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706
UCHWA£A Nr XXIX/348/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 7 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y nr XXVIII/325/2000
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. ñ o samorzπdzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 1996 r.
nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 15 ust. 1, 2, 3, art. 19 pkt 1
i pkt 1 a oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
ñ o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz. 31
z pÛün.zm.), w zwiπzku z rozporzπdzeniem Ministra FinansÛw
z dnia 28 listopada 2000 r. ñ w sprawie wykonania niektÛrych
przepisÛw ustawy o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
nr 105, poz. 1115) i na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. ñ o og≥aszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych
innych aktÛw prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718), uchwala siÍ, co
nastÍpuje:
ß1
Zmienia siÍ ßß2 i 4 uchwa≥y Rady Miejskiej w KÛrniku nr XXVIII/
/325/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. ñ w sprawie op≥at
targowych, ktÛre otrzymujπ brzmienie:
ìß2
Ustala siÍ nastÍpujπce dzienne stawki op≥at targowych na
wyznaczonych targowiskach:
ñ od sprzedaøy z samochodu ciÍøarowego lub przyczepy o ≥adownoúci powyøej 1,5 tony ñ 15 z≥;
ñ od sprzedaøy z samochodu ciÍøarowego lub przyczepy oraz
samochodu osobowego o ≥adownoúci do 1,5 tony ñ 12 z≥;
ñ od sprzedaøy z rÍki, z kosza, wiadra, skrzynki, przyczepy ñ
z wy≥πczeniem przyczepy samochodowej ñ 5 z≥;

ñ

od sprzedaøy ze straganu lub w innej formie nie wyszczegÛlnionej wyøej ñ za 1 m2 powierzchni ñ 4 z≥;

ß4
1. Zarzπdza siÍ pobÛr op≥aty targowej w drodze inkasa.
2. Powierza siÍ obowiπzki inkasenta op≥aty targowej panu
Zdzis≥awowi Ko≥odziejczakowi z KÛrnika.
3. Okreúla siÍ wynagrodzenie inkasenta w wysokoúci 20%
(dwadzieúcia procent) od zainkasowanej op≥aty.
4. Zobowiπzuje siÍ inkasenta do rozliczenia op≥at raz w tygodniu.î
ß2
W pozosta≥ej czÍúci uchwa≥a nr XXVIII/325/2000 nie ulega
zmianie
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i podlega opublikowaniu w prasie lokalnej
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra

Dziennik UrzÍdowy
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UCHWA£A Nr XXII/133/01 RADY GMINY WAPNO
z dnia 13 lutego 2001 roku
zmieniajπca uchwa≥Í w sprawie wysokoúci stawek op≥aty targowej na 2001 rok
Na podstawie art. 18 st. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1001 roku o podatkach
i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) oraz rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 28 listopada
2000 r. w sprawie wykonania niektÛrych przepisÛw ustawy
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 105, poz. 115) Rada
Gminy Wapno uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Zmienia siÍ uchwa≥Í Nr XX/118/2000 Rady Gminy Wapno
z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie wysokoúci dziennych
stawek op≥aty targowej na 2001 rok w sposÛb nastÍpujπcy:
1) ß2 otrzymuje brzmienie:
1. Zarzπdza siÍ pobÛr op≥aty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami sπ: so≥tysi i Pani Graøyna Szatanik.

2) ß3 otrzymuje brzmienie:
ìWysokoúÊ wynagrodzenia za inkaso wynosi 25% zainkasowanych przez inkasentÛw kwot. Wynagrodzenie p≥atne
jest na koniec kaødego kwarta≥uî.
3) po ß3 dodaje siÍ ß3a w brzmieniu:
ìOp≥atÍ targowπ pobiera siÍ w dniu dokonywania sprzedaøy
na targowiskuî.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Wapno.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Zygmunt Kubasik

708
UCHWA£A Nr XXVII/239/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 19 lutego 2001 roku
w sprawie ustalenia wysokoúci op≥aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 Ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 13
poz. 74 z 1996 r. ze zmianami) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. ìCî
ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9 poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska
Gminy Skoki ustala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ op≥atÍ administracyjnπ:
a) za dokonanie wpisu do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej
w wysokoúci 60 z≥.
b) za zmianÍ wpisu do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej
w wysokoúci 30 z≥.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
w Skokach.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Wielkopolskim Dzienniku UrzÍdowym. Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni od dnia
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Skoki
(ñ) Pawe≥ Bia≥y

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42

Poz. 709

ó 1711 ó

709
UCHWA£A Nr XX/172/2001 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2001 r.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r.
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 127, poz. 593 z 1996 r. ze zmianami) Rada Gminy
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ program profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw
alkoholowych na terenie Gminy Granowo w brzmieniu za≥πcznika
nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy oraz Gminnej
Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.

ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan JÛüwiak

Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XX/172/2001
Rady Gminy Granowo z dnia 22.02.2001 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH
W GMINIE GRANOWO NA ROK 2001

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42
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UCHWA£A Nr XX/177/2001 RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia op≥aty za sk≥adowanie sta≥ych odpadÛw komunalnych na gminnym wysypisku úmieci w Granowie
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystoúci i porzπdku w gminach (Dz.U. Nr 132
poz. 622 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ op≥atÍ za sk≥adowanie sta≥ych odpadÛw komunalnych
na gminnym wysypisku úmieci w Granowie w wysokoúci 25 z≥
brutto za 1 m3.
ß2
Op≥ata, o ktÛrej mowa w ß1 obowiπzuje do dnia 31.07.2001 r.
ß3
Op≥aty, o ktÛrej mowa w ß1 nie ponoszπ mieszkaÒcy gminy
Granowo.

ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß5
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan JÛüwiak

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42
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UCHWA£A Nr XVIII/152/2001 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 23 lutego 2001 roku
w sprawie zmiany sk≥adu osobowego Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w Opalenicy i przyjÍcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na terenie Gminy Opalenica na rok 2001
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2-4
ustawy z dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230
z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr XXI/134/97 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia
24 marca 1997 r. w sprawie powo≥ania Gminnej Komisji
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w Opalenicy zmienia
siÍ w ß1, ktÛry otrzymuje brzmienie:
ìß1
Powo≥uje siÍ Gminnπ KomisjÍ Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w Opalenicy, zwanπ dalej ìKomisjπî, w nastÍpujπcym
sk≥adzie:
1. Tadeusz Konieczny Przewodniczπcy
2. Krystyna Zimny
Z-ca Przewodniczπcego
3. Krzysztof Ratajczak Sekretarz
4. Marek Chwalisz
5. Ma≥gorzata Cho≥ot
6. Barbara Huchwajda
7. Ewa Kupú-Kaczmarek
8. Ryszard Zielewiczî.
ß2
Przyjmuje siÍ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na terenie Gminy Opalenica na rok
2001 stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Opalenicy, Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w Opalenicy oraz jednostkom i osobom odpowiedzialnym
za wykonanie zadaÒ okreúlonych w Programie.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr inø. Henryk Wojciechowski

Za≥πcznik do
Uchwa≥y Nr XVIII/152/2001
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 23 lutego 2001 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE GMINY OPALENICA NA ROK 2001
CELE PROGRAMU
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemÛw alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarÛw tych, ktÛre aktualnie
wystÍpujπ.
2. Ulepszanie sposobÛw radzenia sobie z problemami aktualnie
wystÍpujπcymi w gminie.
3. Zmniejszenie rozmiarÛw naruszeÒ prawa na rynku alkoholowym.
4. ZwiÍkszenie wiedzy m≥odzieøy i doros≥ych w zakresie problemÛw alkoholowych.
5. Zmniejszenie udzia≥u nietrzeüwoúci wúrÛd przyczyn naruszenia prawa i porzπdku publicznego.
6. Zmniejszenie iloúci dolegliwoúci alkoholowych zaburzeÒ øycia
rodzinnego (przemocy i zaniedbaÒ).
7. Promowanie postaw spo≥ecznych waønych dla profilaktyki
i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych.
8. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej
dla realizacji programu.

STRATEGIE DZIA£ANIA
1. Kontynuacja szkoleÒ dla cz≥onkÛw gminnej komisji rozwiπzywania problemÛw alkoholowych na rzecz zapobiegania i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych.
2. Racjonalne i elastyczne ograniczanie dostÍpu do alkoholu
oraz kontrolowanie podmiotÛw dzia≥alnoúci gospodarczej
zwiπzanej z sprzedaøπ i konsumpcjπ napojÛw alkoholowych
pod wzglÍdem jej zgodnoúci z obowiπzujπcymi przepisami.
3. Profilaktyczne oddzia≥ywanie na postawy i umiejÍtnoúci waøne
dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeüwoúci.
4. Rozpowszechnianie profilaktycznych programÛw informacyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci i m≥odzieøy.
5. ZwiÍkszenie dostÍpnoúci i skutecznoúci terapii dla osÛb
uzaleønionych i ich rodzin.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42
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6. Udzielania rodzinom, u ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe, pomocy psychospo≥ecznej, prawnej, w szczegÛlnoúci
przed przemocπ w rodzinie.
7. WspÛ≥dzia≥anie z Komisariatem Policji, Oúrodkiem Pomocy
Spo≥ecznej i szko≥ami z terenu gminy.

Poz. 711

2. Wydanie zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych
(za wyjπtkiem piwa) na terenie wiejskim Gminy Opalenica
wymaga zasiÍgniÍcia opinii Rady So≥eckiej.

Przewodniczπcy Rady
I.

ZwiÍkszanie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu oraz cz≥onkÛw ich
rodzin.
1. Kontynuacja dzia≥alnoúci punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osÛb z problemem alkoholowym w Opalenicy
ñ zakup czasopism i innych materia≥Ûw edukacyjnych.
2. Prowadzenie úwietlic socjo ñ terapeutycznych.
II. Udzielanie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe pomocy psychospo≥ecznej i prawnej, a w szczegÛlnoúci
ochrony przed przemocπ w rodzinie.
1. Zorganizowanie obozu letniego z programem profilaktyki
uzaleønieÒ dla dzieci z grupy ryzyka.
2. Pomoc prawna dla osÛb uzaleønionych udzielana przez
cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w Opalenicy, zwanej dalej ìKomisjπî.
3. Organizowanie spotkaÒ rodzin z problemem alkoholowym z terapeutami, psychologami, duszpasterstwem
trzeüwoúci.
III. Prowadzenie profilaktycznej dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy.
1. W≥πczenie zagadnieÒ wychowania w trzeüwoúci do programÛw pracy wychowawczej w szko≥ach.
2. Realizacja programu profilaktycznego ìII Elementarz czyli
Program Siedmiu KrokÛwî ñ edycja jesieÒ 2001.
3. Przeprowadzenie programu ìNasze Spotkaniaî wúrÛd
m≥odzieøy szkÛ≥ podstawowych, Gimnazjum i Zespo≥u
SzkÛ≥ OgÛlnokszta≥cπcych.
4. Realizacja programu profilaktycznego uzaleønieÒ w Zak≥adzie Lecznictwa UzaleønieÒ Charcice. Udzia≥ uczniÛw
w XIV OgÛlnopolskim Rajdzie Trzeüwoúci Klubu Abstynenta ìKrokusî. Warsztaty profilaktyczne ìMONAR-uî dla
m≥odzieøy Szko≥y Podstawowej Nr 2. Profilaktyczny spektakl teatralny. Udzia≥ w szkoleniach cz≥onkÛw Komisji
oraz pracownikÛw socjalnych.
IV. Zasady wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie
sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaøy oraz przeprowadzania
kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami okreúla
za≥πcznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na terenie Gminy Opalenica na
rok 2001.
V. Wspomaganie dzia≥alnoúci instytucji, stowarzyszeÒ i osÛb
fizycznych, s≥uøπcych rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych.
VI. Ustala siÍ liczbÍ punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych
powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy na terenie Gminy
Opalenica, ktÛra wynosi 50.
VII. Okreúla siÍ nastÍpujπce zasady usytuowania na terenie
Gminy Opalenica miejsc sprzedaøy napojÛw alkoholowych:
1. Punkt sprzedaøy napojÛw alkoholowych nie moøe byÊ
usytuowany na terenie szkÛ≥ i innych placÛwek oúwiatowo-wychowawczych oraz na terenie zak≥adÛw pracy.

(ñ) mgr inø. Henryk Wojciechowski

Za≥πcznik do
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
na terenie Gminy Opalenica
na rok 2001

ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLE— NA
PROWADZENIE SPRZEDAØY NAPOJ”W
ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOØYCIA
W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAØY
ORAZ PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ZAKRESIE
PRZESTRZEGANIA ZASAD OBROTU TYMI NAPOJAMI
SzczegÛ≥owa polityka dotyczπca detalicznego obrotu napojami
alkoholowymi zosta≥a przekazana w rÍce samorzπdÛw gminnych. Wynika to z przekonania, øe to w≥aúnie w≥adze samorzπdowe najlepiej spostrzegajπ konkretne problemy swojej spo≥ecznoúci.
I. Zasady wydawania zezwoleÒ na czas okreúlony (minimum
2 lata ñ detal i 4 lata gastronomia.
1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaø (podawanie
napojÛw alkoholowych sk≥ada siÍ w UrzÍdzie Miejskim
w Opalenicy.
2. Wniosek powinien zawieraÊ:
a) imiÍ, nazwisko, adres, nazwÍ i siedzibÍ firmy,
b) adres punktu sprzedaøy lub zak≥adu gastronomicznego,
c) okreúlenie rodzajÛw napojÛw alkoholowych,
d) podpis osoby (osÛb) uprawnionej do reprezentowania
podmiotu gospodarczego
3. Do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
a) wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej lub aktualny odpis w≥aúciwego rejestru,
b) tytu≥ prawny do lokalu, w ktÛrym ma byÊ prowadzony
obrÛt napojami alkoholowymi, pozytywnπ opiniÍ sanitarnπ w przypadku zak≥adu gastronomicznego.
4. W oparciu o otrzymany wniosek pracownicy UrzÍdu
Miejskiego w Opalenicy (w tym Straø Miejska) mogπ
przeprowadzaÊ kontrolÍ we wnioskowanym miejscu
sprzedaøy pod kπtem zgodnoúci usytuowania punktu
i warunkÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych okreúlonych przez ustawÍ o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi oraz uchwa≥Í Rady Miejskiej
a nastÍpnie sporzπdziÊ protokÛ≥.
5. Zebrany materia≥ zostaje przekazany do Zarzπdu Miejskiego w celu wydania opinii w formie postanowienia.
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6. Na podstawie opinii Zarzπdu Miejskiego wydaje siÍ
decyzjÍ administracyjnπ.
7. W przypadku rezygnacji z prowadzenia sprzedaøy napojÛw alkoholowych ten sam podmiot gospodarczy moøe
ubiegaÊ siÍ o zezwolenie ponownie po up≥ywie 6 miesiÍcy.
II. Zasady wydawania zezwoleÒ jednorazowych.
1. Wnioski o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaø
napojÛw alkoholowych sk≥ada siÍ w UrzÍdzie Miejskim
w Opalenicy.
2. Wniosek powinien zawieraÊ:
a) imiÍ, nazwisko, adres, nazwÍ i siedzibÍ firmy,
b) adres punktu sprzedaøy lub zak≥adu gastronomicznego,
c) okreúlenie rodzajÛw napojÛw alkoholowych,
d) podpis osoby (osÛb) uprawnionej do reprezentowania
podmiotu gospodarczego.
3. Do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
a) wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej lub aktualny odpis w≥aúciwego rejestru,
b) kserokopiÍ zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych (z wyjπtkiem OSP),
c) zgodÍ w≥aúciciela terenu na sprzedaø napojÛw alkoholowych w czasie organizowanej imprezy na wolnym
powietrzu.
4. W oparciu o otrzymany wniosek pracownicy UrzÍdu
Miejskiego w Opalenicy (w tym Straø Miejska) mogπ
przeprowadzaÊ kontrolÍ we wnioskowanym miejscu
sprzedaøy pod kπtem zgodnoúci usytuowania punktu
i warunkÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych okreúlo-
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nych przez ustawÍ o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi oraz uchwa≥Í Rady Miejskiej,
a nastÍpnie sporzπdziÊ protokÛ≥.
5. Zebrany materia≥ zostaje przekazany do Burmistrza Opalenicy w celu wydania zezwolenia na jednorazowπ sprzedaø
napojÛw alkoholowych.
III. Zasady cofania zezwoleÒ
1. Zezwolenie cofa siÍ, jeøeli zachodzπ przes≥anki okreúlone
w art. 18 ust. 6 pkt 1-6 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi i zosta≥y potwierdzone co najmniej jednym z niøej wymienionych dokumentÛw:
a) protoko≥em Policji,
b) protoko≥em z kontroli dokonanej przez Gminnπ KomisjÍ
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
c) protoko≥em (orzeczeniem) w≥aúciwego organu kontroli paÒstwowej np. Inspekcji Handlowej, UrzÍdu
Kontroli Skarbowej itd.
2. W postÍpowaniu administracyjnym naleøy uwzglÍdniÊ:
a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
b) co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr inø. Henryk Wojciechowski
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UCHWA£A Nr XXX/366/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 28 lutego 2001 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw budownictwa mieszkaniowego dla dzia≥ki nr 389
przy ul. Nad Koplπ we wsi Paczkowo, gmina SwarzÍdz ñ pow. 0,75 ha
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 z pÛü. zmianami) oraz art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity Dz.U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139) w zwiπzku z uchwa≥π nr XXV/273/2000
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z 29 wrzeúnia 2000 r. w sprawie
przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ w Paczkowie przy ul. Nad Koplπ
i oznaczonπ numerem geodezyjnym 389- pow. 0,75 ha (zmiana
przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw
polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:

ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz dla dzia≥ki nr 389 w Paczkowie
przy ul. Nad Koplπ, z przeznaczenia ìuprawy ogrodnicze z prawem zabudowy i uprawy polowe, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejî, zwanπ dalej zmianπ planu.
ß2
1. Zakres obowiπzywania zmiany planu okreúlajπ granice zgodnie
z rysunkiem zmiany planu w skali 1:10 000, stanowiπcym
za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
2. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwany
dalej planem.
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3. zakres obowiπzywania planu okreúlajπ granice zatwierdzenia
planu zgodnie z rysunkami planu w skali 1:1000, stanowiπcym
za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß3
Plan obejmuje obszar po≥oøony we wsi Paczkowo, ktÛry stanowi
dzia≥kÍ, nr ewidencyjny 389, po≥oøonπ przy ulicy Nad Koplπ.

3.

4.

5.
ß4
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach dot. zmiany planu
jest wyznaczenie funkcji mieszkaniowej na terenach dotychczas przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz jako tereny upraw ogrodniczych
z prawem zabudowy i upraw polowych.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest okreúlenie
zasad warunkÛw zabudowy dla obiektÛw zwiπzanych z podstawowπ funkcjπ terenu oraz dla obiektÛw towarzyszπcych.
3. Cele wymienione w ust. 1 i 2 zrealizowano przy minimalizacji
wzajemnych konfliktÛw i optymalizacji korzyúci wynikajπcych
ze wspÛlnych dzia≥aÒ w≥adz samorzπdowych gminy i mieszkaÒcÛw.
ß5
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywnoúci oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) Tereny urzπdzeÒ publicznych i infrastruktury technicznej oraz
zasady uzbrojenia terenu,
3) strefy przydatnoúci dla zabudowy i uwarunkowaÒ dla zainwestowania terenu,
4) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego.
ß6
1. Na terenach oznaczonych symbolem MN ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ zabudowÍ mieszkaniowπ.
2. Na terenach oznaczonych symbolem K-D ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ tereny drÛg i ulic.
3. Tereny zabudowy i zagospodarowania muszπ byÊ wykorzystane zgodnie z podstawowym celem.
ß7
Oznaczenia graficzne na rysunku planu, stanowiπcym za≥πcznik
nr 2 sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1. granica zatwierdzenia planu,
2. linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
4. projektowane granice dzia≥ek,
5. oznaczenia kolorystyczne i literowe funkcji terenu.
ß8
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1. planie lub zmianie planu ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia niniejszej uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2. planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ miejscowy plan
ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz
zatwierdzony uchwa≥π nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swa-

6.

7.

8.
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rzÍdzu z 21.02.1994 roku og≥oszony w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 4,
uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
rysunku zmiany planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek
planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik
nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na ca≥ym
obszarze oznaczonym odpowiednim symbolem, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczalnej powierzchni zabudowy ñ naleøy przez to
rozumieÊ, øe suma powierzchni zabudowy przyziemia wszystkich obiektÛw na okreúlonej dzia≥ce nie moøe przekroczyÊ
granicy ustalonej procentem powierzchni ogÛlnej dzia≥ki,
dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowanie
projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ
stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresie branøowym i problemowym, w skali nie objÍtej niniejszπ
uchwa≥π i nie kolidujπce z niπ.

ß9
Ustala siÍ, øe wszelkie wtÛrne podzia≥y dzia≥ek znajdujπcych siÍ
w granicach zatwierdzenia planu, ktÛre nastπpi≥y w trakcie
sporzπdzania planu lub jego realizacji (w tym zmiana nr ewidencyjnych dzia≥ek) nie powoduje zmiany bπdü niewaønoúci ktÛregokolwiek z przepisÛw uchwa≥y.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß10
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki zagospodarowania terenu:
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
niskiej intensywnoúci, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
2. Na terenach zabudowy ustala siÍ zasady zagospodarowania
terenu:
1) dopuszcza siÍ wy≥πcznie realizacjÍ zabudowy zwiπzanej
z podstawowπ funkcjπ terenu oraz obiektÛw towarzyszπcych,
2) na terenie MN ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe), z moøliwoúciπ
realizacji podpiwniczenia uzaleønionego od badaÒ szczegÛ≥owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie
wiÍcej niø 1,5 m nad poziom terenu,
3) na terenach MN, ustala siÍ obowiπzek stosowania dachÛw
dwu- lub wielospadowych o kπcie nachylenia po≥aci
dachowych 30∞-50∞,
4) na terenach oznaczonych MN ustala siÍ maksymalnπ
powierzchniÍ zabudowy do 30% powierzchni dzia≥ki,
5) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøu wbudowanego, przybudowanego, lub wolnostojπcego zlokalizowanego w wyznaczonych strefach zabudowy i w sposÛb nie kolidujπcy
z uøytkowaniem terenÛw sπsiednich,
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6) powierzchnia garaøu nie moøe przekraczaÊ 40 m2, jako
obiektu jednosegmentowego o wysokoúci pomieszczenia
nie wiÍkszej niø 2,5 m,
7) zabrania siÍ wykorzystywania garaøy do innych celÛw,
kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ terenu,
8) zakazuje siÍ wszelkich przekszta≥ceÒ powierzchni terenu.
ß11
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1. Zaopatrzenie w wodÍ.
1) zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ z istniejπcego
wodociπgu w ciπgu ulicy Nad Koplπ,
2) rozprowadzenie sieci wodociπgowej na obszarze MN
naleøy wykonaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami,
a takøe z programem uzbrojenia terenu lub koniecznπ
dokumentacjπ technicznπ.
2. Odprowadzenie úciekÛw.
1) úcieki gospodarczo bytowe naleøy odprowadzaÊ do szczelnych indywidualnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych,
2) docelowo przewiduje siÍ zbiorczπ sieÊ kanalizacji sanitarnej
w projektowanej ulicy (K-D) odprowadzajπcπ úcieki do
oczyszczalni.
3. Kanalizacja deszczowa.
1) wody opadowe naleøy odprowadzaÊ poprzez osadnik
wÛd deszczowych do istniejπcej kanalizacji deszczowej,
w granicach dzia≥ki 388 wsi Paczkowo.
2) docelowo przewiduje siÍ zbiorczπ sieÊ kanalizacji deszczowej w projektowanym ciπgu ulicznym.
4. Zasilanie w energiÍ elektrycznπ.
Dla zaopatrzenia terenu w energiÍ elektrycznπ, naleøy wykonaÊ zasilanie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na
projektowanej ulicy (K-D) w obrÍbie dzia≥ki nr 389 wed≥ug
indywidualnych uzgodnieÒ z zak≥adem energetycznym.
5. Zasilanie w gaz.
Zasilanie w gaz naleøy zapewniÊ poprzez rozbudowÍ sieci
wynikajπcπ z:

ñ

programÛw gazyfikacji, obowiπzujπcych dla danego obszaru,
ñ warunkÛw technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania
przy≥πczy uzyskanych od w≥aúciwego zak≥adu gazownictwa.
6. Ogrzewanie budynkÛw.
Ogrzewanie budynkÛw i pomieszczeÒ odbywaÊ siÍ powinno
za pomocπ ürÛde≥ nie powodujπcych zanieczyszczeÒ powietrza.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß12
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym okreúla siÍ stawkÍ procentowπ wzrostu wartoúci, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, w wysokoúci 30%.
ß13
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Miejscowy plan ogÛlny
zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz zatwierdzony
Uchwa≥π nr XLIV/234/94 Rady Miejskie w SwarzÍdzu z dnia
21.02.1994 r. og≥oszony w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
PoznaÒskiego nr 4 z 29.03.1994 roku poz. 42.
ß14
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXX/367/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 28 lutego 2001 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw budownictwa mieszkaniowego dla dzia≥ek nr 40/1,
40/2 przy ul. Kasztanowej we wsi Uzarzewo, gmina SwarzÍdz ñ powierzchnia zmiany ca 3,71 ha
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün. zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami) oraz na podstawie uchwa≥y nr XVII/186/2000 Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu z 15 lutego 2000 r. o przystπpieniu do

sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w Uzarzewie, przy ul. Kasztanowej i oznaczone numerami
geodezyjnymi: 40/1, 40/2 (zmiana przeznaczenia z us≥ug sportu,
oúwiaty oraz zieleni parkowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala, co
nastÍpuje:
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ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz dla dzia≥ek nr 40/1 i 40/2
w Uzarzewie, przy ul. Kasztanowej, z przeznaczenia na us≥ugi
oúwiaty, sportu oraz zieleÒ parkowπ, na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnejî, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zakres obowiπzywania zmiany planu okreúlajπ granice zgodnie
z rysunkiem zmiany planu w skali 1:10 000, stanowiπcym
za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
3. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwany
dalej planem.
4. zakres obowiπzywania planu okreúlajπ granice zatwierdzenia
planu zgodnie z rysunkami planu w skali 1:1000, stanowiπcym
za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Plan obejmuje obszar po≥oøony we wsi Uzarzewo, ktÛry stanowiπ
dzia≥ki, nr ewidencyjny 40/1 i 40/2, po≥oøone przy ulicy Kasztanowej.
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach dot. zmiany planu
jest wyznaczenie funkcji mieszkaniowej na terenach dotychczas przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz jako tereny us≥ug oúwiaty, sportu
i zieleni parkowej.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest okreúlenie
zasad warunkÛw zabudowy dla obiektÛw zwiπzanych z podstawowπ funkcjπ terenu oraz obiektÛw towarzyszπcych.
3. Cele wymienione w ust. 1 i 2 zrealizowano przy minimalizacji
wzajemnych konfliktÛw i optymalizacji korzyúci wynikajπcych ze wspÛlnych dzia≥aÒ w≥adz samorzπdowych gminy
i mieszkaÒcÛw.
ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywnoúci oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) strefy przydatnoúci dla zabudowy i uwarunkowaÒ dla zainwestowania terenu,
3) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego.
4) tereny urzπdzeÒ publicznych i infrastruktury technicznej oraz
zasady uzbrojenia terenu.
ß5
1. Na terenach oznaczonych symbolem MN ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ zabudowÍ mieszkaniowπ.
2. Na terenach oznaczonych symbolem K-D ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ tereny drÛg i ulic dojazdowych.
3. Na terenach oznaczonych symbolem KDG ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ tereny drÛg gminnych.
4. Tereny zabudowy i zagospodarowania muszπ byÊ wykorzystane zgodnie z podstawowym celem.
ß6
Oznaczenia graficzne na rysunku planu, stanowiπcym za≥πcznik
nr 2 sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:

1.
2.
3.
4.
5.
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granica zatwierdzenia planu,
linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
nieprzekraczalne linie zabudowy,
projektowane granice dzia≥ek,
oznaczenia kolorystyczne i literowe funkcji terenu.

ß7
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1. planie lub zmianie planu ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia niniejszej uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2. planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ miejscowy plan
ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz
zatwierdzony uchwa≥π nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z 21.02.1994 roku og≥oszony w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 4,
3. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
4. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
5. rysunku zmiany planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek
planu miejscowego w skali 1:10 000 z oznaczonym zakresem przestrzennym obowiπzywania zmiany planu, stanowiπcy za≥πcznik nr 1, oraz rysunek planu miejscowego w skali
1:1000, stanowiπcy za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y,
6. przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na ca≥ym
obszarze oznaczonym odpowiednim symbolem, zgodnie z rysunkiem planu,
7. dopuszczalnej powierzchni zabudowy ñ naleøy przez to
rozumieÊ, øe suma powierzchni zabudowy przyziemia wszystkich obiektÛw na okreúlonej dzia≥ce nie moøe przekroczyÊ
granicy ustalonej procentem powierzchni ogÛlnej dzia≥ki,
8. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowanie
projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ
stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresie branøowym i problemowym, w skali nie objÍtej niniejszπ
uchwa≥π i nie kolidujπce z niπ.
ß8
Ustala siÍ, øe wszelkie wtÛrne podzia≥y dzia≥ek znajdujπcych siÍ
w granicach zatwierdzenia planu, ktÛre nastπpi≥y w trakcie
sporzπdzania planu lub jego realizacji (w tym zmiana nr ewidencyjnych dzia≥ek) nie powoduje zmiany bπdü niewaønoúci ktÛregokolwiek z przepisÛw uchwa≥y.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß9
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki zagospodarowania terenu:
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
niskiej intensywnoúci, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
2. Na terenach zabudowy ustala siÍ zasady zagospodarowania
terenu:
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1) dopuszcza siÍ wy≥πcznie realizacjÍ zabudowy zwiπzanej
z podstawowπ funkcjπ terenu oraz obiektÛw towarzyszπcych,
2) dopuszcza siÍ realizacjÍ jednego budynku mieszkalnego
na wyznaczonych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dzia≥kach,
3) na terenie MN ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe), z moøliwoúciπ
realizacji podpiwniczenia uzaleønionego od badaÒ szczegÛ≥owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie
wiÍcej niø 1,5 m nad poziom terenu,
4) na terenach MN, ustala siÍ obowiπzek stosowania dachÛw dwu- lub wielospadowych o kπcie nachylenia
po≥aci dachowych 30∞-50∞,
5) na terenach oznaczonych MN ustala siÍ maksymalnπ
powierzchniÍ zabudowy do 30% powierzchni dzia≥ki,
6) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøu wbudowanego, przybudowanego, lub wolnostojπcego zlokalizowanego w wyznaczonych strefach zabudowy i w sposÛb nie kolidujπcy
z uøytkowaniem terenÛw sπsiednich,
7) powierzchnia garaøu nie moøe przekraczaÊ 40 m2, jako
obiektu jednosegmentowego o wysokoúci pomieszczenia
nie wiÍkszej niø 2,5 m,
8) zabrania siÍ wykorzystywania garaøy do innych celÛw,
kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ terenu,
9) zakazuje siÍ wszelkich przekszta≥ceÒ powierzchni terenu.
ß10
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1. Zaopatrzenie w wodÍ.
1) zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ z istniejπcego
wodociπgu zaopatrujπcego wieú Uzarzewo,
2) rozprowadzenie sieci wodociπgowej na obszarze MN
naleøy wykonaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami,
a takøe z programem uzbrojenia terenu lub koniecznπ
dokumentacjπ technicznπ.
2. Odprowadzenie úciekÛw.
1) úcieki gospodarczo bytowe naleøy odprowadzaÊ do szczelnych indywidualnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych,
2) docelowo przewiduje siÍ zbiorczπ sieÊ kanalizacji sanitarnej
w projektowanej ulicy (K-D) i istniejπcej drodze gminnej
(KDG) odprowadzajπcπ úcieki do oczyszczalni.
3. Kanalizacja deszczowa.
1) wody opadowe naleøy odprowadzaÊ poprzez osadnik
wÛd deszczowych do rowu przylegajπcego od strony
zachodniej obszaru objÍtego planem.
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2) docelowo przewiduje siÍ zbiorczπ sieÊ kanalizacji deszczowej w projektowanym ciπgu ulicznym i istniejπcej
ulicy Kasztanowej.
4. Zasilanie w energiÍ elektrycznπ.
Dla zaopatrzenia terenu w energiÍ elektrycznπ, naleøy wykonaÊ
zasilanie z istniejπcej sieci lub wed≥ug indywidualnych uzgodnieÒ z zak≥adem energetycznym.
5. Zasilanie w gaz.
1) Zasilanie w gaz naleøy zapewniÊ poprzez rozbudowÍ
sieci z istniejπcego gazociπgu ÿ 90 wynikajπcπ z:
ñ programÛw gazyfikacji, obowiπzujπcych dla danego
obszaru,
ñ warunkÛw technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przy≥πczy uzyskanych od w≥aúciwego zak≥adu
gazownictwa.
6. Ogrzewanie budynkÛw.
Ogrzewanie budynkÛw i pomieszczeÒ odbywaÊ siÍ powinno
za pomocπ ürÛde≥ nie powodujπcych zanieczyszczenia powietrza.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß11
Tracπ moc ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy SwarzÍdz zatwierdzonego uchwa≥π Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 r. XLIV/234/94
(Dz.Urz. Woj.PoznaÒskiego nr 42) w czÍúci okreúlonej w paragrafie 1 niniejszej uchwa≥y.
ß12
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym okreúla siÍ stawkÍ procentowπ wzrostu wartoúci, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, w wysokoúci 30%.
ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w SwarzÍdzu.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXX/205/2001 RADY MIEJSKIEJ W LW”WKU
z dnia 29 marca 2001 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy LwÛwek
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
ze zmianami) Rada Miejska w LwÛwku uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy LwÛwek zatwierdzonego uchwa≥π
Nr XXX/168/92 Rady Miejskiej w LwÛwku z dnia 5 listopada
1992 r. (Dz.Urz. Woj. PoznaÒskiego Nr 6/93 poz. 64 okreúlone
w ß2 oraz na rysunku planu stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Wyznacza siÍ na gruntach wsi: Lipka Wielka, Chmielinko, JÛzefowo, Posadowo, i Zgierzynka liniÍ elektroenergetycznπ 110 kV,
dla ktÛrej strefa ochronna wynosi 15 m od jej osi.

ß3
Rezygnuje siÍ z naliczenia jednorazowej op≥aty od wzrostu
wartoúci nieruchomoúci.
ß4
Traci moc Uchwa≥a nr XXX/168/92 Rady Miejskiej w LwÛwku
z dnia 5 listopada 1992 r. w czÍúci objÍtej zmianπ zatwierdzonπ
niniejszπ uchwa≥π.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Zbigniew Centkowski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42

ó 1723 ó

Poz. 714

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42

ó 1724 ó

Poz. 715

715
UCHWA£A Nr XLVII/392/2001 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 13 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Sady, rejon ulicy Lipowej
Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy
Tarnowo PodgÛrne uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Sady,
rejon ulicy Lipowej.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Plan obejmuje obszar o powierzchni 15,35 ha i jest po≥oøony
w Sadach w gminie Tarnowo PodgÛrne. Projektowane osiedle
znajduje siÍ po po≥udniowej stronie ulicy Lipowej, przy drodze
powiatowej Sady-LusÛwko. Granice planu okreúlone zosta≥y na
rysunku planu. W celu prawid≥owego posadowienia budynkÛw
oraz uzbrojenia technicznego podziemnego osiedla, wystÍpujπcy
grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie
noúnoúci gruntÛw oraz wystÍpowania wody gruntowej i jej
agresywnoúci.
Obszar planu zlokalizowany jest na gruntach kl. IVa, IVb uøytkowanych rolniczo. Projektowane przeznaczenie w/w terenu jest
zgodne z ustaleniami ìStudium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo PodgÛrneî.
ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesÛw publicznych ponadlokalnych i lokalnych
w zakresie:
ñ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
ñ ochrony úrodowiska przyrodniczego,
ñ zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej,
2) okreúlenie zasad zagospodarowania terenu uwzglÍdniajπcych bieøπce i kierunkowe moøliwoúci rozwojowe a w strukturze spo≥eczno-przestrzenno-gospodarczej gminy, leøπcej
w aglomeracji miasta Poznania.
3) zmiana statusu istniejπcych dzia≥ek ñ obecnie obszar opracowania planu znajduje siÍ na terenach upraw rolnych. W planie
projektuje siÍ zmianÍ przeznaczenia na tereny zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej i tereny pod us≥ugi handlu
wraz z okreúleniem warunkÛw architektonicznych i urbanistycznych.

4) w planie adaptuje siÍ istniejπce budynki. Dopuszcza siÍ ich
modernizacjÍ i rozbudowÍ pod warunkiem zachowania ustaleÒ
realizacyjnych niniejszego planu i przepisÛw prawa budowlanego.
ß4
Przedmiotem planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej (Mn),
b) tereny zabudowy mieszkaniowo ñ us≥ugowej (MnU),
c) tereny zieleni parkowej (ZP),
d) tereny urzπdzeÒ infrastruktury technicznej ñ stacje transformatorowe (EE),
e) tereny urzπdzeÒ komunikacji (K-Z, K-D, K-X),
f) zasady podzia≥u terenu,
g) zasady uzbrojenia terenu,
h) zasady ochrony i uøytkowania terenu.
ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy
za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania ñ uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania úciúle okreúlone,
c) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
d) oznaczenia okreúlajπce podstawowe przeznaczenie terenu:
Mn, MnU, K-Z, K-D, K-X, EE,
e) wartoúci wymiarowe: linii rozgraniczajπcych pasy drogowe, szerokoúci jezdni, usytuowanie nieprzekraczalnej i obowiπzujπcej linii zabudowy.
ß6
Jeøeli w niniejszej uchwale mowa o:
1. obowiπzujπcym planie gminy, tekúcie obowiπzujπcego planu
gminy lub uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ wszystkie
obowiπzujπce materia≥y formalne i prawne miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo
PodgÛrne ñ perspektywa na rok 2000, uchwalonego uchwa≥π
nr XXX/148/92 Rady Gminy w Tarnowie PodgÛrnym
z 8 grudnia 1992 roku, og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym
Woj. PoznaÒskiego nr 1/93 poz. 5 z pÛüniejszymi zmianami;
2. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í Rady
Gminy Tarnowo PodgÛrne, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
3. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych;
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4. rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu,
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y;
5. innych opracowaniach planistycznych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
ktÛre zawierajπ lub bÍdπ zawieraÊ dodatkowe ustalenia, nie
kolidujπce z niniejszπ uchwa≥π;
6. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania
projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzanie bÍdπ
stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π
i nie kolidujπce z niπ.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu.
1. Zak≥ada siÍ doprowadzenie wody, prπdu, gazu oraz odprowadzenia i utylizacjÍ odpadÛw sta≥ych (nieczystoúci) na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy standard øycia mieszkaÒcÛw
oraz ochronÍ úrodowiska zgodnie z obowiπzujπcym prawem.
2. W zakresie gospodarki úciekami:
ñ úcieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzone bÍdπ do
sieci gminnych kanalizacji
3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci)
obowiπzku gminy do realizacji na tym terenie infrastruktury
technicznej.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje nakaz:
ñ prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez
zapewnienie gromadzenia odpadÛw w sposÛb gwarantujπcy ochronÍ gruntu i wÛd podziemnych,
ñ projektowania budynkÛw z kot≥owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujπcych do celÛw grzewczych energiÍ
elektrycznπ.
2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
ñ wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej z tymczasowym zezwoleniem odprowadzania úciekÛw
bytowych do szamb,
ñ prowadzenia wszelkiej dzia≥alnoúci gospodarczej na
terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na
rysunku planu symbolem Mn,
ñ zakopywania wszelkich odpadÛw, w tym w szczegÛlnoúci nieøywych zwierzπt, i opakowaÒ po úrodkach
ochrony roúlin,
ñ spalania odpadÛw nieorganicznych,
ñ wysypywania øuøla paleniskowego, w tym takøe na
nieutwardzone ciπgi komunikacyjne,
ñ gromadzenia úciekÛw bytowych w sposÛb zagraøajπcy
ochronie gruntu i wÛd podziemnych; budowy i eksploatacji
indywidualnych bezodp≥ywowych zbiornikÛw na úcieki
bytowe,
ñ stosowania do zimowego utrzymywania drÛg soli kuchennej i úrodkÛw chemicznych majπcych szkodliwy
wp≥yw na úrodowisko naturalne.
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ß9
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach
oznaczonych symbolem Mn.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
ñ domy mieszkalne jednorodzinne, w zabudowie wolnostojπcej. Lokalizacja budynku na dzia≥ce z naniesionymi na
rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi liniami
zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ na terenie zabudowy mieszkaniowej obowiπzuje nakaz
realizacji budynkÛw z dachami stromymi,
ñ garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ
czÍúciπ budynkÛw mieszkalnych lub wolno stojπce. Dopuszcza siÍ lokalizowanie garaøy w granicy nieruchomoúci
z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych linii
zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 9,0 m,
ñ dopuszcza siÍ ≥πczenie poszczegÛlnych dzia≥ek pod warunkiem, øe projektowane budynki powstanπ zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
ñ na poszczegÛlnych dzia≥kach naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc parkingowych dla samochodÛw osobowych mieszkaÒcÛw. SamochodÛw nie moøna parkowaÊ
na drogach publicznych,
ñ na poszczegÛlnych nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ
miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady sta≥e,
dostÍpne z ulicy,
ñ na poszczegÛlnych dzia≥kach, szczegÛlnie od strony ulicy,
naleøy urzπdziÊ ogrÛd ozdobny z zastosowaniem miÍdzy
innymi roúlin zimozielonych,
ñ ogrodzenia dzia≥ek muszπ odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad
poziomem terenu. Zabrania siÍ ogrodzenia pe≥nego wzd≥uø
drÛg oznaczonych symbolem K-Z, K-D, K-X.
3. Na terenach 6Mn i 7Mn istniejπce budynki adaptuje siÍ
w planie. Dopuszcza siÍ ich modernizacjÍ i rozbudowÍ na
zasadach okreúlonych w ß9 pkt 2.
ß10
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej na
obszarach oznaczonych symbolem MnU.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej wyznacza
siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
ñ domy mieszkalne jednorodzinne, w zabudowie szeregowej.
SposÛb zabudowy na poszczegÛlnych dzia≥kach okreúlono
na rysunku planu,
ñ lokalizacja budynku na dzia≥ce zgodnie z naniesionymi na
rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi liniami
zabudowy oraz z prawem budowlanym,
ñ w budynkach mieszkalnych na terenie zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej dopuszcza siÍ prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej, handlowo-us≥ugowej,
ñ maksymalna wysokoúÊ budynkÛw mieszkalno-us≥ugowych
12,0 m,
ñ lokalizacja garaøy dla samochodÛw osobowych okreúlona
zosta≥a na rysunku planu,
ñ maksymalna wysokoúÊ budynkÛw garaøowych 4,0 m,
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dopuszcza siÍ ≥πczenie poszczegÛlnych dzia≥ek pod warunkiem, øe projektowane budynki powstanπ zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
nie dopuszcza siÍ do stosowania ogrodzenia pe≥nego
w liniach rozgraniczajπcych tereny mieszkaniowe od ciπgÛw
komunikacyjnych.

ß11
1. Wyznacza siÍ tereny zieleni parkowej na obszarach oznaczonych symbolem ZI.
2. Na terenach zieleni parkowej wyznacza siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania:
ñ teren ogÛlnodostÍpny,
ñ naleøy opracowaÊ projekt zieleni, uwzglÍdniajπcy koniecznoúÊ nasadzeÒ drzewami liúciastymi i iglastymi oraz
krzewami ozdobnymi,
ñ zak≥ada siÍ lokalizowania placÛw zabaw dla dzieci i boisk
sportowych.

2. Ustalenia szczegÛ≥owe dla uk≥adu komunikacyjnego.
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ß12
1. Wyznacza siÍ tereny stacji transformatorowych oznaczonych
na rysunku planu symbolem EE.
2. Teren pod stacje transformatorowe z bezpoúrednim dostÍpem do drogi publicznej.
3. na terenie opracowania zak≥ada siÍ budowÍ stacji transformatorowych z dachami stromymi pokrytymi dachÛwkπ lub
materia≥em dachÛwko-podobnym.
ß13
1. Wyznacza siÍ drogi uk≥adu komunikacyjnego dla rejonu
objÍtego planem:
a) drogi zbiorcze oznaczone symbolem K-Z,
b) drogi dojazdowe oznaczone symbolem K-D,
c) drogi piesze oznaczone symbolem K-X.
Na rysunku planu podano projektowane rzÍdne jezdni w wÍz≥ach.
Na podstawie tych rzÍdnych naleøy ustalaÊ rzÍdne posadzek
budynkÛw mieszkalnych.
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ß14
Zestawienie powierzchni terenÛw bilansowych (tabela zawiera
orientacyjne wielkoúci poszczegÛlnych jednostek projektowych).
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ß15
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenie kolidujπce z wyznaczonymi terenami zainwestowania
naleøy zlikwidowaÊ lub przed≥oøyÊ na zasadach okreúlonych
w dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych
na podstawie warunkÛw technicznych.
Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia obowiπzuje zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych, nasadzeÒ do czasu likwidacji kolizji, niezaleønie od tego, czy obszary te zosta≥y zaznaczone
na rysunku planu.
1. Urzπdzenia elektroenergetyczne.
Naleøy dπøyÊ do budowy tylko kablowych sieci zasilajπcych.
Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ
na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez Zak≥ad
Energetyczny.
Dla zasilania poszczegÛlnych nieruchomoúci przewiduje siÍ
linie kablowe niskiego napiÍcia. Z≥πcza kablowe z wbudowanymi uk≥adami pomiarowymi lokalizowaÊ naleøy w granicach
poszczegÛlnych posesji. Przewiduje siÍ jedno z≥πcze dla
jednej posesji.
Oúwietlanie ulic lampami oszczÍdnymi. Zasilanie lamp liniami
kablowymi, wyposaøonymi w sterowanie automatyczne przekaünikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych szaf
oúwietleniowych.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia jezdni ulic.
W planie wyznaczono trzy dzia≥ki pod stacje transformatorowe.
Dzia≥ka 1EE o wymiarach jak na rysunku planu i 2EE, 3EE
o wym. 10 x 8 m. SzerokoúÊ dzia≥ki 10 m mierzona jest po
linii rozgraniczajπcej ulicy. Architektura budynku stacji z materia≥Ûw tradycyjnych z dachem stromym krytym dachÛwkπ
lub materia≥em dachÛwkopodobnym.
W planie zak≥ada siÍ skablowanie istniejπcej napowietrznej
linii energetycznej przebiegajπcych przez teren opracowania.
Planowane zapotrzebowanie mocy dla budynkÛw mieszkalnych:
106 dzia≥ek x 15 kW = 1590 kW
oúwietlenie ulic ñ 13 kW
2. Wodociπgi.
Zapotrzebowanie wody dla terenu opracowania zapewnia
siÍ z lokalnych ujÍÊ lub z sieci miasta Poznania.
Gmina Tarnowo PodgÛrne posiada w pe≥ni zaspakajajπce
obecne potrzeby gminy ujÍcia wody:
w Kiπczynie max wydajnoúÊ
ñ 2600 m3/dobÍ
w Lusowie max wydajnoúÊ
ñ 1000 m3/dobÍ
w Wysogotowie max wydajnoúÊ ñ 3400 m3/dobÍ
w SUMIE
ñ 7000 m3/dobÍ
Dla zaspokojenia perspektywicznych potrzeb wody Gmina
Tarnowo PodgÛrne wspÛlnie z gminπ Dopiewo prowadzi
ujÍcia wody ìJOANKAî na terenie gminy Dopiewo.
SieÊ wodociπgowπ na terenie opracowania wykonaÊ przed
budowπ ulic i wyposaøyÊ jπ w hydranty uliczne do gaszenia
poøaru.
Zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej w obrÍbie osiedla sieci
wodociπgowej.
Planowane zapotrzebowanie wody:
106 dzia≥ek x 4 osoby x 150 l/osobÍ/dobÍ ñ 63.600 l/dobÍ
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3. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do centralnej oczyszczalni w Tarnowie PodgÛrnym lub do sieci komunalnej
miasta Poznania.
Przewiduje siÍ system odprowadzania úciekÛw sanitarnych
mieszany, grawitacyjny i pompowy.
KanalizacjÍ wybudowaÊ przed budowπ nawierzchni ulic.
Obowiπzuje zakaz odprowadzania úciekÛw sanitarnych do
zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
Planowana iloúÊ úciekÛw sanitarnych bytowych:
106 dzia≥ek x 4 osoby x 150 l/osobÍ/dobÍ x 90% =
57.240 l/dobÍ.
4. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzonych ulic odprowadzane bÍdπ
do gminnej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z powierzchni dachÛw naleøy odprowadziÊ
do gruntu w granicach poszczegÛlnych dzia≥ek.
5. SieÊ gazowa.
W bezpoúrednim sπsiedztwie terenu opracowania znajduje
siÍ czynna sieÊ gazowa. Budowa przy≥πczy odbywaÊ siÍ
bÍdzie na podstawie warunkÛw technicznych wydanych
przez zak≥ad gazowniczy. SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia jezdni i chodnikÛw.
6. Telekomunikacja
Przy≥πcze telefoniczne naleøy realizowaÊ w pasach drÛg
dojazdowych na podstawie warunkÛw technicznych.

III. USTALENIA KO—COWE
ß16
Tracπ moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnowo PodgÛrne ñ Perspektywa ñ rok 2000 zatwierdzonego uchwa≥π nr XXX/148/92 Rady Gminy w Tarnowie
PodgÛrnym z dnia 8 grudnia 1992 r. og≥oszonπ w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 23 poz. 266 oraz
inne opracowania planistyczne z zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß17
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 20%.
ß18
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Tarnowo
PodgÛrne.
ß19
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie w terminie 14 dni
po og≥oszeniu.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr XLVII/393/2001 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 13 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
we wsi Chyby ñ 52/1, 52/2, 52/3
Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy
Tarnowo PodgÛrne uchwala, co nastÍpuje:

ß4
Przedmiotem planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej (Mn),
b) tereny urzπdzeÒ komunikacji (K-L),
c) zasady podzia≥u terenu,
d) zasady uzbrojenia terenu,
e) zasady ochrony i uøytkowania terenu.

ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Chyby
ñ 52/1, 52/2, 52/3.

ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy
za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania úciúle okreúlone,
c) obowiπzujπce i nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) oznaczenia okreúlajπce podstawowe przeznaczenie terenu:
Mn, K-L,
e) wartoúci wymiarowe: linii rozgraniczajπcych pasy drogowe,
usytuowanie obowiπzujπcej i nieprzekraczalnej linii zabudowy.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Plan obejmuje obszar o powierzchni 0,33 ha i jest po≥oøony
w Chybach w gminie Tarnowo PodgÛrne. Teren opracowania
znajduje siÍ przy ul. Ogrodowej i Szkolnej. Granice planu okreúlone zosta≥y na rysunku planu. W celu prawid≥owego posadowienia budynkÛw oraz uzbrojenia technicznego podziemnego
terenu, wystÍpujπcy grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie noúnoúci gruntÛw oraz wystÍpowania wody
gruntowej i jej agresywnoúci.
Projektowane przeznaczenie w/w terenu jest zgodne z ustaleniami
ìStudium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo PodgÛrneî.
ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesÛw publicznych ponadlokalnych i lokalnych
w zakresie:
ñ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
ñ ochrony úrodowiska przyrodniczego,
ñ zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej,
2) okreúlenie zasad zagospodarowania terenu uwzglÍdniajπcych bieøπce i kierunkowe moøliwoúci rozwojowe Chyb
w strukturze spo≥eczno-przestrzenno-gospodarczej gminy, leøπcej w aglomeracji miasta Poznania.
3) zmiana statusu istniejπcych dzia≥ek ñ obecnie w granicach
opracowania znajdujπ siÍ tereny przeznaczone pod us≥ugi.
W planie projektuje siÍ zmianÍ przeznaczenia na tereny
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wraz z okreúleniem warunkÛw architektonicznych i urbanistycznych. Wprowadzenie zmian regulujπcych pod wzglÍdem formalno-prawnym sposÛb zagospodarowania terenu jest niezbÍdne ze
wzglÍdu na sπsiedztwo jeziora Kierskiego.

ß6
Jeøeli w niniejszej uchwale mowa o:
1. obowiπzujπcym planie gminy, tekúcie obowiπzujπcego planu
gminy lub uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ wszystkie
obowiπzujπce materia≥y formalne i prawne miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo
PodgÛrne ñ perspektywa na rok 2000, uchwalonego uchwa≥π
nr XXX/148/92 Rady Gminy w Tarnowie PodgÛrnym
z 8 grudnia 1992 roku, og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym
Woj. PoznaÒskiego nr 1/93 poz. 5 z pÛüniejszymi zmianami;
2. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í Rady
Gminy Tarnowo PodgÛrne, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
3. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4. rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
w skali 1:500, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y;
5. przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
przeznaczenie mieszkaniowe, ktÛre obowiπzuje na ca≥ym
obszarze oznaczonym symbolem Mn,
6. przeznaczeniu dodatkowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
przeznaczenie uzupe≥niajπce przeznaczenie podstawowe;
7. innych opracowaniach planistycznych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
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ktÛre zawierajπ lub bÍdπ zawieraÊ dodatkowe ustalenia, nie
kolidujπce z niniejszπ uchwa≥π;
8. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania
projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzanie bÍdπ
stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π
i nie kolidujπce z niπ.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu.
1. Zak≥ada siÍ doprowadzenie wody, prπdu, gazu oraz usuwanie
i utylizacjÍ odpadÛw sta≥ych (nieczystoúci) na warunkach
gwarantujπcych w≥aúciwy standard øycia mieszkaÒcÛw oraz
ochronÍ úrodowiska zgodnie z obowiπzujπcymi normami.
2. W zakresie gospodarki úciekami:
ñ úcieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzone bÍdπ do
sieci gminnych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
po ich wybudowaniu.
3. Wody opadowe z po≥aci dachowych na poszczegÛlnych
dzia≥kach odprowadzane bÍdπ do gruntu w granicach danej
nieruchomoúci.
4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci)
obowiπzku gminy do realizacji na tym terenie infrastruktury
technicznej.

II. Przepisy szczegÛ≥owe
ß8
1. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje nakaz:
ñ prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez
zapewnienie gromadzenia odpadÛw w sposÛb gwarantujπcy ochronÍ gruntu i wÛd podziemnych tzn. w szczelnych pojemnikach z pokrywami,
ñ projektowania budynkÛw z kot≥owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujπcych do celÛw grzewczych energiÍ elektrycznπ.
2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
ñ wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej z tymczasowym zezwoleniem odprowadzania úciekÛw bytowych do
szamb,
ñ prowadzenia wszelkiej dzia≥alnoúci gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem Mn,
ñ zakopywania wszelkich odpadÛw, w tym w szczegÛlnoúci
nieøywych zwierzπt, i opakowaÒ po úrodkach ochrony
roúlin,
ñ spalania odpadÛw nieorganicznych,

ñ
ñ

ñ
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wysypywania øuøla paleniskowego, w tym takøe na
nieutwardzone ciπgi komunikacyjne,
gromadzenia úciekÛw bytowych w sposÛb zagraøajπcy
ochronie gruntu i wÛd powierzchniowych; budowy i eksploatacji indywidualnych bezodp≥ywowych zbiornikÛw
na úcieki bytowe,
stosowania do zimowego utrzymywania drÛg soli kuchennej i úrodkÛw chemicznych majπcych szkodliwy
wp≥yw na úrodowisko naturalne.

ß9
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach
oznaczonych symbolem Mn.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiπzujπ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
ñ domy mieszkalne jednorodzinne, w zabudowie wolno
stojπcej. Lokalizacja budynku na dzia≥ce z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi
liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ na terenie zabudowy mieszkaniowej obowiπzuje nakaz
realizacji budynkÛw z dachami stromymi,
ñ garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ
czÍúciπ budynkÛw mieszkalnych lub wolno stojπce. Dopuszcza siÍ lokalizowanie garaøy w granicy nieruchomoúci
z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych linii
zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 9,0 m,
ñ dopuszcza siÍ ≥πczenie poszczegÛlnych dzia≥ek pod warunkiem, øe projektowane budynki powstanπ zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
ñ na poszczegÛlnych nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ
miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady sta≥e,
dostÍpne z ulicy,
ñ na poszczegÛlnych dzia≥kach, szczegÛlnie od strony ulicy,
naleøy urzπdziÊ ogrÛd ozdobny z zastosowaniem miÍdzy
innymi roúlin zimozielonych,
ñ ogrodzenia dzia≥ek muszπ odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad
poziomem terenu. Zabrania siÍ ogrodzenia pe≥nego wzd≥uø
drÛg oznaczonych symbolem K-L
ñ wody opadowe z po≥aci dachÛw i z powierzchni utwardzonych wokÛ≥ domÛw naleøy odprowadziÊ do gruntu w
granicach poszczegÛlnych nieruchomoúci
ß10
1. Wyznacza siÍ drogi uk≥adu komunikacyjnego dla rejonu
objÍtego planem:
a) drogi lokalne oznaczone symbolem K-L,
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2. Ustalenia szczegÛ≥owe dla uk≥adu komunikacyjnego.

ß11
Zestawienie powierzchni terenÛw bilansowych (tabela zawiera
orientacyjne wielkoúci poszczegÛlnych jednostek projektowych).

ß12
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenie kolidujπce z wyznaczonymi terenami zainwestowania
naleøy zlikwidowaÊ lub przed≥oøyÊ na zasadach okreúlonych
w dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych
na podstawie warunkÛw technicznych.
Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia obowiπzuje zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych, nasadzeÒ do czasu likwidacji kolizji, niezaleønie od tego, czy obszary te zosta≥y zaznaczone
na rysunku planu.
1. Urzπdzenia elektroenergetyczne.
Naleøy dπøyÊ do budowy tylko kablowych sieci zasilajπcych.
Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez
Zak≥ad Energetyczny. Dla zasilania poszczegÛlnych nieruchomoúci przewiduje siÍ linie kablowe niskiego napiÍcia. Z≥πcza

kablowe z wbudowanymi uk≥adami pomiarowymi lokalizowaÊ
naleøy w granicach poszczegÛlnych posesji. Przewiduje siÍ
jedno z≥πcze dla jednej posesji.
Oúwietlanie ulic lampami oszczÍdnymi. SieÊ wykonaÊ przez
budowπ utwardzenia jezdni ulic.
W planie zak≥ada siÍ skablowanie istniejπcej napowietrznej
linii energetycznej przebiegajπcych przez teren opracowania.
Planowane zapotrzebowanie mocy dla budynkÛw mieszkalnych:
3 dzia≥ki x 15 kW = 45 kW
oúwietlenia ulicznego ñ 0,75 kW
2. Wodociπgi.
Zapotrzebowanie wody dla terenu opracowania zapewnia
siÍ z lokalnych ujÍÊ lub z sieci miasta Poznania.
Gmina Tarnowo PodgÛrne posiada w pe≥ni zaspakajajπce
obecne potrzeby gminy ujÍcia wody:
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Dla zaspokojenia perspektywicznych potrzeb wody Gmina
Tarnowo PodgÛrne wspÛlnie z gminπ Dopiewo prowadzi
ujÍcia wody ìJOANKAî na terenie gminy Dopiewo.
SieÊ wodociπgowπ na terenie opracowania wykonaÊ przed
budowπ ulic i wyposaøyÊ jπ w hydranty uliczne do gaszenia
poøaru.
Zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej sieci wodociπgowej ÿ 90
u≥oøonej wzd≥uø ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej.
Przewidywane zapotrzebowanie wody:
3 dzia≥ki x 4 osoby x 150 l/osobÍ/dobÍ wynosi 1.800 l/dobÍ
Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do centralnej oczyszczalni w Tarnowie PodgÛrnym lub do sieci komunalnej
miasta Poznania.
Przewiduje siÍ system odprowadzania úciekÛw sanitarnych
grawitacyjny i pompowy.
KanalizacjÍ wybudowaÊ przed budowπ jezdni i chodnikÛw.
Obowiπzuje zakaz odprowadzania úciekÛw sanitarnych do
zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
Planowana iloúÊ úciekÛw sanitarnych bytowych:
3 dzia≥ki x 4 osoby x 150 l/osobÍ/dobÍ x 90% = 1.620 l/dobÍ.
Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z powierzchni drÛg publicznych zostanπ
odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej.
SieÊ gazowa.
Teren posiada czynnπ sieÊ gazowπ w ul. Ogrodowej i Szkolnej.
Inwestorami przy≥πczy oraz punktÛw redukcyjno-pomiarowych bÍdπ odbiorcy. SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia
jezdni i chodnikÛw.
Telekomunikacja
Przy≥πcze telefoniczne naleøy realizowaÊ w pasach drÛg
dojazdowych na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez TelekomunikacjÍ Polskπ S.A. Istnieje rÛwnieø
moøliwoúÊ korzystania z us≥ug innych operatorÛw
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III. USTALENIA KO—COWE
ß13
Tracπ moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnowo PodgÛrne ñ Perspektywa ñ rok 2000 zatwierdzonego uchwa≥π nr XXX/148/92 Rady Gminy w Tarnowie
PodgÛrnym z dnia 8 grudnia 1992 r. og≥oszonπ w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 23 poz. 266 oraz
inne opracowania planistyczne z zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß14
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 20%.
ß15
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Tarnowo
PodgÛrne.
ß16
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie w terminie 14 dni
po og≥oszeniu.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr XL/387/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Suchym Lesie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
1. Nadaje siÍ imiÍ Wojciecha ZieliÒskiego projektowanej ulicy
opisanej w za≥πczniku nr 1.
2. Za≥πcznik o ktÛrym mowa w ust. 1 okreúla ogÛlne po≥oøenie
obiektu, a szczegÛ≥owa jego lokalizacja uwidoczniona jest na
odpowiednim szkicu, ktÛrego ustalenia podlegajπ przeniesieniu
na mapy ewidencyjne i zasadnicze Suchego Lasu.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Suchy Las.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las
(ñ) mgr Graøyna G≥owacka
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Za≥πcznik nr 2
do uchwa≥y Nr XL/387/2001
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 15 marca 2001 r.

SZKIC NR 1

Dziennik UrzÍdowy
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Za≥πcznik nr 1
do uchwa≥y Nr XL/387/2001
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 15 marca 2001 r.

NADANIE NAZWY ULICY

Lp Proponowana nazwa
1 ulica Wojciecha
ZieliÒskiego

Lokalizacja

Nr szkicu

projektowana ulica w rejonie
pomiÍdzy ulicπ Alejowπ a £πkowπ
od ulicy PodgÛrnej w kierunku Rygi

1
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UCHWA£A nr XL/389/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia inkasa za pobÛr podatkÛw i op≥at lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 1996 r. nr 13 poz. 74 z pÛün zmianami), w zwiπzku z art. 6
ust. 9 i art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31 z pÛün.zm.),
Rada Gminy Suchy las uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. PobÛr podatku od nieruchomoúci od osÛb fizycznych moøe
siÍ odbywaÊ w drodze inkasa.
2. PobÛr podatku od posiadania psÛw zarzπdza siÍ w drodze
inkasa.
ß2
1. Wykonywanie inkasa powierza siÍ w pierwszej kolejnoúci
so≥tysowi danej wsi (przewodniczπcemu zarzπdu osiedla),
a w razie jego rezygnacji ñ cz≥onkom rady so≥eckiej (zarzπdu
osiedla).
2. Wykonywanie inkasa realizuje ponadto SpÛ≥dzielczy Bank
ludowy w Poznaniu, Oddzia≥ Suchy Las, z siedzibπ w Suchym
Lesie ul. Szkolna 13.
ß3
Zobowiπzuje siÍ inkasentÛw, o ktÛrych mowa w ß2 ust. 1
uchwa≥y do odbioru formularzy pokwitowaÒ poboru podatkÛw
w UrzÍdzie Gminy Suchy Las.
ß4
Terminem p≥atnoúci dla inkasentÛw pobranych podatkÛw jest
ostatni dzieÒ, w ktÛrym zgodnie z przepisami prawa podatkowego
powinna nastπpiÊ wp≥ata naleønoúci z tytu≥u podatku.

ß5
Wynagrodzenia za inkaso inkasentÛw o ktÛrych mowa w ß2
ust. 1 uchwa≥y, okreúla siÍ w sposÛb nastÍpujπcy:
ñ 4% od zebranych kwot podatkÛw;
ñ 2,50 z≥ od dostarczonego nakazu.
ß6
Zasady i tryb poboru inkasa przez inkasenta okreúlonego w ß2
ust. 2 uchwa≥y okreúla umowa rachunku bankowego, zawarta
dnia 1.01.2000 pomiÍdzy SpÛ≥dzielczym Bankiem Ludowym
w Poznaniu, Oddzia≥ w Suchym Lesie, a UrzÍdem Gminy Suchy
Las.
ß7
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Suchy Las.
ß8
Traci moc uchwa≥a nr VII/88/99 Rady Gminy Suchy Las z dnia
11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wysokoúci inkasa za
pobÛr podatkÛw i op≥at lokalnych.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las
(ñ) mgr Graøyna G≥owacka
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UCHWA£A Nr XL/390/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y nr XXXV/347/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od úrodkÛw transportowych
w roku 2001
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
nr 13, poz., 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. nr 9,
poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami), oraz Rozporzπdzeniem Ministra FinansÛw z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania
niektÛrych przepisÛw ustawy o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. nr 105, poz. 1115) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
W uchwale Rady Gminy Suchy Las nr XXXV/347/2000 z dnia
21 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od úrodkÛw transportowych w roku 2001, wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1. ß1 pkt 3 uzupe≥nia siÍ o treúÊ: z wyjπtkiem wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatnika podatku rolnego.

2. ß2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: od przyczep i naczep o ≥adownoúci:
a) powyøej 5 do 8 ton
480 z≥.
b) powyøej 8 do 12 ton 750 z≥.
c) powyøej 12 ton
920 z≥.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Suchy Las.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las
(ñ) mgr Graøyna G≥owacka
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UCHWA£A nr XL/391/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y nr XXXV/350/2000 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.12.2000 r. w sprawie op≥aty administracyjnej
na rok podatkowy 2001
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 18 oraz art.19 pkt. 1
lit. ìcî ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. z 1991 r. nr 9 poz. 31 z pÛün. zmianami) oraz
rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie wykonania niektÛrych przepisÛw ustawy o podatkach
i op≥atach lokalnych (Dz.U. nr 105 poz. 1115), Rada Gminy
Suchy Las uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. W uchwale nr XXXV/350/2000 Rady Gminy Suchy Las z dnia
21.12.2000 r. w sprawie op≥aty administracyjnej na rok podatkowy 2001 zmienia siÍ treúÊ ß1, ktÛry otrzymuje brzmienie:
Ustala siÍ op≥atÍ administracyjnπ od sporzπdzenia przez przewodniczπcego Zarzπdu Gminy albo sekretarza gminy protoko≥u zawierajπcego ostatniπ wolÍ spadkodawcy, w wysokoúci 170 z≥.

2. W ß2 uchwa≥y, o ktÛrej mowa w ust. 1, dotychczasowπ treúÊ
oznacza siÍ jako ust. 2, a dopisuje ust. 1, o nastÍpujπcym
brzmieniu:
1. Obowiπzek zap≥aty op≥aty administracyjnej powstaje
z chwilπ dokonania czynnoúci.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Suchy Las.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las
(ñ) mgr Graøyna G≥owacka
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UCHWA£A Nr XL/392/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y nr XXXV/351/2000 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.12.2000 r. w sprawie ustalenia stawki
podatku od posiadania psÛw na rok podatkowy 2001
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
z 1991 r. nr 9 poz. 31 z pÛün. zmianami) oraz rozporzπdzenia
Ministra FinansÛw z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
wykonania niektÛrych przepisÛw ustawy o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. nr 105 poz. 1115), Rada Gminy Suchy Las
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. W uchwale nr XXXV/351/2000 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 21.12.2000 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od
posiadania psÛw na rok podatkowy 2001 zmienia siÍ treúÊ
ß2 ust. 2, ktÛry otrzymuje brzmienie: Podatek jest pobierany
w drodze inkasa.

2. W ß2 uchwa≥y, o ktÛrej mowa w ust. 1 , dopisuje siÍ ust. 3
o nastÍpujπcym brzmieniu:
Okreúlenie inkasentÛw i wysokoúci wynagrodzenia za inkaso
ustala odrÍbna uchwa≥a.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Suchy Las.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las
(ñ) mgr Graøyna G≥owacka
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UCHWA£A Nr XXV/139/2001 RADY GMINY W KUåLINIE
z dnia 23 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkÛ≥ podstawowych oraz granic ich obwodÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛün.zm.) oraz przepisu art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrzeúnia 1991 r. o systemie oúwiaty (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pÛün.zm.) Rada Gminy w Kuúlinie uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
Dla publicznych szkÛ≥ podstawowych w Gminie Kuúlin ustala siÍ
granice ich obwodÛw:
1. Szko≥a Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Michorzewie.
StopieÒ organizacyjny klasy I-VI.
UczÍszczaÊ do niej bÍdπ uczniowie z miejscowoúci: Michorzewo, Michorzewko, G≥uponie, Turkowo.
2. Szko≥a Podstawowa w åliwnie.
StopieÒ organizacyjny klasy I-VI
UczÍszczaÊ do niej bÍdπ dzieci z miejscowoúci: åliwno,
Wymys≥owo, Trzcianka.

3. Szko≥a Podstawowa im. gen. Stanis≥awa Taczaka w Wπsowie.
StopieÒ organizacyjny klasy I-VI
UczÍszczaÊ do niej bÍdπ dzieci z miejscowoúci: Wπsowo,
WπsÛwko, Dπbrowa, Kuúlin, Nowa Dπbrowa, oraz Chraplewo,
Zygmuntowo gm. LwÛwek.
ß2
W miarÍ posiadania wolnych miejsc do wymienionych w ß1
szkÛ≥ podstawowych mogπ uczÍszczaÊ uczniowie spoza obwodÛw szkolnych.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß4
Z dniem 31.08.2001 r. traci moc uchwa≥a nr V/26/99 Rady
gminy w Kuúlinie z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42

ó 1740 ó

ustalenia planu publicznych szkÛ≥ podstawowych oraz granic ich
obwodÛw.
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ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 wrzeúnia 2001 r.

ß5
Niniejsza uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy w Kuúlinie
(ñ) mgr inø. Sylwester Kamyszek
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UCHWA£A Nr XXVIII/185/2001 RADY MIEJSKIEJ MI DZYCHODU
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie okreúlenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i stawek za lokale socjalne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8.03.1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. ze zmian.) w zwiπzku z art. 26,
26a i art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych 0 jednolity tekst
ustawy Dz.U. Nr 120 poz. 787 z 1998 r. ze zmianami Rada
Miejska MiÍdzychodu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ stawkÍ bazowπ czynszu regulowanego za 1 m2
powierzchni uøytkowej lokalu mieszkalnego w wysokoúci
1,70 z≥.
2. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 40% stawki czynszu
regulowanego jaki przypada≥by za dany lokal.
3. Okreúlone w pkt. 1 i 2 stawki czynszu ulegajπ podwyøszeniu
i obniøeniu stosownie do tabeli stanowiπcej za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Przez powierzchniÍ uøytkowπ lokalu mieszkalnego w rozumieniu
uchwa≥y uwaøa siÍ powierzchniÍ wszystkich pomieszczeÒ znajdujπcych siÍ w tym lokalu bez wzglÍdu na ich przeznaczenie
i sposÛb uøytkowania tj. pokoi, kuchni, spiøarni, przedpokoi,
alkÛw, holi, korytarzy, ≥azienek oraz innych pomieszczeÒ s≥uøπcych
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie uwaøa siÍ
za powierzchniÍ uøytkowπ lokalu mieszkalnego powierzchni
balkonÛw, tarasÛw, strychÛw, piwnic i komÛrek gospodarczych.
WielkoúÊ powierzchni uøytkowej lokalu ustala siÍ na podstawie
obmiaru w úwietle wyprawionych przegrÛd pionowych (úcian)
przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku
okreúlonych we w≥aúciwej Polskiej Normie.

ß3
Zarzπdca domu lub inna osoba uprawniona do pobierania
czynszu zobowiπzani sπ zawiadomiÊ pisemnie najemcÍ o nowej
wysokoúci czynszu, nie pÛüniej niø 7 dni przed wejúciem w øycie
niniejszej uchwa≥y
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie co najmniej miesiπca od
dnia og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z poczπtkiem miesiπca kalendarzowego.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w MiÍdzychodzie oraz zobowiπzuje siÍ Zarzπd Miejski do podania najemcom na piúmie uzasadnienia wprowadzonych podwyøek czynszu
regulowanego.
ß6
Traci moc uchwa≥a Nr I/1/99 Rady Miejskiej w MiÍdzychodzie
z dnia 25.01.1999 r. w sprawie okreúlenia stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne i stawek czynszu za lokale
socjalne, oraz za≥πcznik Nr 1 i Nr 2 do uchwa≥y Nr I/1/99 z dnia
25.01.1999 r. ñ tabele oczynszowania mieszkaÒ.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Zygmunt Ciszewicz

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42

ó 1741 ó

Poz. 723

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Rady Miejskiej Nr XXVIII/185/2001
z dnia 28 marca 2001

TABELA OCZYNSZOWANIA MIESZKA—
Stawka bazowa czynszu za 1 m2 pow. uøytkowej wynosi 1,70 z≥.

Stan wyposaøenia mieszkaÒ
w instalacje

Baza
%

Kwota za 1 m2 pow. uøytkowej.
Czynsz regulowany

Kwota za 1m2 pow. uøytkowej
czynsz socjalny 40% czynszu
regulowanego

1. mieszkanie o wspÛ≥czesnym standardzie
(wszystkie urzπdzenia: c.o.; w.c.; gaz; ≥azienka)

132

2,24

0,90

2. mieszkanie bez 1 z n/w urzπdzeÒ:
(c.o.; w.c.; gaz; ≥azienka)

116

1,97

0,79

3. mieszkanie z dwoma n/w urzπdzeniami:
(c.o.; w.c.; gaz; ≥azienka)

100

1,70

0,68

4. mieszkanie z jednym n/w urzπdzeniem:
(c.o.; w.c.; gaz; ≥azienka)

80

1,36

0,54

5. mieszkanie tylko z wod.-kan.

60

1,02

0,41

6. mieszkanie bez urzπdzeÒ wod.-kan.

40

0,68

0,27

Wprowadza siÍ obniøenie poszczegÛlnych kwot stawek czynszu
za 1 m2powierzchni uøytkowej:
1. Za lokal wspÛlny zajmowany przez wiÍcej niø jednego
najemcÍ ñ 5%
2. Za mieszkanie z ciemnπ kuchniπ ñ 5%
3. Za wyposaøenie lokalu w urzπdzenia techniczne (≥azienka,
w.c., gaz) na w≥asny koszt najemcy ñ 5%
4. Za mieszkanie pod≥πczone do szamba ñ 30%
Objaúnienia dotyczπce niektÛrych pozycji czynnikÛw majπcych
wp≥yw na wysokoúÊ stawki za 1 m2:
1. Przez urzπdzenia wodociπgowo ñ kanalizacyjne rozumie siÍ
rÛwnieø lokalne urzπdzenia wodociπgowe (hydrofor), kanalizacja (szamba);
2. Przez w.c. rozumie siÍ doprowadzona do ≥azienki lub wydzielonego pomieszczenia instalacjÍ wod ñ kan umoøliwiajπcπ
pod≥πczenie muszli sedesowej i sp≥uczki: dotyczy rÛwnieø

w.c. przynaleønego do lokalu po≥oøonego poza lokalem na tej
samej kondygnacji;
3. Przez ≥azienkÍ rozumie siÍ wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadajπce sta≥e instalacje: wod.-kan. umoøliwiajπce pod≥πczenie wanny, brodzika, baterii, piecyka kπpielowego (gazowego, elektrycznego, bojlera) itp.;
4. Przez c.o. rozumie siÍ ogrzewanie energiπ cieplnπ dostarczonπ
z elektrociep≥owni, ciep≥owni i kot≥owni lokalnych ñ osiedlowych, domowych;
5. Na najemcy lokalu ciπøy obowiπzek udokumentowania poniesionych kosztÛw wyposaøenia lokalu w urzπdzenia techniczne.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Zygmunt Ciszewicz

Dziennik UrzÍdowy
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UCHWA£A Nr XXVIII/189/2001 RADY MIEJSKIEJ MI DZYCH”D
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie wysokoúci op≥at za wodÍ
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 , art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. 13 poz. 74 z 1996 r. ze zmianami) oraz art. 1 i art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co
nastÍpuje;

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.

ß1
Ustala siÍ op≥atÍ za 1 m3 wody pobieranej z wiejskiej sieci
wodociπgowej w wysokoúci: 1,48 + Vat (1,58 brutto).

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Zygmunt Ciszewicz

ß3
Uchwa≥a wychodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

725
UCHWA£A Nr XXXII/262/2001 RADY MIEJSKIEJ ROGOèNA
z dnia 29 marca 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie So≥ectwa Pruúce
Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) Rada Miejska uchwala co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Gminy Rogoüna i So≥tysowi So≥ectwa Pruúce.

ß1
W ß10 ust. 2 Statutu So≥ectwa Pruúce stanowiπcego za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr XX/229/96 Rady Miejskiej Rogoüna z dnia
15 lutego 1996 roku w sprawie ustanowienia So≥ectwa Pruúce
i nadaniu mu Statutu wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) po przecinku za wyrazem ìquorumî dodaje siÍ wyrazy
ìzebranie lubî
2) wyraz ìgodzinÍî zastÍpuje siÍ wyrazami ìpiÍtnaúcie minutî.

ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Zdzis≥aw Hinz
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UCHWA£A Nr XXVII/146/01 RADY MIASTA I GMINY GO£A—CZ
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie okreúlenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r., zm.
Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r.

Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113
poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162
poz. 1126 oraz 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42
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poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041)
oraz art. 26 ust. 1 i 2, 26a ust. 1 i 2 art. 30 ustawy z dnia 2 lipca
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120 poz. 787, zm. Nr 162 poz. 1119,
z 1999 r. Nr 111poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3 poz. 46, Nr 5
poz. 67, Nr 83 poz. 496, Nr 88 poz. 988, Nr 95 poz. 1041) Rada
Miasta i Gminy Go≥aÒcz uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ stawkÍ bazowπ czynszu regulowanego za 1 m2
powierzchni uøytkowej lokalu mieszkalnego w wysokoúci
1,70 z≥.
2. Okreúlona w ust. 1 stawka czynszu ulega obniøeniu gdy:
1) lokal po≥oøony jest w strefie wiejskiej poza miastem
Go≥aÒcz
ñ o 10%
2) lokal nie jest pod≥πczony do kanalizacji sieciowej
ñ o 10%
3) lokal nie posiada centralnego ogrzewania
ñ o 10%
4) lokal nie posiada centralnie ciep≥ej wody
ñ o 10%
3. Okreúlona w ust. 1 stawka czynszu ulega podwyøszeniu gdy:
1) lokal po≥oøony jest w strefie miejskiej
ñ o 10%
2) lokal jest pod≥πczony do kanalizacji sieciowej ñ o 10%
3) lokal posiada centralne ogrzewanie
ñ o 10%
4) lokal posiada centralnie ciep≥π wodÍ
ñ o 10%
ß2
Przez powierzchniÍ uøytkowπ lokalu mieszkalnego w rozumieniu
uchwa≥y uwaøa siÍ powierzchniÍ wszystkich pomieszczeÒ znajdujπcych siÍ w tym lokalu, bez wzglÍdu na ich przeznaczenie
i sposÛb uøytkowania tj. pokoi, kuchni, spiøarni, przedpokoi,
alkÛw, hali, korytarzy, ≥azienek oraz innych pomieszczeÒ s≥uøπcych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie
uwaøa siÍ za powierzchniÍ uøytkowπ lokalu mieszkalnego po-

wierzchni balkonÛw, tarasÛw. loggi, antresol, szaf i schodÛw
w úcianach, pralni, suszarni, strychÛw, piwnic i komÛrek gospodarczych, pomieszczeÒ na przechowywanie opa≥u.
Obmiaru powierzchni uøytkowej lokalu dokonuje siÍ w úwietle
wyprawionych úcian wg zasad okreúlonych w PN.
ß3
Ustala siÍ stawkÍ czynszu za 1m2 powierzchni uøytkowej lokalu
socjalnego w wysokoúci 0,80 z≥.
ß4
Zarzπdcy lokali lub inna osoba uprawniona do pobierania czynszu
zobowiπzana jest zawiadomiÊ pisemnie najemcÍ o nowej wysokoúci czynszu nie pÛüniej niø na 7 dni przed wejúciem w øycie
uchwa≥y Rady Miasta i Gminy Go≥aÒcz.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Go≥aÒcz.
ß6
Traci moc Uchwa≥a Nr II/18/99 Rady Miasta i Gminy GolaÒcz
z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie okreúlenia stawek
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za
lokale socjalne.
ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 lipca 2001 roku.
Podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Hilary Po≥czyÒski
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UCHWA£A Nr XXII/199/2001 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO
z dnia 27 marca 2001 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowej Galerii Sztuki WspÛ≥czesnej w Ostrowie Wielkopolskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578
ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paüdziernika
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzia≥alnoúci kulturalnej
(tekst jednolity Dz.U. Nr 13,poz. 123 z 2001 roku) Rada Powiatu
Ostrowskiego uchwala, co nastÍpuje:

ß1
Wprowadza siÍ zmiany do Statutu Powiatowej Galerii Sztuki
WspÛ≥czesnej w Ostrowie Wielkopolskim stanowiπce za≥πcznik
nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Tekst jednolity po zmianach Statutu Powiatowej Galerii Sztuki
WspÛ≥czesnej w Ostrowie Wielkopolskim stanowi za≥πcznik nr 2
do niniejszej uchwa≥y.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42

ó 1744 ó

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu Ostrowskiego.

ñ
ñ

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ñ
ñ

Przewodniczπcy
Rady Powiatu Ostrowskiego
(ñ) Micha≥ Wilczura

ñ
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skreúliÊ dotychczasowπ treúÊ ß11 w ca≥oúci,
dodaÊ nowy ß11 o treúci:
ìGaleria pokrywa koszty bieøπcej dzia≥alnoúci i zobowiπzania
uzyskanych przychodÛwî.
dotychczasowy ß9 otrzymuje nr 12,
dodaÊ nowy ß13 o treúci:
ìOrganizator zapewnia galerii úrodki niezbÍdne do prowadzenia
dzia≥alnoúci i utrzymania obiektu, w ktÛrym ta dzia≥alnoúÊ jest
prowadzonaî.
dodaÊ nowy ß14 o treúci:
ìGaleria tworzy Zak≥adowy Regulamin Wynagradzania pracownikÛw na podstawie i w zakresie obowiπzujπcych przepisÛwî.

ROZDZIA£ V
Przedstawicielstwo i system kontroli wewnÍtrznej
Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XXII/199/2001
z dnia 27 marca 2001 roku

ZMIANY DO STATUTU POWIATOWEJ GALERII
SZTUKI WSP”£CZESNEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ñ

dotychczasowy ß12 otrzymuje wg kolejnoúci nr 15

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koÒcowe
ñ

dotychczasowy ß13 otrzymuje wg kolejnoúci nr 16.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ñ
ñ

Za≥πcznik Nr 2
do uchwa≥y Nr XXII/199/2001
z dnia 27 marca 2001 roku

w ß1, pkt 5 wyraz ìkulturalnychî zastπpiÊ wyrazem ìkulturyî,
nadaÊ nowe brzmienie ß2, pkt. 1 ñ ìGaleria dzia≥a na terenie
Rzeczypospolitejî

STATUT POWIATOWEJ GALERII SZTUKI
WSP”£CZESNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ROZDZIA£ III
Organizacja i zarzπdzanie
ñ

nadaÊ nowe brzmienie ß6 pkt. 2 ñ ìOrganizacjÍ wewnÍtrznπ
Galerii i zakres dzia≥ania okreúla Regulamin Organizacyjny
nadany przez dyrektora po zaopiniowaniu przez Zarzπd
Powiatu Ostrowskiegoî.

ROZDZIA£ IV
Majπtek i finanse
ñ

ñ
ñ
ñ

dodaÊ nowy ß8 o treúci:
ìGaleria moøe zbywaÊ úrodki trwa≥e. Przy zbywaniu úrodkÛw
trwa≥ych stosuje siÍ odpowiednio przepisy dotyczπce przedsiÍbiorstw paÒstwowychî.
dotychczasowy ß8 otrzymuje nr 9,
skreúliÊ dotychczasowπ treúÊ ß10 w ca≥oúci,
dodaÊ nowy ß10 o treúci:
ìPlan dzia≥ania galerii zawiera w miarÍ potrzeb:
ñ plan us≥ug
ñ plan przychodÛw
ñ plan kosztÛw
ñ plan remontÛw i konserwacji
ñ plan inwestycjiî

1.

2.

3.

4.
5.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Powiatowa Galeria Sztuki WspÛ≥czesnej w Ostrowie Wielkopolskim zwana dalej ìGaleriπî zosta≥a utworzona uchwa≥π
Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 25 maja 1999 roku.
Galeria na mocy art. 4 ust. 1 pkt. 7 o samorzπdzie powiatowym (Dz. z 1998 r. Nr 91) jest powiatowπ instytucjπ
kultury.
Galeria dzia≥a na podstawie ustawy z dnia 25 paüdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia≥alnoúci kulturalnej
(Dz. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pÛün.zm.) oraz innych
powszechnie obowiπzujπcych przepisÛw niniejszego statutu.
IlekroÊ w dalszych postanowieniach statutu jest mowa o organizatorze, rozumie siÍ przez to RadÍ Powiatu Ostrowskiego.
Galeria wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

ß2
1. Galeria dzia≥a na terenie Rzeczypospolitej.
2. Siedziba Galerii znajduje siÍ w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Wroc≥awskiej 3.

Dziennik UrzÍdowy
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ROZDZIA£ II
Cel, przedmiot i zakres dzia≥ania
ß3
Galeria jest powiatowπ instytucjπ kultury, ktÛrej celem jest
prowadzenia dzia≥alnoúci wystawienniczej, upowszechnieniowej
i wydawniczej.
ß4
Przedmiotem i zakresem dzia≥ania Galerii jest szeroko rozumiane
upowszechnianie wspÛ≥czesnych sztuk plastycznych poprzez:
1) organizowanie wystaw i innych form prezentacji wspÛ≥czesnych sztuk plastycznych,
2) prowadzenie edukacji kulturalnej (kursy, odczyty, prelekcje,
filmy, koncerty, spotkania autorskie, kulturoznawcze wyjazdy
krajowe i zagraniczne, konkursy),
3) publikowanie wydawnictw zwiπzanych z ca≥okszta≥tem dzia≥aÒ
Galerii,
4) dokonywanie zakupÛw dzie≥ sztuki wspÛ≥czesnej oraz wydawnictw z zakresu kultury i sztuki,
5) gromadzenie i uøytkowanie dzie≥ sztuki stanowiπcych w≥asnoúÊ Galerii oraz przekazywanych w zarzπd,
6) poúrednictwo w sprzedaøy dzie≥ sztuki,
7) prowadzenie wspÛ≥pracy i wymiany artystycznej z oúrodkami
w kraju i zagranicπ,
8) gromadzenie i udostÍpnianie specjalistycznego ksiÍgozbioru
z zakresu historii sztuki,
9) prowadzenie dokumentacji wszystkich form dzia≥aÒ organizowanych przez GaleriÍ.
ß5
1. Galeria moøe prowadziÊ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ i us≥ugowπ
zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa.
2. Dzia≥alnoúÊ gospodarcza i us≥ugowa Galerii bÍdzie ukierunkowana na wsparcie dzia≥alnoúci podstawowej.
3. O wyborze kierunkÛw i form dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej Galeria decyduje samodzielnie.

1.
2.

3.
4.

ROZDZIA£ III
Organizacja i zarzπdzanie
ß6
Dyrektora Galerii powo≥uje i odwo≥uje Zarzπd Powiatu Ostrowskiego.
OrganizacjÍ wewnÍtrznπ Galerii i zakres dzia≥ania okreúla
Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora po zaopiniowaniu przez Zarzπd Powiatu Ostrowskiego.
Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracownikÛw Galerii.
Dyrektor zarzπdza Galeriπ jednoosobowo i reprezentuje jπ na
zewnπtrz.

ß8
Galeria moøe zbywaÊ úrodki trwa≥e.
Przy zbywaniu úrodkÛw trwa≥ych stosuje siÍ odpowiednio przepisy dotyczπce przedsiÍbiorstw paÒstwowych.
ß9
Podstawπ gospodarki finansowej Galerii jest roczny plan dzia≥alnoúci zatwierdzony przez dyrektora.
ß10
Plan dzia≥alnoúci Galerii zawiera w miarÍ potrzeb:
ñ plan us≥ug,
ñ plan przychodÛw,
ñ plan kosztÛw,
ñ plan remontÛw i konserwacji,
ñ plan inwestycji.
ß11
Galeria pokrywa koszty bieøπcej dzia≥alnoúci i zobowiπzania
z uzyskanych przychodÛw.
ß12
Przychodami galerii sπ:
1) dotacja organizatora,
2) úrodki uzyskane z prowadzonej dzia≥alnoúci gospodarczej
i us≥ugowej,
3) úrodki otrzymane od osÛb fizycznych i prawnych oraz innych
ürÛde≥.
ß13
Organizator zapewnia galerii úrodki niezbÍdne do prowadzenia
dzia≥alnoúci i utrzymania obiektu w ktÛrym ta dzia≥alnoúÊ jest
prowadzona.
ß14
Galeria Tworzy Zak≥adowy regulamin Wynagradzania PracownikÛw na podstawie i w zakresie obowiπzujπcych przepisÛw.

ROZDZIA£ V
Przedstawicielstwo i system kontroli wewnÍtrznej
ß15
Do dokonywania czynnoúci prawnych w imieniu Galerii upowaøniony jest Dyrektor.

1.
2.
ROZDZIA£ IV
Majπtek i finanse
ß7
Galeria samodzielnie gospodaruje przydzielonπ i nabytπ czÍúciπ
mienia oraz prowadzi samodzielnπ gospodarkÍ w ramach posiadanych úrodkÛw, kierujπc siÍ zasadami efektywnego ich wykorzystania.
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3.
4.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koÒcowe
ß16
Galeria uøywa pieczÍci pod≥uønej z nazwπ i adresem siedziby.
w sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie majπ
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 paüdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia≥alnoúci kulturalnej (Dz.
z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pÛün.zm.).
Statut nadaje organizator.
Wszelkie zmiany i uzupe≥nienia statutu mogπ byÊ dokonywane
w trybie okreúlonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr XXIX/115/2001 RADY POWIATU Z£OTOWSKIEGO
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie zmiany uchwa≥y ustanawiajπcej herb i flagÍ Powiatu Z≥otowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 578
ze zm.), Rada Powiatu postanawia, co nastÍpuje:
ß1
Zmienia siÍ uchwa≥Í nr XXI/75/2000 Rady Powiatu Z≥otowskiego
z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie ustanowienia herbu
i flagi Powiatu Z≥otowskiego w ten sposÛb, øe po ß2 wprowadza
siÍ ß21 w brzmieniu:
ìß21
1. Herb Powiatu Z≥otowskiego:
1) umieszcza siÍ w pomieszczeniach urzÍdowych i salach
posiedzeÒ organÛw Powiatu Z≥otowskiego oraz jednostek
administracji zespolonej Powiatu Z≥otowskiego,
2) moøe byÊ uøywany przez organy Powiatu Z≥otowskiego
oraz jednostki administracji zespolonej Powiatu Z≥otowskiego.
2. FlagÍ Powiatu Z≥otowskiego podnosi siÍ na budynkach lub
przed budynkami, stanowiπcymi siedzibÍ albo miejsce obrad:
1) Rady Powiatu Z≥otowskiego,

2) organÛw Powiatu Z≥otowskiego bπdü jednostek wchodzπcych w sk≥ad administracji zespolonej Powiatu Z≥otowskiego ñ z okazji uroczystoúci oraz rocznic i úwiπt
paÒstwowych oraz lokalnych.
3. Zarzπd Powiatu Z≥otowskiego moøe zezwoliÊ na uøywanie
herbu i flagi Powiatu Z≥otowskiego w innych, uzasadnionych
przypadkachî.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Przewodniczπcemu Rady
Powiatu Z≥otowskiego oraz Zarzπdowi Powiatu.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w wojewÛdzkim dzienniku urzÍdowym.

Przewodniczπcy
Rady Powiatu
(ñ) Stanis≥aw Godlewski

729
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 27 marca 2001 r.
pomiÍdzy
WojewÛdztwem Wielkopolskim ñ reprezentowanym przez:
ñ Jana Kopczyka ñ Wiceprzewodniczπcego Zarzπdu WojewÛdztwa Wielkopolskiego
ñ Kazimierza Koúcielnego ñ Wiceprzewodniczπcego Zarzπdu WojewÛdztwa Wielkopolskiego
zwanym dalej Powierzajπcym
a
Powiatem Pilskim ñ reprezentowanym przez Zarzπd, w imieniu ktÛrego dzia≥ajπ:
ñ Leszek Partyka ñ Starosta Pilski
ñ Mariusz Ma≥achowski ñ Wicestarosta Pilski
zwanym dalej Przyjmujπcym
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzπdzie wojewÛdztwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z pÛün.zm.),
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzπdzie
powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z pÛün.zm.), art. 70a ust. 6
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak≥adach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z pÛün.zm.) i uchwa≥y nr XXIV/344/2000

Sejmiku WojewÛdztwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2000 r.
w sprawie powierzenia zadaÒ z zakresu transportu sanitarnego
oraz uchwa≥y nr XXX/247/2000 Rady Powiatu w Pile z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjÍcia zadaÒ z zakresu transportu sanitarnego, strony porozumienia ustalajπ, co nastÍpuje:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 42

Poz. 729

ó 1747 ó

ß1
1. Powierzajπcy powierza a Przyjmujπcy przejmuje od dnia
10 kwietnia 2001 r. do realizacji zadania z zakresu transportu
sanitarnego wykonywane dotychczas przez Rejonowπ StacjÍ
Pogotowie Ratunkowego w Poznaniu ñ Sekcja w Pile na
obszarze Powiatu Pilskiego, polegajπce w szczegÛlnoúci na:
ñ uczestnictwie w ratownictwie drogowym i medycznym,
ñ pozostawaniu w gotowoúci do przewozu i transportu,
ñ transporcie i przewozie osÛb albo materia≥Ûw biologicznych i materia≥Ûw wykorzystywanych do udzielania úwiadczeÒ zdrowotnych.
2. Zadania, o ktÛrych mowa w ust. 1 Przyjmujπcy bÍdzie
wykonywa≥ nieodp≥atnie.
ß2
W celu realizacji zadaÒ okreúlonych w ß1 porozumienia Rejonowa
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przekaøe Powiatowi
Pilskiemu odpowiednie sk≥adniki mienia ruchomego okreúlone
w uchwale nr 1006/2001 Zarzπdu WojewÛdztwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wyraøenia zgody na
zbycie darowizny majπtku ruchomego na rzecz Powiatu Pilskiego
w drodze odrÍbnej umowy darowizny zawartej pomiÍdzy Rejonowπ Stacjπ Pogotowia ratunkowego w Poznaniu a Zarzπdem
Powiatu Pilskiego.
ß3
Przyjmujπcy zobowiπzuje siÍ do bieøπcej kontroli prawid≥owoúci
realizacji powierzonego zadania.
ß4
Powierzajπcy zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacjπ
powierzonych zadaÒ w szczegÛlnoúci poprzez:
1. øπdanie informacji o realizacji zadaÒ,
2. wglπd do dokumentacji zwiπzanej z realizacjπ zadania.

ß5
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.
ß6
Kaøda ze stron porozumienia ma prawo do jednego rozwiπzanie
z zachowaniem szeúciomiesiÍcznego okresu wypowiedzenia,
w tym zastrzeøeniem, øe wypowiedzenie odnosi skutek z koÒcem roku budøetowego.
ß7
Wszelkie porozumienia wymagajπ formy pisemnej pod rygorem
niewaønoúci.
ß8
W sprawach nie unormowanych niniejszym porozumieniem
majπ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
ß9
Porozumienie wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego, z mocπ od ........................................................................ .
ß10
Porozumienie sporzπdzono w czterech jednobrzmiπcych egzemplarzach, po dwa dla kaødej ze stron.
POWIERZAJ•CY

PRZYJMUJ•CY

Wiceprzewodniczπcy Zarzπdu
WojewÛdztwa Wielkopolskiego
(ñ) Jan Kopczyk

Starosta
(ñ) Leszek Partyka

Wiceprzewodniczπcy Zarzπdu
WojewÛdztwa Wielkopolskiego
(ñ) Kazimierz Koúcielny

Wicestarosta Pilski
(ñ) Mariusz Ma≥achowski
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