaczeniem graficznym.
§6. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje zabudowa mieszkaniowa wy³¹cznie jednorodzinna, wolno stoj¹ca,
2) na jednej dzia³ce budowlanej dopuszcza siê realizacjê
tylko jednego obiektu mieszkalnego,
3) dla realizacji nowej zabudowy ustala siê obowi¹zuj¹c¹
i nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od
granicy dzia³ki z terenami komunikacji,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanych
dzia³ek wynosi nie wiêcej ni¿ 30% ich powierzchni, uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty budowlane,
5) wysokoæ budynków mieszkalnych ustala siê do 2 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia uzale¿nion¹ od badañ szczegó³owych gruntu,
6) maksymalna wysokoæ budynku w poziomie linii kalenicy
wynosi 10,00 m od poziomu terenu,
7) obowi¹zuje koniecznoæ realizacji zabudowy budynków
mieszkalnych z dachem dwu- lub wielospadowym o k¹cie
nachylenia 30° do 48°,
8) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji gara¿y wolno stoj¹cych
w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie
koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹siednich,

9) powierzchnia zabudowy budynków gara¿owo  gospodarczych wolno stoj¹cych lub przybudowanych mo¿e
wynosiæ maksymalnie 40 m2, o wysokoci pomieszczenia
nie wiêkszej ni¿ 3,50 m,
10) wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji budynków gospodarczych,
11) usytuowanie budynku musi uwzglêdniaæ strefy oddzia³ywania linii elektroenergetycznych,
§7. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:
1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ z wodoci¹gu
poprzez rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
w ul. Katarzyñskiej,
2) odprowadzanie cieków:
a) docelowo nale¿y zapewniæ odprowadzanie cieków
poprzez kanalizacj¹ sanitarn¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi programami gospodarki ciekowej,
b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
siê na okres tymczasowy dla gromadzenia cieków
bytowych, realizacjê bezodp³ywowych zbiorników
o gwarantowanej szczelnoci z atestem,
c) zakazuje siê realizacji przydomowych oczyszczalni
cieków,
3) kanalizacja deszczowa:
a) docelowo zak³ada siê odprowadzanie wód opadowych z dróg poprzez system kana³ów deszczowych
prowadzonych grawitacyjnie w pasie drogowym
ulic,
b) do czasu realizacji kana³ów deszczowych wody
opadowe nale¿y zagospodarowaæ we w³asnym
zakresie na terenie dzia³ki, nie naruszaj¹c interesu
osób trzecich,
c) dopuszcza siê gromadzenie wód opadowych
w szczelnych zbiornikach i stosowanie ich dla
podlewania terenów ogrodowych,
2. Zasilanie w energiê elektryczn¹:
1) dla pokrycia zapotrzebowania w energiê elektryczn¹
terenu objêtego planem nale¿y wykonaæ linie zasilaj¹ce
i rozprowadzaj¹ce z wykorzystaniem pasa drogowego
ulic,
2) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci i obiektów elektroenergetycznych wykonaæ nale¿y na podstawie warunków
uzyskanych od w³aciwego rejonowo dysponenta,
3) dzia³ki nad którymi przebiegaj¹ linie napowietrzne
wymagaj¹ce zachowania strefy oddzia³ywania linii,
wykluczaj¹ce realizacjê zabudowy, mog¹ zostaæ
zabudowane po usuniêciu tej kolizji,
4) strefa ograniczonego u¿ytkowania od linii elektroenergetycznej  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. Dla celów grzewczych nale¿y stosowaæ technologie
i urz¹dzenia gwarantuj¹ce brak szkodliwego wp³ywu na
rodowisko przyrodnicze.
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§8. Ustalenia w zakresie dróg:
1. Ustala siê podstawowe parametry techniczne dla ulic
KD:
-

minimalna szerokoæ pasa drogowego ulic KD
w liniach rozgraniczaj¹cych  10 m,

-

odleg³oæ zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
powinna wynosiæ minimum 6,0 m z zachowaniem
frontowej linii zabudowy,

2. Strefa poszerzenia pasa drogowego ul. Krañcowej nie
mo¿e byæ wê¿sza ni¿ 2,0 m i powinna pozwalaæ na
utworzenie pasa drogowego o docelowej szerokoci
wynosz¹cej 12 m.

Poz. 4704

Wojewody Wielkopolskiego na przeznaczenie trwa³e u¿ytków rolnych na cele nierolnicze zgodnie z pismem
nr RR.IX-5.77110-1650/04 z dnia 26.10.2004 r.
§10. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty jednorazowej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, okrelon¹ przy uwzglêdnieniu
przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
Dla pozosta³ych terenów uchwalenie planu nie wywo³uje
zmian wartoci nieruchomoci.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzêdz.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

III. PRZEPISY KOÑCOWE
§9. Zmianê przeznaczenia gruntów rolnych, o których
mowa w §2 na cele nierolnicze przeprowadza siê dla gruntów
klasy IV o powierzchni 4,1482 ha na podstawie zgody

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Bo¿ena Szyd³owska
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4705
UCHWA£A Nr LXIII/469/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzêdz  Jasin, ul. £owêciñska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó. zm.) oraz art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó. zm.) na
podstawie uchwa³y Nr XXIII/169/2004 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie: przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu szczegó³owego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz  Jasin,
ul. £owêciñska w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki nr geod. 363/
7, 363/8, 363/9 oraz czêæ 363/4, 363/6 i 363/10 przy
ul. £owêciñskiej w Jasiniu (powierzchnia objêta opracowaniem ca 1,3 ha)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz  Jasin,
ul. £owêciñska, w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki nr geod. 363/
7, 363/8, 363/9 oraz czêæ 363/4, 363/6, 363/10 przy
ul. £owêciñskiej w Jasiniu (powierzchnia objêta opracowaniem ca 1,3 ha)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
§2. Zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce
treci¹ niniejszej uchwa³y.
§3. Integraln¹ czêci¹ planu s¹:
1) rysunek planu, w skali 1:1000 - za³¹cznik nr 1;
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu  za³¹cznik nr 2;
3) rozstrzygniêcie sposobu realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasady ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych - za³¹cznik nr 3.
DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej;
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 na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;
4) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ synonim przeznaczenia podstawowego;
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
6) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu lub powierzchni
dzia³ki, wyra¿ony w procentach;
7) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ
frontow¹, dominuj¹cej ciany budynku od granicy dzia³ki
z drog¹ publiczn¹, nie dotyczy ona takich elementów
budynków jak: okapy, gzymsy lub schody zewnêtrzne,
przy czym:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy okrela najmniejsz¹
odleg³oæ, w jakiej mo¿na sytuowaæ zabudowê,
b) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy okrela odleg³oæ,
w jakiej obowi¹zkowo nale¿y sytuowaæ zabudowê;
§5. U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o
zdefiniowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach
prawa:
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.);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118);
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);
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.);
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9) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz.
622 z pón. zm.);
10)ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.
2603 z pón. zm.);
11)ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);
12) 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);
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);
14) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pón. zm.).
§6. Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem niniejszego planu jest zmiana zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem,
polegaj¹ca na wprowadzeniu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 31 marca 2004 r. Nr XXIII/169/2004
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzêdz  Jasin, ul. £owêciñska, w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki nr geod. 363/7, 363/8, 363/9 oraz czêci dzia³ek
363/4, 363/6 i 363/10 przy ul. £owêciñskiej w Jasiniu
(powierzchnia objêta opracowaniem ca. 1,3 ha) - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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 1,30 ha.
2. Obszar, o których mowa w ust. 1, po³o¿ony jest
w miejscowoci Jasin, w rejonie ul. £owêciñskiej, przy
ul. Kazimierza, ul. W³adys³awa, ul. Jadwigi i ul. Rutkowskiego.
Obejmuje dzia³ki oznaczone numerami ewidencyjnymi:
363/7, 363/8, 363/9 oraz czêci dzia³ek 363/4, 363/6 i 363/10.
§8. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt. 1, stanowi¹ one
granice zatwierdzenia.

DZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe.
ROZDZIA£ 1
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania.
§9. Na obszarze planu ustala siê podstawowe przeznaczenia:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN;
2) tereny komunikacyjne:
a) oznaczone na rysunku planu symbolem Kxx - ci¹gi
pieszo  jezdne,
b) oznaczony symbolem KD, ulica dojazdowa,
c) oznaczony symbolem TT, pas techniczny zwi¹zany
z prowadzeniem infrastruktury technicznej;
3) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
na rysunku planu symbolem E.

oznaczony

§10. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania okrelonych w niniejszej uchwale.
ROZDZIA£ 2
Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego.
§11. Przy realizacji zagospodarowania terenu objêtego
planem ustala siê zachowanie zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego, okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹.
ROZDZIA£ 3
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.
§12. Na obszarze objêtym planem podczas realizacji
inwestycji oraz w trakcie eksploatacji obiektów nale¿y
zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi,
w tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, przez niekorzystne przekszta³canie jej
budowy oraz przez gromadzenie odpadów i odprowadzanie
cieków.
§13. Na obszarze objêtym planem ustala siê wyposa¿enie
w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania
odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
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§14. Zakazuje siê prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszaj¹cych panuj¹ce na obszarze objêtym planem, a
tak¿e w jego s¹siedztwie stosunki gruntowo  wodne.
ROZDZIA£ 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§15. Przy prowadzeniu prac budowlanych, w przypadku
odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie,
¿e jest on zabytkiem, nale¿y wstrzymaæ wszelkie prace oraz
powiadomiæ odpowiednie s³u¿by ochrony zabytków.
ROZDZIA£ 5
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych.
§16. Ustala siê utrzymanie istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego.
§17. Ustala siê wydzielenie pasa technicznego wzd³u¿
ul. £owêciñskiej, oznaczonego na rysunku symbolem TT, jako
terenu publicznego, przewidzianego pod realizacjê infrastruktury technicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej,
np. chodnika, cie¿ki rowerowej lub innych obiektów
zwi¹zanych z komunikacj¹.
ROZDZIA£ 6
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaniki
intensywnoci zabudowy.
§18. 1. Ustala siê, ¿e na terenach oznaczonych
symbolem MN zabudowê oraz urz¹dzenie terenu nale¿y
kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów
oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) budynki mieszkalne wolno stoj¹ce;
2) wysokoæ zabudowy: do II kondygnacji, rozumianych jako
budynek parterowy z poddaszem u¿ytkowym;
3) dachy o nachyleniu: od 30o do 45o, pokrycie z dachówki
lub materia³ów dachówko  podobnych;
4) ustala siê dachy dwu lub czterospadowe, przy czym
uk³ad kalenicy g³ównej budynku prowadziæ równolegle
do ulicy Kazimierza;
5) plan dopuszcza realizacje tarasów, w ramach powierzchni przykryæ dachowych, pod warunkiem nie przekroczenia 5% powierzchni zabudowy budynku jednorodzinnego;
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6) wskanik intensywnoci zabudowy: do 35%;
7) ustala siê linie zabudowy:
a) obowi¹zuj¹ce: 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ul.
Kazimierza,
b) nieprzekraczalne: 5 m od linii rozgraniczaj¹cych od
terenu TT,
c) nieprzekraczalne: 5 m od linii rozgraniczaj¹cych
pozosta³ych ulic;
8) powierzchnia terenu biologicznie czynna: od 40%
powierzchni dzia³ki.
2. W ramach poszczególnych dzia³ek dopuszcza siê
realizacjê indywidualnych obiektów i urz¹dzeñ sportowo
 rekreacyjnych oraz ma³ej architektury.
3. W ramach nieruchomoci nale¿y wyznaczyæ, zgodnie
z przepisami, miejsca postojowe, na ka¿d¹ dzia³kê min. dwa
miejsca, przy czym zakazuje siê wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów powy¿ej 3,5 t.
§19. Ustala siê zakaz realizacji wolno stoj¹cych budynków gospodarczych.
§20. 1. Na terenach MN plan dopuszcza realizacjê
budynków gara¿owych wbudowanych, zblokowanych lub
wolnostoj¹cych, jednokondygnacyjnych, pod warunkiem
zachowania jednolitego stylu z zabudow¹ mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ i maks. powierzchni zabudowy 60 m2.
2. Dopuszcza siê, przy zachowaniu przepisów, sytuowanie
gara¿y w granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹.
3. Dopuszcza siê realizacjê pomieszczeñ gospodarczych
w budynkach gara¿owych.
4. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków gara¿owych: 7 m.
5. Dla budynków gara¿owych ustala siê k¹t nachylenia
po³aci dachowych: od 18°.
6. Dopuszcza siê realizacjê budynków gara¿owych
z dachami p³askimi, z mo¿liwoci¹ wykorzystania dachów
jako tarasy.
§21. 1. Dopuszcza siê realizacjê kafrów dachowych
o innym k¹cie nachylenia ni¿ po³aæ dachu, pod warunkiem
nieprzekraczania 30% d³ugoci po³aci dachu oraz o maksymalnej szerokoci kafra do 2,0 m.
2. Zezwala siê na stosowanie balkonów i wykuszy
wychodz¹cych poza linie zabudowy do 1,5 m.
3. Dopuszcza siê wysuniecie okapów i gzymsów do 0,6 m
poza liniê zabudowy.
§22. Na obszarze objêtym planem ustala siê zakaz prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§23. Na obszarze planu ustala siê stosowanie kolorystyki
elewacji zharmonizowanej z otoczeniem, zgodnie z projektem
architektonicznym.
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ROZDZIA£ 7

ROZDZIA£ 10

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.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

Nie ustala siê.
ROZDZIA£ 8
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym.
§24. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê przeprowadzenie wydzielenia dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu,
z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Plan dopuszcza zmiany, okrelonych rysunkiem,
powierzchni i uk³adu granic dzia³ek terenów zwi¹zanych
z zabudow¹ mieszkaniow¹, maj¹ one charakter postulowany,
jednak powsta³e po podziale nieruchomoci musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce warunki:
1) min. szerokoæ frontu dzia³ki - 20 m;
2) nie mog¹ byæ mniejsze - ni¿ 550 m2;
3) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej;
4) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego w stosunku do dróg i powsta³ych granic.
ROZDZIA£ 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.
§25. 1. Dla wystêpuj¹cych na terenie opracowania
urz¹dzeñ drenarskich ustala siê koniecznoæ zapewnienia
dostêpu do nich.
2. Na istniej¹cej sieci drenarskiej ustala siê zakaz:
1) ustawiania ogrodzeñ na podmurówce;
2) realizacji nasadzeñ rolinnoci¹ wieloletni¹.
3. Plan dopuszcza przebudowê istniej¹cych urz¹dzeñ
drenarskich, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Przy realizacji zagospodarowania wszelkie kolizje oraz
ewentualn¹ przebudowê sieci drenarskiej nale¿y usuwaæ po
uzgodnieniu z odpowiednim organem oraz uzyskaniu
pozwoleñ, zgodnie z przepisami.

§26. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenów zabudowy
mieszkaniowej ustala siê z istniej¹cych ulic: £owêciñskiej
- za porednictwem ul. Kazimierza, znajduj¹cych siê poza
granicami opracowania oraz ulic: W³adys³awa, Jadwigi
i Rutkowskiego, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dla indywidualnych zjazdów ustala siê nastêpuj¹ce
warunki:
1) zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce z przepisów, pola
widocznoci;
2) w³¹czenie zjazdów do ulicy musi byæ prowadzone pod
k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego;
3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zjazdów
zachowaæ spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu
o przepisy, takie ¿eby zapewniæ ci¹g³oæ odwodnienia
zjazdów wzd³u¿ ulicy.
§27. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê korzystanie z istniej¹cej infrastruktury technicznej oraz nowo realizowanej, w tym poza jego granicami, przy zachowaniu
przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) cieki sanitarne: docelowo do sieci kanalizacyjnej, dopuszcza siê tymczasowo, tzn. do czasu realizacji kanalizacji,
gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych z atestem;
2) cieki deszczowe:
a) z powierzchni parkingów i dróg do kanalizacji deszczowej, dopuszcza siê odprowadzenie wód deszczowych
do lokalnej kanalizacji z odprowadzeniem do rowów
znajduj¹cych siê poza granicami opracowania lub do
studzienek ch³onnych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa,
b) wody deszczowe z powierzchni dachów zagospodarowaæ w ramach w³asnej dzia³ki, zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza
granice nieruchomoci;
3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z sieci wodoci¹gowej, z wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê;
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne:
a) z istniej¹cych urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
b) przy³¹czenie nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej nast¹pi na podstawie warunków przy³¹czenia,
zgodnie z przepisami prawa,
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c) zachowuje siê istniej¹c¹ sieæ elektroenergetyczn¹,
a wszelkie kolizje z istniej¹cym uzbrojeniem mog¹ byæ
usuniête zgodnie z przepisami prawa w uzgodnieniu
z zarz¹dc¹ sieci,
d) zakazuje siê lokalizacji obiektów sta³ych i tymczasowych uniemo¿liwiaj¹cych dojazd do linii energetycznych i stacji transformatorowych ciê¿kim sprzêtem
transportowym;
5) sieæ gazowa: dopuszcza siê pod³¹czenie do sieci gazowej,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami;
6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków
zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej emisji,
tzn. niepowoduj¹cych przekraczanie dopuszczalnych
poziomów, okrelonych w przepisach, dopuszcza siê
wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych
róde³ energii;
7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.
2. Prowadzenie infrastruktury technicznej ustala siê
w istniej¹cych drogach oraz w pasie technicznym,
oznaczonym na rysunku planu TT, przy zachowaniu
przepisów oraz ustaleñ §17.
ROZDZIA£ 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§28. Ma zastosowanie przepis §27 ust. 1 pkt 1.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe.
§29. Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy jeli
nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w §5 przepisów, chyba ¿e z ich treci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu, jak równie¿ wtedy gdy
nast¹pi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych dzia³ek.
§30. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzêdz, obejmuj¹cy dzia³kê po³o¿on¹ w Jasiniu, przy ul. £owêciñskiej i oznaczon¹ nr geod.
363/3 (teren objêty zmian¹ o powierzchni 2,74 ha)  zmiana
miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania
przestrzennego Swarzêdz  Jasin, ul. £owêciñska, uchwalony
uchwa³¹ Nr XLII/481/2002 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
16 stycznia 2002 r. (opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 37 z dnia
7 marca 2002 r., poz. 1103), w zakresie objêtym niniejsz¹
uchwa³¹.
§31. 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%.
§32. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Swarzêdz.
§33. 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 LXIII/469/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 25 padziernika 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w terminie od 25 marca do 26 kwietnia 2005 r.
W dniu 26 kwietnia 2005 r. 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
19 maja 2005 r. W ustawowym terminie nie wniesiono
¿adnych uwag. W zwi¹zku z powy¿szym, 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/469/2006
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, poz. 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.);

- fundusze strukturalne z Unii Europejskiej,
- dotacje,
- po¿yczki preferencyjne,
- op³aty adiacenckie ponoszone przez w³acicieli.
3. Na obszarze objêtym planem istnieje ju¿ sieæ wodoci¹gowa, w zwi¹zku z tym Gmina nie bêdzie ponosi³a ¿adnych
kosztów.
4. Zapisane w planie odprowadzenie cieków do kanalizacji, bêdzie mo¿liwe po skanalizowaniu ca³ej miejscowoci
i to bêdzie koszt, jaki obci¹¿y bud¿et Gminy w momencie
realizacji sieci. Do czasu realizacji sieci, plan przewiduje realizacjê zbiornika bezodp³ywowego, a to jest koszt inwestora.

§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. 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. 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:

2. Zaopatrzenie w ciep³o jest obowi¹zkiem inwestora,
w zale¿noci od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne
bêdzie porozumienie z w³aciwym dysponentem sieci,
zgodnie z ww. ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne.

5) prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu oraz ustalenia planu, rozstrzyga co nastêpuje:

- dochody w³asne Gminy,
- bud¿et Gminy, na który sk³adaæ siê bêd¹: podatek lokalny
za grunt, podatek lokalny za budynki, podatek od czynnoci cywilno prawnych,

§3. 1. Obs³uga komunikacyjna przedmiotowego obszaru
odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cych dróg gminnych.
2. Realizacja indywidualnych zjazdów nale¿y do zadañ
inwestorów.
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UCHWA£A Nr XLVII/405/06 RADY GMINY PRZEMÊT
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXIX/260/05 Rady Gminy Przemêt z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie okrelenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141
Nr 94 poz., 788 Nr 131, poz. 1097, Nr 122, poz. 1020, Nr 137,
poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U.
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043)) Rada Gminy Przemêt uchwala,
co nastêpuje:
§1. §3 ust. 1 pkt 3 uchwa³y Nr XXIX/206/05 Rady Gminy
Przemêt z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie okrelenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
otrzymuje brzmienie:

3. Dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia od
kwoty 250,01 z³ do kwoty nieprzekraczaj¹cej 351,00 z³
(III grupa).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przemêt.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Przemêt
() Zenon Klecha

4707
UCHWA£A Nr XLVI/406/06 RADY GMINY PRZEMÊT
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6-6b, art. 49 ust 2 i art. 54
ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
((Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218), art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 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, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze-

nia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181
oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 293), zwanym dalej rozporz¹dzeniem, po uzgodnieniu z organizacjami zwi¹zkowymi uchwala
siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia a tak¿e wysokoæ
oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Przemêt:
1) wysokoæ stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków;
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2) szczegó³owe warunki wyp³acania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw;
3) wysokoæ i warunki wyp³acania nagród ze specjalnego
funduszu nagród;
4) wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
zasady jego przyznawania i wyp³acania.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole lub szko³ê,
dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Przemêt;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt 1;
3) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y  od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego;
4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê;
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka;
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin nauczycieli wymienionych w §1;
7) kwocie bazowej - nale¿y przez to rozumieæ wynagrodzenie
nauczyciela kontraktowego z wykszta³ceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym okrelone
przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym pracy (Dz.U. Nr 22, poz.
181 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 293)
ROZDZIA£ I
Dodatek motywacyjny
§3. 1. W danej placówce tworzy siê fundusz dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli w wysokoci 12% kwoty
bazowej pomno¿onej przez liczbê etatów kalkulacyjnych
 w skali roku.
2. W danej placówce tworzy siê fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrektora w wysokoci 50% kwoty bazowej
 w skali roku.
3. Dodatek motywacyjny jest ruchom¹ czêci¹ wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu
okrelonego w ust. 1 w zale¿noci od osi¹ganych wyników
w pracy:
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê dwa razy w roku
szkolnym:
a) do 30 wrzenia  na pierwsze pó³rocze nowego roku
szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim
pó³roczu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku
motywacyjnego,
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b) do 28 lutego  na drugie pó³rocze danego roku szkolnego
w oparciu o wyniki pracy w poprzednim pó³roczu na
podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego.
5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi szko³y dodatek motywacyjny przyznaje
Wójt Gminy Przemêt - w ramach posiadanych rodków finansowych.
6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub urz¹dzeñ
szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci
szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami
uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.
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7. Dyrektorzy szkó³ otrzymuj¹ dodatek motywacyjny
w oparciu o kryteria z ust.6 oraz dodatkowo za efekty pracy
w zakresie:
a) osi¹gania przez szko³ê dobrych i bardzo dobrych wyników
nauczania i wychowania oraz udzia³u uczniów konkursach,
olimpiadach i zawodach

zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III

b) wzorowej organizacji pracy szko³y,
c) inicjowania publicznych dzia³añ rady pedagogicznej,
s³u¿¹cych podnoszeniu jakoci pracy szko³y,
d) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
e) wspó³pracy ze rodowiskiem lokalnym,
f) przestrzegania prawa pracy w realizacji funkcji kierownika
zak³adu pracy, w tym wspó³dzia³anie z organami szko³y.
8. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ II
Dodatek funkcyjny
§4. 1. Ustala siê wysokoæ dodatku funkcyjnego dla stanowisk:
1) dyrektor szko³y licz¹cej:
a) do 10 oddzia³ów - 15% - 65% kwoty bazowej,
b) od 10 do 20 oddzia³ów 25% - 75% kwoty bazowej,
c) powy¿ej 20 oddzia³ów 35% - 95% kwoty bazowej;
2) wicedyrektor szko³y - 15% - 40% kwoty bazowej;
3) wychowawca klasy - 4% - 5% kwoty bazowej;
4) kierownik szkolenia praktycznego  10% - 30% kwoty
bazowej;
5) opiekun sta¿u - 3% kwoty bazowej.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dyrektorów szkó³
okrela Wójt Gminy Przemêt, w pozosta³ych przypadkach,
bior¹c pod uwagê zakres i stopieñ z³o¿onoci przydzielonych
zadañ, wysokoæ dodatku ustala dyrektor szko³y w ramach
rodków bud¿etowych przyznanych szkole.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji,
a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o w pierwszym dniu miesi¹ca
 od tego dnia.
4. 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

Dodatek za warunki pracy
§5. 1. Do otrzymania dodatku za pracê w trudnych
warunkach uprawnieni s¹ nauczyciele prowadz¹cy indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia
specjalnego oraz nauczyciele prowadz¹cy zajêcia dydaktyczne w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 wynosi
15% stawki godziny przeliczeniowej wynikaj¹cej z osobistego
zaszeregowania nauczyciela w przypadku nauczycieli
prowadz¹cych indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego oraz 10% stawki osobistego zaszeregowania w przypadku nauczycieli prowadz¹cy
zajêcia dydaktyczne w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych.
ROZDZIA£ IV
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw
§6. 1. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
godzin nauczyciela uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, z tym
¿e, czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej
0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godziny.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwione nieobecnoci w pracy 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 pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za ka¿dy dzieñ
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym szko³y.
3. Przydzielaj¹c godziny doranych zastêpstw dyrektor
szko³y bierze pod uwagê przede wszystkim kwalifikacje
nauczyciela do prowadzenia tego typu zajêæ.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
5. Godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw rozlicza siê na druku, którego wzór ustala dyrektor
szko³y.
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ROZDZIA£ V
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§7. 1. Na nagrody dla nauczycieli w ramach specjalnego
funduszu nagród przeznacza siê 1% planowanych rodków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli z tym, ¿e:
1) 80% tego funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
2) 20% tego funduszu przeznacza siê na nagrody Wójta
Gminy Przemêt.
2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 mo¿e byæ przyznana
nauczycielowi, który posiada wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy pedagogicznej oraz spe³nia odpowiednio co najmniej 3 z nastêpuj¹cych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie
wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach
powiatowych lub wojewódzkich i ogólnopolskich
olimpiad i konkursów przedmiotowych, zajêciem przez
uczniów (zespó³ uczniów) I-III miejsca w konkursach,
zawodach, przegl¹dach i festiwalach powiatowych
i udzia³em w fina³ach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoci
w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci
szkolne lub rodowiskowe,
f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek,
udzia³ uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe,
h) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,
i)
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osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
pochodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród
dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoci narkomanii
i alkoholizmu,
c) organizuje wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej
i niedostosowania spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y,
d) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki,
rozwija formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki
z rodzicami,
3) w zakresie dzia³alnoci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) dyrektor szko³y  ze rodków, o których mowa w ust. 1.1,
2) Wójt Gminy Przemêt  ze rodków, o których mowa w ust.
1.2 - z w³asnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szko³y,
rady rodziców, rady pedagogicznej lub organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny.
4. Nagrody o których mowa w §7 przyznaje siê g³ównie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szko³y za zgod¹ organu prowadz¹cego mo¿e
przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
5. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Przemêt
powinien zawieraæ w uzasadnieniu konkretne i wymierne
efekty pracy nauczyciela lub dyrektora  w odniesieniu do
kryteriów ustalonych w ust. 2.
ROZDZIA£ VI
Dodatek mieszkaniowy
§8. 1. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zale¿y od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela i wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 3%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4%,
3) przy trzech osobach w rodzinie - 5%,
4) przy czterech osobach i wiêcej w rodzinie  6%,
minimalnego wynagrodzenia.
2. Do cz³onków w rodzinie, o których mowa w ust. 1
zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego
wy³¹cznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem i stale z nim zamieszkuj¹cemu przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ szko³ê, która bêdzie im wyp³acaæ ten
dodatek.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch placówkach
owiatowych przys³uguje równie¿ tylko jeden nauczycielski
dodatek mieszkaniowy. Nauczyciel okrela szko³ê, która
bêdzie wyp³acaæ ten dodatek mieszkaniowy.
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5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela a w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, na wspólny wniosek wspó³ma³¿onków.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu mieszkaniowego.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy a tak¿e w okresach:
a) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego i okresowej s³u¿by wojskowej,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
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10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê
z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§9. Traci moc Uchwa³a Nr XXXVI/319/05 Rady Gminy
Przemêt z dnia 18 listopada 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, a tak¿e wysokoci szczegó³owych zasad
przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przemêt.
§11. Uchwa³a ma zastosowanie do wynagrodzeñ od
1 stycznia 2007 r.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

9. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje
dyrektor szko³y a dyrektorowi szko³y Wójt Gminy Przemêt.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Zenon Klecha
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UCHWA£A Nr XLV/367/2006 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVIII/219/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy Wolsztyn
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.), §1 ust. 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 roku w sprawie wysokoci dochodu rodziny albo
dochodu osoby ucz¹cej siê stanowi¹cych podstawê ubiegania siê o zasi³ek rodzinny oraz wysokoci wiadczeñ rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903) oraz w zwi¹zku z §1
ust. 1 lit. b Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca
2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950), uchwala siê co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XXVIII/219/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2005 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1. §4 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ nowe brzmienie o treci:
ust. 2. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:
1) I grupa  dochód miesiêczny na jednego cz³onka
rodziny w wysokoci od 0,00 z³  70,00 z³,
2) II grupa  dochód miesiêczny na jednego cz³onka
rodziny w wysokoci od 70,01 z³  140,00 z³.
3) III grupa  dochód miesiêczny na jednego cz³onka
rodziny w wysokoci od 140,01 z³  210,00 z³,
4) IV grupa  dochód miesiêczny na jednego cz³onka
rodziny w wysokoci od 210,01 z³  280,00 z³,
5) V grupa  dochód miesiêczny na jednego cz³onka
rodziny w wysokoci od 280,01 z³  351,00 z³.
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ust. 3. Wysokoæ miesiêcznego stypendium nie mo¿e byæ
ni¿sza ni¿ 51,20 z³ i nie wy¿sza ni¿ 128,00 z³.
2. §5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treci:
Wysokoæ stypendium o którym mowa w ust. 1 nie mo¿e
w danym roku szkolnym przekroczyæ 1280,00 z³,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów
pracowników s³u¿b spo³ecznych  kwoty 1152,00 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna, dyrektorowi Gminnego Zespo³u Obs³ugi
Ekonomicznej i Administracyjnej Owiaty, dyrektorom szkó³
i dyrektorom zespo³ów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

3. §10 otrzymuje nowe brzmienie o treci:

Przewodnicz¹cy Rady
() Wojciech Kazubski

Zgodnie z art. 90e ust. 3 ustawy o systemie owiaty
wysokoæ jednorazowego wiadczenia nie mo¿e przekroczyæ kwoty 320,00 z³.
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UCHWA£A Nr XLV/369/2006 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego na 2007 rok  wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki
pracy, jak równie¿ szczegó³owych warunków obliczania i wyp³acania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) i Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê
w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181 z pón. zm.), po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i przedszkolach, dla których organem prowadz¹cym jest
gmina Wolsztyn uchwala siê regulamin w brzmieniu:
§1. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:

3) dyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ dyrektora szko³y,
zespo³u, przedszkola;
4) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowawcê
i innego pracownika pedagogicznego szko³y;
5) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szkó³ od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego;
6) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ przedszkolny;
7) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e dziecko objête
wychowaniem przedszkolnym;
8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, okrelony w art. 42 ust. 3 lub ustalony zgodnie z art.
42 ust. 7 Karty Nauczyciela;

1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, przedszkole
prowadzone przez gminê Wolsztyn;

9) ustawie o systemie owiaty  nale¿y przez to rozumieæ
ustawê z dnia 7 wrzenia 1991 roku (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572);

2) zespole  nale¿y przez to rozumieæ Zespó³ Szkolno
- Przedszkolny w wiêtnie, Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny
w Obrze;

10)Karcie Nauczyciela  nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674);
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11)rozporz¹dzeniu  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
zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z pón. zm.);
12) wynagrodzeniu zasadniczym  nale¿y przez to rozumieæ
wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli okrelone w rozporz¹dzeniu, o którym mowa w pkt 11;
13) gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Wolsztyn;
14) burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Wolsztyna;
15) zwi¹zkach zawodowych  nale¿y przez to rozumieæ
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarnoæ Pracowników Owiaty i Wychowania.
§2. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
przyznany i wyp³acany zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust.
3 i 4 Karty Nauczyciela oraz §7 rozporz¹dzenia.
2. Nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny nie
przys³uguje dodatek za wys³ugê lat (art. 20 ust. 6 Karty
Nauczyciela).
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz 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
pracownik otrzymuje z tego tytu³u wynagrodzenie lub zasi³ek
z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
4. Dodatek za wys³ugê lat wchodzi do podstawy wymiaru
zasi³ku macierzyñskiego.
§3. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne, na rok 2007 dla
nauczycieli okrela siê na poziomie 35,00 z³ w przeliczeniu na
pe³ne etaty nauczycieli i 65,00 z³ na etat dyrektora wg stanu
na dzieñ 10 wrzenia 2006 r.
2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest odpowiednio:
1) dyrektorom  przez burmistrza;
2) nauczycielom  przez dyrektora.
3. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ nauczyciel,
który przepracowa³ w szkole co najmniej rok i spe³nia co
najmniej 6 z wymagañ wymienionych poni¿ej:
1) w zakresie uzyskiwania znacz¹cych osi¹gniêæ, jest to
w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
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2) w zakresie wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajêciem, jest to w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) promowanie szko³y na zewn¹trz,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
4. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ dyrektor, który
na tym stanowisku przepracowa³ co najmniej rok, spe³nia co
najmniej 4 z wymagañ okrelonych w ust. 3 oraz wype³nia
obowi¹zki dyrektora szko³y okrelone w art. 39 ust. 1  8
ustawy o systemie owiaty i art. 7 Karty Nauczyciela.
5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas
okrelony, nie krócej jednak ni¿ na jeden miesi¹c i nie d³u¿ej
ni¿ na szeæ miesiêcy w roku szkolnym, a wyp³acany jest
z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
6. Dodatek motywacyjny przys³uguje w pe³nej wysokoci
w trakcie ca³ego okresu na jaki zosta³ przyznany i nie wchodzi
do podstawy wynagrodzenia za okres choroby i zasi³ków
z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
§4. 1. Dodatek funkcyjny przys³uguje:
1) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze
w szkole lub zespole, i tak:
a) dyrektorowi gimnazjum w wysokoci 540,00 z³ + n x
20,00 z³, gdzie n oznacza iloæ oddzia³ów,
b) dyrektorowi szko³y podstawowej lub zespo³u:
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-

dla szko³y lub zespo³u licz¹cego wiêcej ni¿ 21
oddzia³ów w wysokoci 510,00 z³ + n x 20,00 z³,
gdzie n oznacza iloæ oddzia³ów,

§5. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki
pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych warunkach
okrelonych w przepisach §8 i 9 rozporz¹dzenia.

-

dla szko³y lub zespo³u licz¹cego od 15 do 21
oddzia³ów w wysokoci 460,00 z³ + n x 20,00 z³,
gdzie n oznacza iloæ oddzia³ów,

Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie
przez nauczyciela:

-

dla szko³y lub zespo³u licz¹cego od 8 do 14 oddzia³ów w wysokoci 420,00 z³ + n x 20,00 z³, gdzie n
oznacza iloæ oddzia³ów,

-

dla szko³y lub zespo³u licz¹cego 7 i mniej oddzia³ów
w wysokoci 390,00 z³ + n x 20,00 z³, gdzie n
oznacza iloæ oddzia³ów,

c) dyrektorowi przedszkola w wysokoci 330,00 z³ + n x
20,00 z³, gdzie n oznacza iloæ oddzia³ów,
d) wicedyrektorowi szko³y lub zespo³u w wysokoci 50%
dodatku funkcyjnego dyrektora, a w przypadku
utworzenia wiêcej ni¿ 1 stanowiska wicedyrektora 40%
dodatku funkcyjnego dyrektora dla ka¿dego stanowiska,
e) kierownikowi wietlicy w wysokoci 120,00 z³ + n x
10,00 z³, gdzie n oznacza liczbê grup wychowawczych,
f) wicedyrektorowi przedszkola w wysokoci 50% dodatku
funkcyjnego dyrektora,
2) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo
klasy w wysokoci 45,00 z³, nauczycielowi, któremu
powierzono funkcjê:
a) doradcy metodycznego w wysokoci 300,00 z³,
b) opiekuna sta¿u w wysokoci 25,00 z³.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora (ust. 1 pkt 1 lit. a, b,
c) oraz doradcy metodycznego (pkt 3 lit. a) przyznaje
Burmistrz, a dla pozosta³ych stanowisk dyrektor.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego 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.
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom
wykonuj¹cym zadania kierownicze w zastêpstwie na
zasadach okrelonych w ust. 3.
5. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, 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 kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych
powodów, a jeli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru
wynagrodzenia za czas choroby i zasi³ku z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

1) zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim;
2) nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego;
3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych.
2. Za pracê w warunkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2
przys³uguje dodatek w wysokoci 20% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ w tym nauczaniu godzinê, a za ka¿d¹
przepracowan¹ godzinê nauczania okrelon¹ w ust. 1 pkt 3
przys³uguje dodatek w wysokoci 25% stawki godzinowej.
3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u za
godziny faktycznie zrealizowane.
4. Dodatek za warunki pracy wchodzi do podstawy
wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasi³ków
z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
§6. 1. Za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw
przyznanych nauczycielowi zgodnie z art. 35 ust. 1  3 Karty
Nauczyciela przys³uguje wynagrodzenie wyp³acane wed³ug
stawki osobistego zaszeregowania tego nauczyciela.
2. Wysokoæ stawki wynagrodzenia za jedn¹ godzinê
ponadwymiarow¹ i doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c
minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
okrelon¹ w rozporz¹dzeniu, ³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku, przez miesiêczn¹
liczbê godzin bêd¹c¹ wynikiem pomno¿enia tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem
do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godz.
pomija siê, a co najmniej 0,5 godz. liczy siê za pe³n¹ godzinê.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie
przys³uguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ
z powodu:
1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego;
2) dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy;
3) rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, a w szczególnoci zwi¹zanych z:
1) zawieszeniem zajêæ szkolnych z powodu epidemii,
mrozów lub klêsk ¿ywio³owych;
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub inne imprezy;
3) chorob¹ dziecka uczêszczaj¹cego na zajêcia rewalidacyjne lub uczonego w systemie nauczania indywidualnego,
jeli choroba nie trwa d³u¿ej ni¿ tydzieñ;
4) udzia³em uczniów w rekolekcjach;
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5) udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej,

4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie  51,00 z³.

traktuje siê jako godziny faktycznie przepracowane.

3. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
wspó³ma³¿onka, dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego
wy³¹cznym utrzymaniu.

5. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w którym 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
tygodniowy wymiar godzin zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 wymiaru (lub 1/4, gdy
nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy
dzieñ, w którym nauczyciel nie odbywa³ zajêæ z przyczyn
okrelonych w niniejszym punkcie. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie, nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w projekcie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw
wyp³aca siê za godziny faktycznie przepracowane.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 wchodzi do
podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasi³ków
z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
9. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze,
a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak
za godzinê ponadwymiarow¹.
§7. 1. Tworzy siê specjalny fundusz na nagrody dla
nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno- wychowawcze,
którego rodki finansowe ustala siê w wysokoci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli,
z przeznaczeniem 25% rodków funduszu na nagrody organu
prowadz¹cego oraz 75% rodków funduszu na nagrody
dyrektora.
2. Kryteria i tryb przyznawania nagród z funduszu,
o którym mowa w ust. 1 okrela uchwa³a Nr XXVI/199/2005
Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkó³, zespo³u i przedszkoli prowadzonych przez gminê
Wolsztyn z póniejszymi zmianami.
§8. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim
oraz w miecie licz¹cym do 5000 mieszkañców, w wymiarze
nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru zajêæ i posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela przys³uguje dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie  26,00 z³;

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym i zatrudnionym na terenie gminy Wolsztyn, przys³uguje tylko jeden
dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej w ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ jednego z nich, który bêdzie
otrzymywa³ ten dodatek, na podstawie z³o¿onego owiadczenia na pimie.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi  burmistrz.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie;
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego;
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta
by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca
siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa by³a
zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
§9. Zmiany regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna, dyrektorom szkó³ i dyrektorom zespo³ów.
§11. Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/292/2005 Rady
Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie
regulaminu okrelaj¹cego na 2006 rok - wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego,
za warunki pracy, jak równie¿ szczegó³owych warunków
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2006 r. Nr 23, poz. 600).
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i dotyczy okresu od 1 stycznia 2007 roku do
dnia 31 grudnia 2007 roku.

2) przy dwóch osobach w rodzinie  34,00 z³;
3) przy trzech osobach w rodzinie  43,00 z³;

Przewodnicz¹cy Rady
() Wojciech Kazubski
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4710
UCHWA£A Nr LII/323/2006 RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Na podstawie art. 238 ust. 3 w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592
ze zm.) Rada Powiatu Tureckiego uchwala co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Tureckiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu Tureckiego
() Eugeniusz Jasnowski

§1. Nadaje siê statut Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Turku w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LII/323/2006
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest bud¿etow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatu Tureckiego.
2. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mieci siê w Turku przy ul. £¹kowej 1.
§2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku dzia³a
w szczególnoci na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zm.) oraz aktów wykonawczych
do ustawy,
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) oraz aktów
wykonawczych do ustawy,
3) uchwa³y Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.12.1998 r.
Nr IV/17/98 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie,
4) niniejszej uchwa³y.
§3. Obszar dzia³ania Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie obejmuje teren Powiatu Tureckiego.
§4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje
zadania w³asne Powiatu z zakresu pomocy spo³ecznej. Zadania te realizowane s¹ w szczególnoci przez:

1) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy
spo³ecznej o zasiêgu ponadgminnym oraz umieszczanie
w nich skierowanych osób,
2) opracowywanie i realizacjê powiatowej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych,
3) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
4) organizowanie specjalistycznego poradnictwa, w tym
rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastêpczych, a tak¿e
terapii rodzinnej,
5) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom ca³kowicie lub
czêciowo pozbawionym opieki rodziców w szczególnoci
poprzez prowadzenie i organizowanie orodków adopcyjno-opiekuñczych, placówek opiekuñczo-wychowawczych,
w tym placówek wsparcia dziennego o zasiêgu ponadgminnym dla dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e tworzenie
i wdra¿anie programów pomocy dziecku i rodzinie,
6) prowadzenie orodka interwencji kryzysowej,
7) zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr
pomocy spo³ecznej z terenu powiatu,
8) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników
jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej z terenu
powiatu,
9) pomoc w integracji ze rodowiskiem osobom opuszczaj¹cym zak³ady karne oraz niektóre rodzaje placówek
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opiekuñczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zak³ady poprawcze, schroniska dla nieletnich i rodziny zastêpcze,
10)organizowanie opieki w rodzinach zastêpczych oraz
udzielanie pomocy pieniê¿nej na czêciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
11) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu,
umieszczonych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
i w rodzinach zastêpczych, równie¿ na terenie innego
powiatu,
12) przyznawanie pomocy pieniê¿nej na usamodzielnienie
oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczaj¹cym
placówki opiekuñczo-wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy spo³ecznej dla dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie, domy dla
matek z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet w ci¹¿y, rodziny
zastêpcze oraz schroniska dla nieletnich, zak³ady poprawcze, specjalne orodki szkolno wychowawcze lub m³odzie¿owe orodki wychowawcze,
13) podejmowanie innych dzia³añ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb,
14) kierowanie do placówek opiekuñczo-wychowawczych,
15) sprawowanie w imieniu Starosty Tureckiego nadzoru nad
dzia³alnoci¹ rodzinnej opieki zastêpczej, orodków
adopcyjno  opiekuñczych, jednostek specjalistycznego
poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz orodków wsparcia,
domów pomocy spo³ecznej i placówek opiekuñczo
 wychowawczych.
§5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje
równie¿ zadania realizowane przez Powiat z zakresu administracji rz¹dowej w szczególnoci przez:
1) prowadzenie i rozwój infrastruktury powiatowych
orodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

ROZDZIA£ II
Gospodarka finansowa
§7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi
gospodarkê finansow¹ na zasadach przewidzianych
w ustawie o finansach publicznych.
§8. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ jednostki ponosi Dyrektor i w zakresie mu powierzonym  G³ówny
Ksiêgowy.
ROZDZIA£ III
Struktura Organizacyjna
§9. Dzia³alnoci¹ Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez
Zarz¹d Powiatu.
§10. W sk³ad Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne:
1. Dzia³ ds. rodzinnej opieki zastêpczej.
2. Dzia³ finansowo-ksiêgowy oraz programów.
3. Dzia³ pomocy instytucjonalnej.
4. Dzia³ organizacyjno-administracyjny.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Niepe³nosprawnym.
6. Orodek Informacji dla Osób Niepe³nosprawnych.
§11. Organizacjê oraz szczegó³owe zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie okrela regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarz¹d Powiatu.
ROZDZIA£ IV

2) pomoc uchodcom.
§6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje
starania maj¹ce na celu pozyskanie wsparcia osób fizycznych
i prawnych, organizacji spo³ecznych, kocio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych, fundacji i stowarzyszeñ dla dzia³añ samorz¹du powiatowego w zakresie pomocy spo³ecznej.

Postanowienia koñcowe
§12. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
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4711
UCHWA£A Nr LII/325/2006 RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzêdowi Pracy w Turku
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238
ust. 3 w zwi¹zku z art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), Rada
Powiatu Tureckiego uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Tureckiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§1. Powiatowemu Urzêdowi Pracy w Turku nadaje siê
statut, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu Tureckiego
() Eugeniusz Jasnowski

STATUT POWIATOWEGO URZÊDU PRACY W TURKU
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Powiatowy Urz¹d Pracy w Turku, zwany dalej
Urzêdem, dzia³a na podstawie:
a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 ze zm.),
b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
(Dz.U. Nr 123 poz. 776 ze zm.),
d) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
e) ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 ze zm.),
f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U.
Nr 210 poz. 2135 ze zm.),
g) niniejszego statutu.
§2. 1. Urz¹d jest jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatu
Tureckiego, wchodz¹c¹ w sk³ad powiatowej administracji
zespolonej, realizuj¹c¹ zadania powiatu w ramach publicznych s³u¿b zatrudnienia.
2. Urz¹d obejmuje swoim dzia³aniem obszar Powiatu
Tureckiego.
3. Siedzib¹ Urzêdu jest miasto Turek, ul. Komunalna 6.
§3. 1. Dyrektor Urzêdu kieruje jego dzia³alnoci¹ przy
pomocy Zastêpcy Dyrektora oraz Naczelników Wydzia³ów
i G³ównego Ksiêgowego.

2. Podczas nieobecnoci Dyrektora kierownictwo
w Urzêdzie sprawuje Zastêpca Dyrektora. Zakres zastêpstwa
obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora Urzêdu,
z wyj¹tkiem kompetencji przyznanych przez Starostê
Dyrektorowi Urzêdu w formie pe³nomocnictwa.
§4. Zasady funkcjonowania Urzêdu, strukturê organizacyjn¹ i szczegó³owe zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych okrela regulamin organizacyjny Urzêdu,
ustalony przez Zarz¹d Powiatu.
§5. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy
w stosunku do osób zatrudnionych w Urzêdzie wykonuj¹
Dyrektor oraz osoby przez niego upowa¿nione.
§6. 1. Urz¹d jest jednostk¹ bud¿etow¹ i prowadzi
gospodarkê finansow¹ wed³ug zasad okrelonych w ustawie
o finansach publicznych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Urzêdu jest plan
dochodów i wydatków (plan finansowy).
3. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ Urzêdu
ponosz¹ Dyrektor i w zakresie mu powierzonym  G³ówny
Ksiêgowy.
ROZDZIA£ II
Przedmiot i zakres dzia³ania
§7. 1. Przedmiotem dzia³ania Urzêdu jest realizacja zadañ
powiatu w zakresie promocji zatrudnienia, ³agodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, wynikaj¹cych z ustaw, o których mowa w §1, w szczególnoci
w zakresie polityki rynku pracy, us³ug rynku pracy, instrumentów rynku pracy oraz praw i obowi¹zków zwi¹zanych
z cz³onkostwem Polski w Unii Europejskiej.
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2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Urz¹d realizuje we
wspó³pracy z instytucjami i jednostkami okrelonymi
w ustawie.
§8. Do zadañ w zakresie polityki rynku pracy, wykonywanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Turku, nale¿y:
1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowi¹cego czêæ
powiatowej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, o której mowa w odrêbnych przepisach,
2) pozyskiwanie i gospodarowanie rodkami finansowymi
na realizacjê zadañ z zakresu aktywizacji lokalnego rynku
pracy,
3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy
w znalezieniu pracy, a tak¿e pracodawcom w pozyskaniu
pracowników przez porednictwo pracy i poradnictwo
zawodowe,
4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy,
5) inicjowanie i wdra¿anie instrumentów rynku pracy,
6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie us³ug i instrumentów rynku pracy,
7) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubu pracy,
8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów
lokalnych i innych dzia³añ na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
9) opracowywanie analiz i sprawozdañ, w tym prowadzenie
monitoringu zawodów deficytowych i nadwy¿kowych, oraz
dokonywanie ocen dotycz¹cych rynku pracy na potrzeby
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Turku,
10) inicjowanie i realizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
rozwi¹zanie lub z³agodzenie problemów zwi¹zanych
z planowanymi zwolnieniami grup pracowników
z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy,
11) wspó³dzia³anie z Powiatow¹ Rad¹ Zatrudnienia w Turku
w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania
rodków Funduszu Pracy,
12) wspó³praca z gminami w zakresie upowszechniania ofert
pracy, upowszechniania informacji o us³ugach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie
odrêbnych przepisów,
13) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków oraz innych wiadczeñ z tytu³u bezrobocia,
14) wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za
bezrobotn¹ oraz utracie statusu bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub
wznowieniu wyp³aty oraz utracie lub pozbawieniu
prawa do zasi³ku, dodatku szkoleniowego, stypendium

i innych finansowanych z Funduszu Pracy wiadczeñ
niewynikaj¹cych z zawartych umów,
c) obowi¹zku zwrotu nienale¿nie pobranego zasi³ku,
dodatku szkoleniowego, stypendium i innych nienale¿nie pobranych wiadczeñ lub kosztów szkolenia
finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu sp³aty, roz³o¿eniu na raty lub
umorzeniu czêci albo ca³oci nienale¿nie pobranego
wiadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz nale¿noci z tytu³u zwrotu refundacji lub przyznanych
jednorazowo rodków, o których mowa w art. 46
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
15) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z koordynacji systemów
zabezpieczenia spo³ecznego pañstw, o których mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
16) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z prawa swobodnego
przep³ywu pracowników miêdzy pañstwami, o których
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególnoci
realizowanie zadañ z zakresu udzia³u w sieci EURES,
w tym wiadczenie us³ug EURES we wspó³pracy
z ministrem w³aciwym do spraw pracy, samorz¹dem
województwa, zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami
pracodawców,
17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy
w zwi¹zku z postêpowaniem o wydanie zezwolenia na
pracê cudzoziemca,
18) organizowanie i finansowanie szkoleñ pracowników Urzêdu,
19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów
dzia³ania.
§9. Do zadañ Urzêdu w zakresie us³ug rynku pracy
w szczególnoci nale¿y:
1) porednictwo pracy,
2) us³ugi EURES,
3) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
4) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
5) organizacja szkoleñ.
ROZDZIA£ III
Postanowienia koñcowe
§10. 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym
statutem maj¹ zastosowanie w³aciwe przepisy prawa.
2. Do zmiany treci statutu stosuje siê odpowiednio
przepisy dotycz¹ce jego uchwalenia.
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4712
UCHWA£A Nr XLV/254/2006 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 25 padziernika 2006 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowej
nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, placówkach owiatowo - wychowawczych
i opiekuñczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Chodzieski
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co nastêpuje:

nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, placówkach owiatowo - wychowawczych i opiekuñczo - wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Chodzieski.

§1. Ustala siê obowi¹zuj¹cy w 2007 r. Regulamin
wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, placówkach owiatowo - wychowawczych i opiekuñczo - wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Chodzieski, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeñ
nauczycieli od dnia 1 stycznia 2007 r.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/195/2005 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Tadeusz Dzido

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLV/254/2006
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 padziernika 2006 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
I PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKO£ACH,
PLACÓWKACH OWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUÑCZO - WYCHOWAWCZYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT CHODZIESKI
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. 1. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku
mieszkaniowego zwany dalej Regulaminem, stosuje siê do
wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, placówkach
owiatowo - wychowawczych i opiekuñczo - wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Chodzieski.
2. Regulamin okrela:
1) wysokoæ stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania
tych dodatków,
2) szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê lat,
3) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,
4) wysokoæ specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli,
5) wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
zasady jego przyznawania i wyp³acania.

§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³ê lub placówkê albo
zespó³ szkó³ lub placówek,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt 1,
3) nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ pracownika
zatrudnionego na etacie pedagogicznym w jednostkach,
o których mowa w pkt. 1,
4) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
5) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
7) rozporz¹dzeniu MEN - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na
podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 Karty
nauczyciela,
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8) Karcie nauczyciela - nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),

4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony
nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.

9) wynagrodzeniu sta¿ysty - nale¿y przez to rozumieæ
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
nauczyciela,

5. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje
dyrektor szko³y.

10) nauczycielskich zwi¹zkach zawodowych - nale¿y przez to
rozumieæ Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Chodzie¿y oraz Miêdzyszkoln¹ Komisjê
Zak³adow¹ Niezale¿nego Zwi¹zku Zawodowego
Solidarnoæ Pracowników Owiaty i Wychowania
w Chodzie¿y.
ROZDZIA£ 2
Dodatek za wys³ugê lat
§3. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoci i na zasadach okrelonych w art. 33 ust. 1 Karty
nauczyciela.
2. Szczegó³owe zasady zaliczania okresów zatrudnienia
do sta¿u pracy bêd¹cego podstaw¹ ustalenia stawki dodatku
okrela rozporz¹dzenie MEN.
3. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej jego stawki je¿eli nabycie
prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
4. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, które nauczyciel 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 innym
chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
5. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

6. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szko³y przyznaje
Zarz¹d Powiatu.
7. Nauczycielskie zwi¹zki zawodowe maj¹ prawo
wnioskowania o dodatek motywacyjny:
1) dla dyrektora szko³y - do Zarz¹du Powiatu,
2) II dla nauczyciela - do dyrektora szko³y.
Nieuwzglêdnienie wniosku wymaga pisemnego uzasadnienia.
8. Wszystkie przyznane dodatki motywacyjne s¹ jawne
i podlegaj¹ podaniu do wiadomoci pracowników na
posiedzeniu rady pedagogicznej.
§5. Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego:
1. Osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze,
a w szczególnoci:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci intelektualnych i psychofizycznych oraz
warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych
wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.,
2) poprawa efektywnoci nauczania przez zastosowanie
metod i umiejêtnoci zdobytych w wyniku samokszta³cenia lub doskonalenia,
3) efektywna praca z uczniem zdolnym, z uczniem
z brakami edukacyjnymi, trudnym, z zaburzeniami
zachowania lub zagro¿onym demoralizacj¹,
4) kszta³towanie prawid³owych relacji: Nauczyciel - Uczeñ
- Rodzice,
5) dobre rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
2. Innowacyjnoæ i doskonalenie:

ROZDZIA£ 3
Dodatek motywacyjny
§4. 1. Roczny fundusz motywacyjny dla szko³y tworzy siê
w ramach planowanego funduszu na wynagrodzenia
w wysokoci bêd¹cej iloczynem 4% miesiêcznego wynagrodzenia sta¿ysty, liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pe³ne etaty i liczby 12.
2. Ze rodków, o których mowa w ust. 1, 15% pozostaje
do dyspozycji Zarz¹du Powiatu z przeznaczeniem na dodatki
motywacyjne dla dyrektorów szkó³.
3. Dodatek motywacyjny nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 8%
i wy¿szy ni¿ 30% wynagrodzenia sta¿ysty.

1) opracowanie lub wdra¿anie programów autorskich,
2) projektowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej
innowacyjnych rozwi¹zañ w zakresie dydaktyki,
wychowania lub opieki,
3) podniesienie umiejêtnoci zawodowych, maj¹ce efekt
we wzrocie wyników pracy,
4) prowadzenie lekcji kole¿eñskich lub organizowanie
innych form wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
6) usprawnienie prowadzenia dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej.
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3. Efektywna praca w zakresie:

4) partnerstwo we wspó³pracy z rad¹ szko³y, nauczycielskimi zwi¹zkami zawodowymi oraz organizacjami
i instytucjami wspomagaj¹cymi szko³ê,

1) organizacji imprez i uroczystoci szkolnych,
2) opieki nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,

5) celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków finansowych szko³y, sprzyjaj¹ce poprawie warunków i poziomu pracy szko³y,

3) pracy w komisji egzaminacyjnej powo³anej do
przeprowadzenia egzaminu dojrza³oci/maturalnego,
w komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole redniej
zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego,

6) racjonalne wykorzystanie maj¹tku szko³y,
7) polityka kadrowa zmierzaj¹ca do poprawy jakoci
pracy szko³y,
8) efektywne osobiste zaanga¿owanie w rozwój bazy
lokalowej i dydaktycznej szko³y,

4) prowadzenia i nadzorowania przygotowania prac
dyplomowych w rednich szko³ach zawodowych.

9) pozyskiwanie dodatkowych rodków materialnych.

4. Dodatkowe kryteria dla pe³ni¹cych funkcjê dyrektora
szko³y:

ROZDZIA£ 4

1) nadzór pedagogiczny przek³adaj¹cy siê na mierzalny
wzrost wyników pracy szko³y, wysoki presti¿ szko³y
potwierdzony wynikami badañ jakoci jej pracy,

Dodatek funkcyjny

2) szczególne sukcesy szko³y i nauczycieli, w których
bezporednio uczestniczy³ dyrektor,

§6. 1. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielowi,
któremu powierzono stanowisko wymienione w rozporz¹dzeniu MEN.

3) efektywna i prawid³owa organizacja pracy,

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielowi,
któremu powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
§7. Wysokoæ dodatków funkcyjnych okrela:
1. Tabela dodatków funkcyjnych:
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2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dyrektorowi szko³y,
doradcy metodycznemu i nauczycielowi konsultantowi
ustala Zarz¹d Powiatu, wicedyrektorom i nauczycielom
zajmuj¹cym inne stanowiska kierownicze w szkole ustala
dyrektor szko³y, kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
1) iloci¹ oddzia³ów,
2) liczb¹ stanowisk kierowniczych w szkole,
3) iloci¹ jednostek pedagogicznych i liczb¹ kierowników
tych jednostek,



4) liczb¹ pracowników pedagogicznych i obs³ugi,
5) iloci¹ wietlic, warsztatów szkolnych, internatów,
kuchni, sto³ówek, bibliotek,
6) iloci¹ i jakoci¹ administrowanych budynków
i posiadanych rodków transportowych, iloci¹ obiektów sportowych.
§8. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego,
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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 okresie
stanu nieczynnego, 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 pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ 5
Dodatek za warunki pracy
§9. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli
w trudnych warunkach okrela rozporz¹dzenie MEN.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje
nauczycielom w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) za prowadzenie zajêæ dydaktycznych w szko³ach (klasach)
przysposabiaj¹cych do pracy zawodowej - 4%,
2) za prowadzenie praktycznej nauki zawodu - zajêæ
w szko³ach specjalnych - 8%,
3) za prowadzenie zajêæ dydaktycznych i wychowawczych
w szko³ach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego - 9%,
4) za prowadzenie zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych
z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu
g³êbokim - 8%,
5) za prowadzenie zajêæ wychowawczych bezporednio
z wychowankami lub na ich rzecz w domu dziecka - 25%,
6) za prowadzenie zajêæ wychowawczych bezporednio
z wychowankami w wielofunkcyjnej placówce opiekuñczo
- wychowawczej Rodzina - 33%,
7) zajêæ grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych
z realizacji zadañ diagnostycznych, terapeutycznych,
doradczych i profilaktycznych z m³odzie¿¹ i dzieæmi niepe³nosprawnymi, upoledzonymi umys³owo w stopniu
g³êbokim, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi
niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem oraz z ich
rodzicami lub opiekunami prawnymi w poradniach
psychologiczno - pedagogicznych oraz innych poradniach
specjalistycznych - 9%.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 wyp³aca siê proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli wymiaru zatrudnienia w trudnych warunkach pracy.
4. Dodatek przys³uguje w okresach faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany, oraz za okres
pobierania wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy.

§10. 1. Z tytu³u pracy w warunkach uci¹¿liwych nauczycielowi przys³uguje dodatek w wysokoci 8% z zastrze¿eniem
ust. 2.
2 Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje
nauczycielom, którzy w tych warunkach przepracowali
w danym miesi¹cu co najmniej 20 godzin.
3. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych nie
przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze.
§11. 1. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy
oblicza siê wg wskanika procentowego okrelonego w §9
i §10 w stosunku do wynagrodzenia sta¿ysty.
2. Dodatek za trudne warunki i dodatek za uci¹¿liwe
warunki pracy dla dyrektora szko³y ustala Zarz¹d Powiatu, dla
nauczycieli dyrektor szko³y.
3. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.
§12. Dodatek za pracê w warunkach szkodliwych dla
zdrowia okrelaj¹ odrêbne przepisy.
ROZDZIA£ 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw
§13. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza 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 zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doranego zastêpstwa.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1, ustala siê
mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ przez 4,16
z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za
pe³n¹ godzinê.
3. 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 a w szczególnoci:
1) opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni w ci¹gu roku),
2) urlopu okolicznociowego okrelonego przepisami
wykonawczymi Kodeksu pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu
kszta³cenia i doskonalenia,
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4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbêdny do
wykonywania doranej funkcji zwi¹zkowej.
4. Wynagrodzenie przys³uguje za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym niezrealizowane
z przyczyn le¿¹cych po stronie szko³y a w szczególnoci:
1) zawieszenia zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdu uczniów na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcji,

2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 3%
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4%
3) przy trzech osobach w rodzime - 5%
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie - 6%
wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.

4) udzia³u nauczyciela w konferencji metodycznej,
5) za pierwszy dzieñ choroby dziecka nauczanego indywidualnie.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw wyp³aca siê miesiêcznie z do³u po stwierdzeniu ich realizacji.
ROZDZIA£ 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
§14. 1. Nauczycielowi, który przepracowa³ w szkole co
najmniej jeden rok, za jego osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze, mo¿e byæ przyznana nagroda dyrektora szko³y lub
Starosty Chodzieskiego.
2. Nagrody przyznawane s¹ ze specjalnego funduszu
nagród utworzonego na podstawie art. 49 Karty nauczyciela
bêd¹cego w dyspozycji organu prowadz¹cego i dyrektora
szko³y.
3. Fundusz nagród stanowi 1,3% planowanych rocznych
wynagrodzeñ osobowych nauczycieli szkó³ prowadzonych
przez Powiat Chodzieski, z czego do dyspozycji organu
prowadz¹cego pozostaje 0,5% z przeznaczeniem na nagrody
Starosty Chodzieskiego i do dyspozycji dyrektora szko³y 0,8%
z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora.
4. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
ustala siê w drodze odrêbnej uchwa³y.

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem i stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej
w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê,
który bêdzie wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Zarz¹d Powiatu.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

ROZDZIA£ 8
Dodatek mieszkaniowy
§15. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin w Zespole Szkó³ Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach,
Domu Dziecka w Szamocinie i Wielofunkcyjnej Placówce
Opiekuñczo - Wychowawczej Rodzina w Studzieñcu
i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela przys³uguje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.

ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§16. 1. Regulamin uzgodniono ze wszystkimi nauczycielskimi zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w szko³ach nim
objêtych.
2. Zmiany do Regulaminu nastêpuj¹ w trybie w³aciwym
do jego uchwalenia.
3. Regulamin obowi¹zuje od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r.
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4713
UCHWA£A Nr SO-10/9-D/D/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 padziernika 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. z 2001
r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:

Przewodnicz¹ca:
Cz³onkowie:

Beata Rodewald-£aszkowska

Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Miedzichowo na
2006 r. po zmianie dokonanej uchwa³¹ Nr XXVIII/186/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r. Rady Gminy Miedzichowo wyra¿a
opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê
Miedzichowo deficytu bud¿etu

UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu
28 grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXV/165/2005) ustalone
zosta³y:
-

dochody w kwocie

- 7.334.430,00 z³,

-

wydatki w kwocie

- 7.738.096,00 z³.

Po zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XXIX/193/2006
z dnia 27 wrzenia 2006 r. bud¿et przewiduje:
-

dochody

- 7.527.998 z³,

-

wydatki

- 8.640.592 z³.

Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy
dochodami a wydatkami wynosi zatem 1.112.594,00 z³
i planuje siê go sfinansowaæ przychodami z kredytów
i po¿yczek. W bud¿ecie zaplanowano przychody w kwocie
1.421.794 z³ (z tytu³u kredytów i po¿yczek - 1.307.860,00 z³,
z innych rozliczeñ krajowych - 113.934,00 z³) oraz rozchody
w kwocie 309.200,00 z³ (przeznaczone na sp³atê kredytów
i po¿yczek).
Z rozliczenia do bilansu z wykonania bud¿etu sporz¹dzonego na dzieñ 31 grudnia 2005 r. wynika, ¿e Jednostka
posiada tzw. wolne rodki w kwocie 113.934,00 z³.

Stosunek procentowy deficytu bud¿etu do dochodów
wynosi 14,78% planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaniku wynosz¹cym 20,0%.
Bior¹c pod uwagê sytuacjê finansow¹ Gminy uznaæ
nale¿y, ¿e Jednostka ma mo¿liwoæ pozyskania przychodów
z kredytów i po¿yczek w kwocie niezbêdnej do sfinansowania
deficytu bud¿etu.
W roku bud¿etowym 2006 r. sp³ata zobowi¹zañ Jednostki
z tytu³u rat kredytów i po¿yczek (309.200,00 z³) wraz z nale¿nymi odsetkami (55.000,00 z³) wynosi 364.200,00 z³, tj. 4,84%
prognozowanych dochodów. Powy¿sze sp³aty nie przekrocz¹
zatem dopuszczalnego wskanika, o którym mowa w art. 169
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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4714
POROZUMIENIE
z dnia 22 wrzenia 2006 r.
zawarte w Ostrowie Wielkopolskim pomiêdzy:
Zarz¹dem Powiatu Ostrowskiego reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Powiatu Ostrowskiego
2. Krzysztofa Rasiaka - Wicestarostê Powiatu Ostrowskiego
zwanym w dalszej czêci porozumienia Powiatem a
Przemys³awem Kamierczakiem - Wójtem Gminy Przygodzice
zwanym w dalszej czêci porozumienia Gmin¹.
§1. 1. Powiat bêdzie realizowa³ na terenie Gminy zadanie
inwestycyjne o nazwie Przebudowa geometrii wraz
z budow¹ chodnika i urz¹dzeñ bezpieczeñstwa dla pieszych
na skrzy¿owaniu dróg powiatowych nr 5329P, 5327P i drogi
gminnej ul. Zêbcowska w Jankowie Przygodzkim.
2. Szacunkowy koszt zadania wynosi: 52.000,00 z³
3. W imieniu Powiatu inwestorem zadania bêdzie
Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.
§2. Strony ustalaj¹ nastêpuj¹cy sposób finansowania
w 2006 roku zadania wymienionego w §1:

2. Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej na realizacjê zadania w kwocie 15.000,00 z³.
3. rodki finansowe zostan¹ przekazane przez Gminê na
konto w terminie do 15.listopada 2006 r.
§3. Powiat wykorzysta otrzyman¹ pomoc finansow¹ do
koñca roku 2006.
§4. 1. Powiat rozliczy siê z otrzymanej pomocy finansowej poprzez przekazanie Gminie kopii protoko³u odbioru
wykonanych robót.
2. Gmina mo¿e uczestniczyæ w odbiorze koñcowym robót
objêtych porozumieniem.
§5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 z 2005 r. poz.
2104 ze zmianami).
§6. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹, pod
rygorem niewa¿noci, formy pisemnej.
2. Porozumienie sporz¹dzono w trzech egzemplarzach,
dwa dla Powiatu, jeden dla Gminy.

1. Powiat na realizacjê zadania przeznacza kwotê 37.000,00 z³.
Powiat:
Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
Wicestarosta
() mgr in¿. Krzysztof Rasiak
Gmina:
Wójt
() in¿. Przemys³aw Kamierczak
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POROZUMIENIE
z dnia 24 listopada 2006 r.
zawarte

pomiêdzy:

Zarz¹dem Powiatu S³upeckiego zwanym dalej Przekazuj¹cym reprezentowanym przez:

10)sporz¹dzanie informacji o drogach publicznych oraz
przekazywanie ich Powiatowemu Zarz¹dowi Dróg
w S³upcy z/s w S³omczycach,

2) Bogus³awa Ochotnego - Wicestarostê S³upeckiego, a

11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego,

Marianem Banaszakiem - Burmistrzem Miasta S³upcy
zwanym dalej Przejmuj¹cym

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych,

w oparciu art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych(Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze
zm.) zosta³o zawarte porozumienie ustalaj¹ o treci nastêpuj¹cej:

13) przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników,

1) Micha³a Pyrzyka - Starostê S³upeckiego

§1. Przekazuj¹cy przekazuje, a Przejmuj¹cy przyjmuje
zarz¹dzanie ulicami Pu³askiego, Plac Szkolny, Traugutta,
Zagórowska, S³owackiego, Pyzderska, Plac Wolnoci, Wojska
Polskiego, Armii Krajowej, Tysi¹clecia, Warszawska,
Sikorskiego, Ratajczaka, Przemys³owa, Poznañska, Powstañców Wielkopolskich, Orzeszkowej, Okopowa, Trzeciego Maja,
Kociuszki, Kopernika, Kiliñskiego, Dworcowa, Bielawska,
Konopnickiej o ³¹cznej d³ugoci 15,918, znajduj¹cymi siê na
terenie miasta S³upcy.
§2. Przekazanie zarz¹dzania drogami okrelonymi
w §1 nast¹pi z dniem 1 stycznia 2007 roku.
§3. Zarz¹dzanie drogami, o którym mowa w §1 obejmuje:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej w uzgodnieniu z Przekazuj¹cym oraz bie¿¹ce informowanie o tych planach organów w³aciwych do sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
oraz drogowych obiektów in¿ynierskich,
3) pe³nienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych
obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch
i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drog¹,
5) realizacjê zadañ w zakresie in¿ynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadañ na rzecz obronnoci
kraju,
7) koordynacjê robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego i zjazdy
z dróg oraz pobieranie op³at i kar pieniê¿nych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych,
przepustów oraz udostêpnianie ich na ¿¹danie uprawnionym organom,

14) przeciwdzia³anie niekorzystnym przeobra¿eniom rodowiska mog¹cym powstaæ lub powstaj¹cym w nastêpstwie
budowy lub utrzymania dróg,
15) wprowadzenie ograniczeñ lub zamykanie dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie
objazdów, drogami ró¿nej kategorii, gdy wystêpuje
bezporednie zagro¿enie bezpieczeñstwa osób lub mienia,
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17) utrzymywanie zieleni przydro¿nej, w tym sadzenie
i usuwanie drzew oraz krzewów,
§4. 1. Przejmuj¹cy wykonywaæ bêdzie swoje obowi¹zki
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Przekazuj¹cy zastrzega sobie mo¿liwoæ kontroli
zarz¹dzania ulicami wymienionymi w §1.
3. Przekazuj¹cy upowa¿nia Przejmuj¹cego do wydawania
decyzji administracyjnych objêtych zakresem powierzanych
zadañ.
§5. Przejmuj¹cy ma prawo do:
1) wstêpu na grunty przyleg³e do pasa drogowego, je¿eli jest
to niezbêdne do wykonywania czynnoci zwi¹zanych
z utrzymaniem i ochron¹ dróg,
2) urz¹dzenia czasowego przejazdu przez grunty przyleg³e do
pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na
drodze.
§6. 1. Przejmuj¹cy sprawuje nieodp³atny trwa³y zarz¹d
gruntami w pasie drogowym.
2. Zarz¹d nie obejmuje trwa³ego zbywania gruntów
wchodz¹cych w sk³ad pasa drogowego i nabywania
gruntów pod poszerzenie pasa drogowego.
§7. W uzgodnieniu z Przekazuj¹cym grunty, o których
mowa w §6 Przejmuj¹cy mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê
albo je u¿yczaæ, w drodze umowy, na cele zwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a tak¿e na cele zwi¹zane z potrzebami obs³ugi
u¿ytkowników ruchu.
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§8. Na realizacjê powy¿szych zadañ Przekazuj¹cy
przeka¿e Przejmuj¹cemu dotacjê celow¹ w kwocie 153 tysiêcy
z³., (s³ownie: sto piêædziesi¹t trzy tysi¹ce z³otych) na okres
jednego roku, w dwunastu równych ratach, w terminie do
ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca na konto: BS w S³upcy
45854200010024337700036753.
§9. Wydatkowanie rodków, o których mowa w §8,
odbywaæ siê mo¿e wy³¹cznie na cele okrelone w niniejszym
porozumieniu. Niew³aciwe wydatkowanie rodków stanowiæ
bêdzie podstawê do rozwi¹zania porozumienia w drodze
jednostronnej czynnoci dokonanej przez Przekazuj¹cego.
§10. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia
2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§11. 1. Dokumenty dotycz¹ce ulic wymienionych
w §1 (metryki ulic z za³¹cznikiem mapowym, ksiêgi obiektów
mostowych, ksiêga inwentarzowa przepustów, aktualne
decyzje na zajêcie pasa drogowego, aktualne decyzje na
ustawienie reklam, aktualne uzgodnienia dokumentacji
technicznych, lokalizacji budynków, uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, wjazdów, parkingów, miejsc postojowych,
wykaz zabezpieczeñ nale¿ytego wykonania umowy, dokumentacje techniczne, aktualne decyzje o warunkach zabu-
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dowy i zagospodarowania terenu itp.), pozostaj¹ w dalszym
ci¹gu u Przejmuj¹cego.
2. Przejmuj¹cy przeka¿e dokumenty wymienione
w ust. 1 Przekazuj¹cemu w terminie 2 tygodni od czasu
zakoñczenia obowi¹zywania porozumienia.
§12. Zmiana i wczeniejsze rozwi¹zanie porozumienia
wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§13. Porozumienie spisano w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Przejmuj¹cy,
natomiast trzy  Przekazuj¹cy.
§14. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przejmuj¹cy
Burmistrz
() Marian Banaszak
Przekazuj¹cy
Starosta
() Micha³ Pyrzyk
Wicestarosta
() Marian Banaszak

4716
OG£OSZENIE STAROSTY LESZCZYÑSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2006 r.
Na podstawie art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027) informujê, ¿e z dniem 21 listopada 2006 r.
projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów
i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej
ewidencji, obejmuj¹cej za³o¿enie ewidencji budynków i lokali
dla miasta Rydzyna sta³ siê operatem ewidencji gruntów
i budynków obrêbu ewidencyjnego miasta Rydzyna

Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 9 powo³anej wy¿ej
ustawy, ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotycz¹ dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie
opisowo-kartograficznym miasta Rydzyna, mo¿e w terminie 30
dni od dnia og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego niniejszej informacji, zg³aszaæ zarzuty do tych
danych. Zarzuty zg³oszone po tym terminie bêd¹ traktowane
jak wnioski o zmianê danych ewidencyjnych.
Starosta
() Krzysztof Benedykt Piwoñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 198
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INFORMACJA STAROSTY CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
dla obrêbu ewidencyjnego m. Czarnków
Zgodnie z art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005r. Nr
240, poz. 2027) Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki informuje, ¿e z dniem 30.11.2006 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji
gruntów i budynków, przeprowadzonej dla obrêbu ewidencyjnego m. Czarnków wy³o¿ony do wgl¹du osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, w siedzibie Starostwa Powiato-

wego w Czarnkowie w okresie od 9.11.2006 r. do dnia
29.11.2006 r., sta³ siê z dniem 30.11.2006 r. operatem
ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy ka¿dy czyjego
interesu prawnego dotycz¹ dane zawarte w/w operacie
ewidencji gruntów i budynków, mo¿e w terminie 30 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego niniejszej informacji, zg³aszaæ zarzuty do
tych danych.
Starosta
() mgr in¿. Wies³aw Maszewski
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