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1456
UCHWA£A Nr XXVII/165/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 13 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr XXVI/154/2000 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie
ustalenia stawek op≥aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.†74
z pÛün. zm.) oraz art. 18 i art. 19, pkt 1, lit. ìcî ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr†9, poz. 31 z pÛün. zm.) Rada Miejska Gminy Rakoniewice
uchwala co nastÍpuje:
ß1
W Uchwale Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice Nr XXVI/154/
/2000 z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia stawek
op≥aty administracyjnej wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) ß1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìUstala siÍ stawki op≥aty administracyjnej od czynnoúci
urzÍdowych dokonywanych na terenie gminy polegajπcych
na sporzπdzeniu testamentu przed Przewodniczπcym Zarzπdu
gminy lub Sekretarzem gminy w kwocie:
a) od sporzπdzenia testamentu w siedzibie urzÍdu miejskiego
gminy ñ 40,00 z≥
b) od sporzπdzenia testamentu poza siedzibπ urzÍdu miejskiego gminy ñ 60,00 z≥î

2) W ß1 dodaje siÍ ust. 2 w brzmieniu:
ìUstala siÍ stawki op≥aty administracyjnej od czynnoúci zwiπzanych z wpisem do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej:
a) za wpis do ewidencji ñ 30,00 z≥
b) za zmianÍ we wpisie do Ewidencji Gospodarczej ñ
15,00 z≥î
3) W ß2 ìkropkÍî zastÍpuje siÍ ìprzecinkiemî i dodaje siÍ
wyrazy ìw dniu dokonania czynnoúciî.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Rakoniewice.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice
(ñ) mgr Miros≥aw BasiÒski

1457
UCHWA£A Nr XXI/129/2001 RADY GMINY W KRZYMOWIE
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y nr XIX/106/2000 Rady Gminy w Krzymowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomoúci na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z†dnia
8 marca 1990r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z†1996†r. Nr 13,
poz. 74 z pÛün. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i art.†7a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛün. zm.) oraz art. 13 pkt.†2 i art. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og≥oszeniu aktÛw normatywnych
i†niektÛrych innych aktÛw prawnych (Dz.U. Nr†62, poz. 718) Rada
Gminy w Krzymowie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W ß2 Uchwa≥y Nr XIX/106/2000 Rady Gminy W Krzymowie
z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomoúci na 2001 r. dodaje siÍ punkt 5 o brzmieniu:

ì5) zwalnia siÍ budowle s≥uøπce do odprowadzania i oczyszczania
úciekÛw oraz zaopatrzenia w wodÍî.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Ewa Koster
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1458
UCHWA£A Nr XXVIII/177/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie op≥aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
12†stycznia 1991 r., o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr†9 poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy
uchwala co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ stawkÍ op≥aty administracyjnej za czynnoúci urzÍdowe polegajπce na wydaniu wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego w kwocie 35 z≥.

ß3
Op≥atÍ administracyjnπ naleøy uiúciÊ na rachunek UrzÍdu Miejskiego Gminy Rakoniewice w Banku SpÛ≥dzielczym Ziemi Rakoniewicko-WolsztyÒskiej, w dniu dokonania czynnoúci.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Rakoniewice.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice

ß2
Ustala siÍ stawkÍ op≥aty administracyjnej za czynnoúci urzÍdowe polegajπce na wydaniu wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego w kwocie 15 z≥.

(ñ) mgr Miros≥aw BasiÒski

1459
UCHWA£A Nr XXVI/273/01 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr†13,
poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 10 ust. 3 w zw. z art. 36 ust. 3
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada
Miejska w Kleczewie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Kleczew, zatwierdzonego uchwa≥π nr V/33/94 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13.12.1994†r.
z pÛüniejszymi zmianami og≥oszonego w Dz.Urz. WojewÛdztwa
KoniÒskiego Nr 32 z dnia 15.12.1994 r.
1. Przedmiotem planu sπ zmiany obowiπzujπcych aktualnie ustaleÒ planu dla terenu okreúlonego w ß5 niniejszej uchwa≥y.

2. Granice terenu objÍtego zmianπ planu przedstawiono na
rysunkach planu, stanowiπcych za≥πczniki nr: 1 i 2 do uchwa≥y.
3. Rysunki planu, stanowiπce za≥πczniki nr: 1 i 2 do uchwa≥y,
sπ integralnπ czÍúciπ planu.
ß2
NastÍpujπce oznaczenia liniowe w rysunkach planu, sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1. granica terenu objÍtego zmianπ planu,
2. linia rozgraniczajπca tereny o rÛønym sposobie uøytkowania
úciúle okreúlona.
ß3
Zakres ustaleÒ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu uøytkowania i zasad zagospodarowania terenÛw.
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ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y:
1. jest mowa o planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia
zmiany planu, o ktÛrych mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci
przepisu nie wynika inaczej,
2. jest mowa o uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunki
zmiany planu, stanowiπce za≥πczniki do niniejszej uchwa≥y,
3. jest mowa o rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunki
zmiany planu, stanowiπce za≥πczniki do niniejszej uchwa≥y,
4. jest mowa o przeznaczeniu terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ
przeznaczenie podstawowe, ktÛre powinno dominowaÊ na
danym terenie.
ß5
Uchwala siÍ nastÍpujπce ustalenia szczegÛ≥owe dla terenu
objÍtego zmianπ planu:
TAG ñ teren aktywizacji gospodarczej (zak≥ad przetwÛrstwa
rolno-spoøywczego). Dojazd od strony drogi gminnej (dzia≥ka
nr 137/1).
Zakaz bezpoúredniego wjazdu i wyjazdu do drogi wojewÛdzkiej nr 264 Kleczew ñ Konin. DostÍpnoúÊ do drogi wojewÛdzkiej poprzez drogÍ gminnπ i istniejπce skrzyøowanie. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawÍdzi jezdni drogi wojewÛdzkiej nr 264 wynosi 20,0 m.
Przy realizacji inwestycji naleøy uwzglÍdniÊ odleg≥oúci od linii
energetycznych 110 kV (15 m od skrajnego przewodu)
i†30†kV (5 m od skrajnego przewodu). Teren inwestycji od
strony pÛ≥nocnej i wschodniej naleøy obsadziÊ zieleniπ wysokπ i niskπ (pod liniami energetycznymi zieleÒ niska).

Poz. 1459, 1460

Zaopatrzenie w wodÍ z sieci wodociπgowej lub w≥asnego
ujÍcia g≥Íbinowego. Odprowadzenie úciekÛw do w≥asnej
oczyszczalni lub do oczyszczalni gminnej po podczyszczeniu.
Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z w≥asnej stacji transformatorowej.
ß6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Kleczew, zatwierdzony Uchwa≥π Rady Miejskiej
w Kleczewie Nr V/33/94, z dnia 13.12.94 r. w zakresie
dotyczπcym terenu objÍtego niniejszπ zmianπ planu.
ß7
Ustala siÍ wartoúÊ stawki procentowej z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem planu, w wysokoúci 20%.
ß8
Przeznacza siÍ na cele nierolnicze grunty rolne znajdujπce siÍ
w†granicach objÍtych zmianπ planu.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Kleczewie
(ñ) mgr inø. Jerzy TusiÒski

1460
UCHWA£A Nr XXV/151/01 RADY GMINY BRALIN
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie utworzenia Zespo≥u Obs≥ugi Oúwiaty, Kultury i Sportu w Bralinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 9 ustawy
z dnia 7 wrzeúnia 1991 r. o systemie oúwiaty (tekst jednolity z
1996 Nr 67, poz. 329), Rada Gminy w Bralinie uchwala co
nastÍpuje:
ß1
Tworzy siÍ ZespÛ≥ Obs≥ugi Oúwiaty, Kultury i Sportu zwany dalej
ìZespo≥emî.
ß2
ZespÛ≥ jest gminnπ jednostkπ budøetowπ.

ß3
SzczegÛ≥owe zadania zespo≥u oraz jego strukturÍ organizacyjnπ
okreúla Statut, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Bralin.
ß5
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Stanis≥aw Niechcia≥

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 80

ó 4532 ó

STATUT ZESPO£U OBS£UGI OåWIATY, KULTURY
I SPORTU W BRALINIE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
1. Tworzy siÍ ZespÛ≥ Obs≥ugi Oúwiaty, Kultury i Sportu zwany
dalej ìZespo≥emî.
2. ZespÛ≥ dzia≥a na terenie Gminy Bralin.
3. ZespÛ≥ ma siedzibÍ w UrzÍdzie Gminy w Bralinie.

ROZDZIA£ II
Cele i zakres dzia≥ania
ß2
Celem dzia≥ania Zespo≥u jest obs≥uga i nadzÛr w zakresie spraw
finansowych, organizacyjnych i administracyjnych dot.:
1) szkÛ≥ i przedszkoli dla ktÛrych organem prowadzπcym jest
Gmina Bralin,
2) spraw z zakresu kultury i sportu.
ß3
Dzia≥alnoúÊ Zespo≥u nie narusza w≥aúciwoúci organÛw Gminy
jako podmiotu prowadzπcego szko≥y podstawowe i przedszkola.
ß4
Realizujπc cele o ktÛrych mowa w ß2 ZespÛ≥ dzia≥a zgodnie
z†uchwa≥ami Rady Gminy wytycznymi Zarzπdu Gminy i WÛjta.

ROZDZIA£ III
Gospodarka finansowa
ß5
ZespÛ≥ jako jednostka budøetowa ñ prowadzi dzia≥alnoúÊ finansowπ na zasadach okreúlonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budøetowych.
ß6
1. èrÛd≥ami finansowania dzia≥alnoúci Zespo≥u sπ:
1) úrodki finansowe z budøetu gminy
2) dochody w≥asne ñ w razie utworzenia úrodkÛw specjalnych.
2. årodki okreúlone w ust. 1 pkt 1 sπ przekazywane na
rachunek Zespo≥u.
3. Planowanie i dystrybucja úrodkÛw finansowych odbywajπ siÍ
zgodnie z obowiπzujπcπ klasyfikacjπ budøetowπ.

ROZDZIA£ IV
Zadania Zespo≥u
ß7
1. Do zadaÒ Zespo≥u naleøy:
1) obs≥uga spraw administracyjno-gospodarczych, zaopatrzenie oraz obs≥uga remontÛw kapitalnych placÛwek
wymienionych w ß2.
2) obs≥uga finansowo-ksiÍgowa, organizowanie wyp≥at wynagrodzeÒ oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

Poz. 1460

3) dokonywanie inwentaryzacji sk≥adnikÛw majπtkowych
stanowiπcych mienie w/w placÛwek.
4) prowadzenie prac statystycznych oraz sporzπdzanie wymaganych sprawozdaÒ w zakresie realizowanych zadaÒ
rzeczowych, zatrudnienia itp.
5) opracowywanie projektÛw planÛw zadaÒ rzeczowych
oraz planÛw dochodÛw wydatkÛw budøetowych i pozabudøetowych w zakresie dotyczπcym dzia≥aÒ Zespo≥u.
6) tworzenie warunkÛw do przestrzegania dyscypliny finansowej i budøetowej w placÛwkach objÍtych obs≥ugπ Zespo≥u.
7) wykonywanie innych zadaÒ zleconych przez Zarzπd Gminy
lub WÛjta.
2. Do zadaÒ Zespo≥u w zakresie oúwiaty w szczegÛlnoúci
naleøy:
1) wspÛ≥praca z organem nadzoru pedagogicznego.
2) nadzÛr nad prowadzeniem w≥aúciwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynkÛw, wyposaøenia oraz
urzπdzeÒ.
3) zabezpieczenie, organizacja i nadzÛr nad dowoøeniem
dzieci do szkÛ≥.
4) wyposaøenie placÛwek oúwiatowych w niezbÍdne wyposaøenie, pomoce naukowe i sprzÍt szkolny oraz zabezpieczenie opa≥u i energii.
5) opracowywanie planÛw finansowych obs≥ugiwanych jednostek przy wspÛ≥udziale dyrektorÛw placÛwek oúwiatowych.
6) tworzenie warunkÛw do wzajemnej wspÛ≥pracy obs≥ugiwanych jednostek i koordynacja pracy ich dyrektorÛw.
7) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkÛ≥ i przedszkoli
przed ich przed≥oøeniem do zatwierdzenia.
8) przygotowywanie projektÛw uchwa≥ i innych dokumentÛw dotyczπcych oúwiaty.
9) wspÛ≥dzia≥anie w organizowaniu przedsiÍwziÍÊ wspÛlnych placÛwek oúwiatowych (konkursy, zawody itp.).
10)wspÛ≥dzia≥anie z Radπ Gminy i jej komisjami.
3. Do zadaÒ Zespo≥u w zakresie kultury i sportu naleøy w†szczegÛlnoúci:
1) opracowywanie projektÛw, planÛw rozwoju øycia kulturalnego i sportowego w gminie.
2) organizowanie dzia≥alnoúci kulturalnej i sportowej oraz
wspÛ≥praca z placÛwkami oúwiatowymi i organizacjami
spo≥ecznymi.
3) ustalanie za≥oøeÒ programowo-organizacyjnych imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz nadzÛr nad
ich realizacjπ.
4) wspieranie rozwoju spo≥ecznych towarzystw regionalnych i innych form dzia≥alnoúci spo≥eczno-kulturalnych.
5) ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentÛw.
6) wspÛ≥praca z placÛwkami oúwiatowymi i innymi organizacjami spo≥ecznymi.

W
1)
2)
3)

ROZDZIA£ V
Organizacja i zarzπdzanie
ß8
Zespole tworzy siÍ nastÍpujπce stanowiska pracy:
kierownik,
g≥Ûwny ksiÍgowy,
oraz pozostali pracownicy niezbÍdni do realizacji zadaÒ
Zespo≥u.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 80

ó 4533 ó

ß9
1. Zespo≥em kieruje kierownik powo≥ywany i odwo≥ywany przez
Zarzπd Gminy Bralin
2. Prze≥oøonym s≥uøbowym kierownika jest WÛjt.
3. WÛjt ustala zakres czynnoúci kierownika Zespo≥u.
ß10
1. Kierownik Zespo≥u dzia≥a jednoosobowo na podstawie pe≥nomocnictwa udzielonego przez Zarzπd Gminy.
2. Do zadaÒ kierownika Zespo≥u naleøy w szczegÛlnoúci:
1) reprezentowanie Zespo≥u na zewnπtrz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i sk≥adnikami
majπtku pozostajπcymi w dyspozycji Zespo≥u,
3) opracowywanie planÛw dzia≥ania i przek≥adanie sprawozdaÒ z ich wykonania Zarzπdowi i Radzie Gminy,
4) wykonywanie czynnoúci wynikajπcych z nadzoru.
ß11
1. Kierownik Zespo≥u jest kierownikiem zak≥adu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Kierownik Zespo≥u zawiera i rozwiπzuje umowy o pracÍ
z†pracownikami Zespo≥u, okreúla ich szczegÛ≥owy zakres
obowiπzkÛw i jest ich zwierzchnikiem s≥uøbowym.
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ß12
1. Kierownik Zespo≥u moøe wydawaÊ dyrektorom nadzorowanych jednostek doraüne zalecenia oraz zg≥aszaÊ uwagi i†wnioski wynikajπce z przeprowadzonych czynnoúci nadzorczych.
2. Dyrektor nadzorowanej jednostki ma prawo zg≥osiÊ do WÛjta
i Kierownika Zespo≥u zastrzeøenia wobec otrzymanych zaleceÒ, uwag i wnioskÛw w ciπgu 7 dni od ich otrzymania.
3. W razie nieuwzglÍdnienia przez WÛjta zg≥oszonych zastrzeøeÒ, dyrektor nadzorowanej jednostki jest zobowiπzany powiadomiÊ WÛjta i Kierownika Zespo≥u o realizacji zaleceÒ,
uwag lub wnioskÛw w terminie 30 dni.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koÒcowe
ß13
Zmiany postanowieÒ niniejszego Statutu wymagajπ zachowania
tego samego trybu jak jego uchwalenie.
Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Stanis≥aw Niechcia≥

1461
UCHWA£A Nr XXV/148/2001 RADY GMINY KO£ACZKOWO
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola, szkÛ≥ podstawowych i gimnazjum w Ko≥aczkowie oraz granic ich
obwodÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74,
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, art. 14 a, 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991†r.
o systemie oúwiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z 1997 r.
Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759,
Nr 162 poz. 1126 z 2000 r. nr 26 poz. 306, nr 48, poz. 552,
nr 62 poz. 718 nr 88 poz. 985, nr 91 poz. 1009, nr 95 poz. 1041)
Rada Gminy uchwala co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ z dniem 1 wrzeúnia 2001 r. plan Sieci Publicznego
Przedszkola, SzkÛ≥ Podstawowych i Gimnazjum w Ko≥aczkowie
prowadzonych przez GminÍ Ko≥aczkowo oraz granic ich obwo-

dÛw w sposÛb okreúlony w za≥πczniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej
Uchwa≥y.
ß2
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Ko≥aczkowo.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 wrzeúnia 2001 r. podlega
og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Jednoczeúnie traci moc Uchwa≥a Rady Gminy Ko≥aczkowo IX/57/99 z dnia 06.07.1999 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkÛ≥ podstawowych i gimnazjÛw oraz granic
ich obwodÛw.
Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Miros≥aw Pawlak

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 80

ó 4534 ó

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXV/148/2001
Rady Gminy Ko≥aczkowo
z dnia 26.04.2001 r.

Poz. 1461, 1462

4.

Sokolnikach

5.

Przedszkole „Jarzębinka”
w Kołaczkowie funkcjonuje
w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Publiczna szkoła podstawowa
w

1.

Kołaczkowie im. Władysława
Stanisława Reymonta
funkcjonuje w ramach Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

2.
3.

Bieganowie
im. gen. Zygmunta Berlinga
Grabowie Królewskim

Podporządkowana
organizacyjnie szkoła
filialna
Kołaczkowo z kl. I-III

Kołaczkowo, Łagiewki,
Żydowo
Borzykowo

Wszembórz z kl. I-III

Wszembórz, Cieśle
Małe, Cieśle Wielkie,
Budziłowo, Spławie
Bieganowo, Zieliniec

___________________

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XXV/148/2001
Rady Gminy Ko≥aczkowo
z dnia 26.04.2001 r.

Miejscowość
przynależna

Borzykowo z kl. I-III

filia Sokolniki

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Miros≥aw Pawlak

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZK”£ PODSTAWOWYCH
GMINY KO£ACZKOWO
ORAZ GRANICE ICH OBWOD”W
Lp.

Sokolniki, Gałęzewice,
Szamarzewo, Gorazdowo

PLAN SIECI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KO£ACZKOWIE
ORAZ GRANICE JEGO OBWOD”W
Wykaz podporządkowanych organizacyjnie miejscowości

Grabowo Królewskie,
Krzywagóra oraz

Bieganowo, Sokolniki, Gałęzewice, Szamarzewo, Zieliniec, Krzywagóra, Grabowo
Królewskie, Gorazdowo.

Kołaczkowo,
Borzykowo, Wszembórz,
Żydowo,
Łagiewki, Cieśle Małe,
Cieśle Wielkie, Spławie,
Budziłowo z kl. IV-VI

Kołaczkowo, Borzykowo, Wszembórz, Żydowo, Łagiewki, Cieśle Małe, Cieśle Wielkie,
Budziłowo, Spławie.

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Miros≥aw Pawlak

1462
UCHWA£A Nr 165/2001 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 18 maja 2001 r.
w sprawie zarzπdzenia poboru niektÛrych podatkÛw i op≥at lokalnych w drodze inkasa, okreúlenia inkasentÛw oraz wysokoúci
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.6 ust. 9, art. 14 pkt 3, art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) oraz art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993†r.
Nr 94, poz. 431 ze zmianami), art. 66 ust. 9 ustawy z 28†wrzeúnia 1991 r. (tekst jednolity z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze
zmianami), Rada Gminy w Osieku Ma≥ym uchwala, co nastÍpuje:
ß1
ZarzπdziÊ pobÛr w drodze inkasa od osÛb fizycznych nastÍpujπcych podatkÛw:
1. podatku rolnego
2. podatku od nieruchomoúci
3. podatku leúnego
4. podatku od posiadania psÛw

ß2
Inkasentami uprawnionymi do poboru podatkÛw sπ so≥tysi
w†danym so≥ectwie.
ß3
Inkasentom poszczegÛlnych so≥ectw przys≥uguje wynagrodzenie
prowizyjne w wysokoúci:
1. Borecznia
ñ 6,4%
2. Budki Nowe
ñ 8,8%
3. Budki Stare
ñ 6,7%
4. Budzis≥aw Nowy
ñ 6,7%
5. Budzis≥aw Stary
ñ 9,6%
6. DÍby Szlacheckie
ñ 4,5%
7. Drzewce
ñ 7,6%
8. FelicjanÛw
ñ 5,6%

Dziennik UrzÍdowy
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9. Lipiny
ñ 4,5%
10. £uczywno
ñ 6,8%
11. Macjewo
ñ 9,9%
12. M≥ynek
ñ 6,3%
13. Nowa Wieú
ñ 11,0%
14. Osiek Ma≥y
ñ 4,6%
15. Osiek Ma≥y Kolonia ñ 5,2%
16. Osiek Wielki
ñ 3,7%
17. Rosocha
ñ 4,3%
18. SmÛlniki Osieckie
ñ 9,0%
19. SmÛlniki RaciÍckie ñ 8,1%
20. Szar≥atÛw
ñ 14,2%
21. TrzebuchÛw
ñ 4,4%
22. Witowo
ñ 5,8%
23. Zielenie
ñ 6,3%
od wielkoúci zainkasowanych osobiúcie kwot podatkÛw z so≥ectw, jednak nie mniej niø 5,00 z≥.
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ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w Osieku
Ma≥ym.
ß5
Traci moc uchwa≥a Nr 184/94 Rady Gminy w Osieku Ma≥ym
z†dnia 25 maja 1994 r. w sprawie zarzπdzenia poboru niektÛrych
podatkÛw i op≥at lokalnych w drodze inkasa, okreúlenia inkasentÛw oraz wysokoúci wynagrodzenia za inkaso.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Ireneusz Wiúniewski

1463
UCHWA£A Nr XVI/119/2001 RADY GMINY KACZORY
z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w åmi≥owie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.†74
z pÛün. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co nastÍpuje:

14)Osiedle Sportowe
15)ulica Zelgniewska
16)ulica 500-lecia Parafii

ß1
Nadaje siÍ nastÍpujπce nazwy ulic w miejscowoúci åmi≥owo:
1) ulica Brzozowa
2) ulica GÛrna
3) ulica Jeziorna
4) ulica Kaczorska
5) ulica Kasztanowa
6) ulica Klonowa
7) ulica Koúcielna
8) ulica £πczna
9) ulica Pilska
10)ulica Przemys≥owa
11)ulica Sosnowa
12)Osiedle Leúne
13)Osiedle S≥oneczne

ß2
Wyznaczenie nazw ulic w terenie okreúla mapa stanowiπca
za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Kaczory.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia i podlega og≥oszeniu
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr inø. Stefan Kowal

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 80
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UCHWA£A Nr XXVII/168/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo, we wsi Øydowo, dz. nr ewid. 604, 612
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z†dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jedn. tekst
Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t.†Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛün. zm.) Rada Miejska
Gminy Czerniejewo uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze wsi Øydowo oraz
zmianÍ planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego w Øydowie rejon. ul. Jana Paw≥a II, dzia≥ki
nr†ewidencyjny 604 i 612, obejmujπcπ ustalenia zawarte
w†niniejszej uchwale oraz rysunek w skali 1:1000 stanowiπcy
za≥πcznik do uchwa≥y.
2. Obszar zmiany planu o ktÛrym mowa w ust. 1 obejmuje
powierzchniÍ 1,4 ha.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem M, tereny zabudowy
mieszkaniowo-us≥ugowej oznaczone na rysunku planu
symbolem MU,
2) tereny us≥ug oznaczone na rysunku planu symbolem U,
3) tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,
4) ulice lokalne oraz ciπgi piesze oznaczone na rysunku
planu symbolem KL i Kx.
2. Niøej wymienione oznaczenia graficzne, przedstawione na
rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
1. Ustala siÍ teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem M.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktÛrych
mowa w ust. 1 ustala siÍ funkcji us≥ugowπ: handel, ma≥a
gastronomia, us≥ugi bytowe.
3. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:

4.

5.

6.

7.

8.

1) podzia≥y na dzia≥ki dokonywaÊ zgodnie z rysunkiem planu
ñ z moøliwoúciπ ≥πczenia dzia≥ek,
2) ty≥y dzia≥ek styczne do rowu i do ciπgu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem Kx zagospodarowaÊ pasem zieleni izolacyjnej o szerokoúci min. 3 m,
3) forma projektowanych budynkÛw mieszkalnych winna byÊ
kszta≥towana przy zastosowaniu nastÍpujπcych zasad:
a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitÛw, gankÛw,
werand itp.
b) dachy dwuspadowe lub czterospadowe, kryte dachÛwkπ lub materia≥em imitujπcym dachÛwkÍ, kalenice rÛwnolegle do osi ulic lokalnych,
c) liczba kondygnacji maksymalnie dwie plus poddasze
uøytkowe.
Dopuszcza siÍ lokalizowanie na dzia≥kach budynkÛw gospodarczych lub garaøy o powierzchni do 40 m2. WysokoúÊ garaøy ñ
jedna kondygnacja. Dachy kryte dachÛwkπ lub materia≥em imitujπcym dachÛwkÍ. W przypadku ≥πczenia garaøy parami spadki
dachÛw winny byÊ wzajemnie zharmonizowane i nawiπzywaÊ
do spadku dachÛw budynkÛw mieszkalnych,
Ogrodzenia dzia≥ek na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1
naleøy realizowaÊ stosujπc zasadÍ ujednolicajπcπ je w zakresie wysokoúci, rodzaju s≥upkÛw lub materia≥u wype≥niajπcego.
Pomieszczenia us≥ugowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2
mogπ byÊ wydzielone w obrÍbie kubatury budynku mieszkalnego lub byÊ dobudowane do niego od strony bocznej lub
tylnej. Istnieje takøe moøliwoúÊ zastπpienia budynku mieszkalnego budynkiem us≥ugowym wolnostojπcym, obowiπzuje
warunki architektoniczne jak dla budynkÛw mieszkalnych.
Obiekty dopuszczone zgodnie z ust. 2 nie mogπ naleøeÊ do
grupy inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska
oraz do inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
wymienione w rozporzπdzeniu Ministra O.å.Z.N. i L. z dnia
14.07.1998 r. (Dz.U. Nr 93 poz. 589).
Suma powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego i powierzchni zabudowy czÍúci us≥ugowej nie moøe przekraczaÊ
40% powierzchni dzia≥ki.

ß4
1. Ustala siÍ teren zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MU. Us≥ugi lokalizowane
na tym terenie nie mogπ naleøeÊ do inwestycji mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska lub inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska, wymienione w rozporzπdzeniu Ministra O.å.Z.N. i L. z dnia 14.07.1998 r. (Dz.U. Nr 93 poz. 589).
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) budynki: us≥ugowy i mieszkalny mogπ stanowiÊ jeden
kompleks lub byÊ sytuowane oddzielnie. Obowiπzuje
przestrzeganie nieprzekraczalnej linii zabudowy. Po prze≥o-
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øeniu istniejπcych przewodÛw o ktÛrych mowa w pkt 4
nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy ustala siÍ w odleg≥oúci
5 m od ulicy Topolowej i Klonowej,
2) powierzchnia zabudowy ≥πcznie z powierzchniami utwardzonymi nie moøe przekraczaÊ 40 % powierzchni dzia≥ki.
Zaleca siÍ stosowanie powierzchni aøurowych w celu
ograniczenia uszczelnienia terenu,
3) forma projektowanego budynku mieszkalnego lub us≥ugowego winna byÊ nastÍpujπca:
a) rzut poziomy z dopuszczeniem ryzalitÛw, gankÛw,
werand itp.,
b) wysokoúÊ zabudowy do 2 kondygnacji plus poddasze
uøytkowe,
c) dach dwuspadowy lub wielospadowy,
4) dopuszcza siÍ prze≥oøenie istniejπcych przewodÛw napowietrznych i podziemnych z terenu MU na warunkach,
ktÛre zostanπ okreúlone przez dysponentÛw.
ß5
1. Ustala siÍ teren us≥ugowy oznaczony na rysunku planu
symbolem U. Us≥ugi lokalizowane na tym terenie nie mogπ,
naleøeÊ do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska lub mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o ktÛrym mowa
w ust. 1 ustala siÍ funkcjÍ mieszkaniowπ wy≥πcznie jako
mieszkania pracownicze, lub budynek mieszkalny dla w≥aúciciela.
3. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania i warunki
architektoniczne:
1) powierzchnia zabudowy nie moøe przekraczaÊ 50% powierzchni dzia≥ki,
2) miejsca postojowe dla samochodÛw w≥aúciciela, pracownikÛw, klientÛw przewidzieÊ na terenie dzia≥ki,
3) maksymalna wysokoúÊ zabudowy nie powinna przekraczaÊ wysokoúci tradycyjnego budynku dwukondygnacyjnego wyposaøonego dodatkowo w poddasze. Podzia≥ na
kondygnacje nie jest konieczny,
4) zabudowa us≥ugowa powinna posiadaÊ dach nawiπzujπcy do dachu dwu lub wielospadowego, kryty dachÛwki
lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
5) warunki architektoniczne dla budynku mieszkalnego jak
w ß3.
ß6
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP
ustala siÍ zieleÒ o charakterze parkowym.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 jako funkcjÍ uzupe≥niajπcπ ustala siÍ plac zabaw dla dzieci, skwer dla ludzi
starszych. Teren zagospodarowaÊ zieleniπ, oraz elementami
ma≥ej architektury o charakterze trwa≥ym.
3. Istniejπcy rÛw adaptuje siÍ jako ciek wodny otwarty. Po
wschodniej stronie rowu wyznacza siÍ ciπg pieszy o szerokoúci min. 5 m. W celu jego konserwacji na wyznaczonym
pasie drogowym obowiπzuje zakaz nasadzeÒ trwa≥ych.
ß7
1. Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ dzia≥ek z ul. Topolowej
i†ul.†Klonowej oznaczonych na rysunku planu symbolem KL.

Poz. 1464

2. Dla ulicy Topolowej zmienia w czÍúci wschodniej po≥πczenie
z ulicπ Klonowπ poprzez wydzielenie z dzia≥ki nr 612/2 na
d≥ugoúci ok. 30 m pasa drogowego o szerokoúci 10 m
w†liniach rozgraniczajπcych.
3. Wyznacza siÍ ciπgi piesze oznaczone symbolami Kx o szerokoúci 5 m w liniach rozgraniczajπcych, s≥uøπce rÛwnieø
jako droga do konserwacji rowu.
4. ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg≥oúci 6 m
od linii rozgraniczajπcych ul. Klonowej i Topolowej.
ß8
1. W zakresie zaopatrzenia w wodÍ, obiekty kubaturowe pod≥πczyÊ do istniejπcej sieci wodociπgowej.
2. Do czasu budowy kolektora, odprowadzenie úciekÛw do
szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
3. W zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ teren zasiliÊ
poprzez przy≥πcze do istniejπcej sieci elektrycznej. W wypadku wzrostu zapotrzebowania na moc energetycznπ, jest
moøliwoúÊ lokalizacji stacji trafo na dzia≥ce.
4. Dla odprowadzenia wÛd opadowych na terenach mieszkaniowych ustala siÍ rozwiπzania indywidualne w postaci np.
studni ch≥onnej lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokÛ≥ domu.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o preferuje siÍ lokalne ürÛd≥a
opalane paliwami ekologicznymi.
6. W zakresie gospodarki odpadami ustala siÍ, øe odpady
komunalne i komunalno-podobne gromadziÊ w granicach
posesji w sposÛb umoøliwiajπcy zorganizowany wywÛz na
sk≥adowisko odpadÛw.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß9
Traci moc uchwa≥a Nr IV/13/88 Rady Narodowej Miasta i†Gminy Czerniejewo z dnia 19.12.1988 r. w sprawie zatwierdzenia
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo w czÍúci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi
niniejszπ uchwa≥π
ß10
OdstÍpuje siÍ od naliczania jednorazowych op≥at o jakich mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaø grunt stanowi w≥asnoúÊ gminy.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Czerniejewo.
ß12
Uchwa≥a w sprawie niniejszego planu wchodzi w øycie po
up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia jej w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy
(ñ) Jan Szalbierz
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1465
UCHWA£A Nr XXVII/171/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 maja 2001 roku
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXII/140/2000 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych na 2001 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13
poz. 74 z 1996 roku ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9 poz. 31 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Czerniejewo
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ wysokoúÊ stawek podatku od úrodkÛw transportowych na 2001 rok:
Nadaje siÍ nowπ treúÊ ca≥ego punktu 2 uchwa≥y w nastÍpujπcy
sposÛb:
1. Od samochodÛw ciÍøarowych o ≥adownoúci samochodu:
a) od 2 t do 6 t w≥πcznie ñ 546,00 z≥
b) powyøej 6 t do 10 t w≥πcznie ñ 869,00 z≥
c) powyøej 10 t ñ 1250,00 z≥

d) od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych ñ 1250,00 z≥
e) od przyczep powyøej 5 t z wyjπtkiem wykorzystywanych
do celÛw rolniczych przez podatnika podatku rolnego
ñ†320,00 z≥
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Czerniejewo.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy
(ñ) Jan Szalbierz

1466
UCHWA£A Nr XXVII/172/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 maja 2001 roku
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXII/139/2000 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 13.12 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoúci stawek podatku od nieruchomoúci na 2001 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08.03.1990
roku o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13
poz.†74 z 1996 roku ze zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 2
i†art.†7a ust. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach
i†op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 ze zmianami) Rada
Miejska Gminy Czerniejewo uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. W ß1 pkt 8 ustala siÍ wysokoúÊ stawek podatku od gruntÛw
uøytkowanych rolniczo ñ 0,04 z≥ za 1 m2 gruntu,
2. Skreúla siÍ dotychczasowy zapis ß3 uchwa≥y i ustala nowπ
treúÊ.
ß3
Zwalnia siÍ 50% powierzchni gruntÛw uøytkowanych rolniczo, po≥oøonych na terenie gminy Czerniejewo od naliczania

podatku od nieruchomoúci przewidzianego w ß1 pkt 8
uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Czerniejewo.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy
(ñ) Jan Szalbierz
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1467
UCHWA£A Nr XXVII/173/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 maja 2001 roku
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXII/143/2000 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie
wysokoúci op≥aty administracyjnej na 2001 rok
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13
poz. 74 z 1996 roku ze zmianami) oraz art. 18 i 19 ustawy z†dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9 poz. 31 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Czerniejewo
uchwala co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ wysokoúÊ op≥aty administracyjnej w kwocie 150 z≥ od
sporzπdzenia protoko≥u przez Sekretarza Gminy, zawierajπcego
ostatniπ wolÍ spadkodawcy.
Op≥ata jest p≥atna w kasie UrzÍdu Miejskiego Gminy Czerniejewo w dniu zg≥oszenia wniosku o dokonanie czynnoúci urzÍdowej, o ktÛrej mowa w ß1 pkt 1.

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

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy
(ñ) Jan Szalbierz

1468
UCHWA£A Nr XXVII/174/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 maja 2001 roku
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXII/144/2000 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z 13 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoúci
op≥aty targowej na 2001 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13
poz. 74 z 1996 roku ze zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9 poz. 31 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Czerniejewo
uchwala co nastÍpuje:
ß1
Wprowadza siÍ w ß3 kolejne zapisy oznaczone pkt 2, 3, 4
o†nastÍpujπcej treúci:
2. Zarzπdza siÍ pobÛr op≥aty targowej w drodze inkasa.
3. Na inkasenta op≥aty targowej wyznacza siÍ pracownika obs≥ugi UrzÍdu Miejskiego Gminy Czerniejewo - Rafa≥a Korni≥o.
4. Powyøsze czynnoúci inkasent wype≥nia w ramach swoich
obowiπzkÛw s≥uøbowych.

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

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy
(ñ) Jan Szalbierz
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UCHWA£A Nr XXVII/175/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze Miasta Czerniejewo;
dz.†nr ewid. 74
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. zm.) i w zwiπzku z art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z†1999 r. Nr 15 poz. 139 z pÛün. zm.) Rada Miejska Gminy
Czerniejewo uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo obejmujπcπ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale oraz rysunek: m. Czerniejewo zmiana
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czerniejewo, dz. nr ewid. 74, skala 1:1000.
2. Obszar zmiany planu ogÛlnego o ktÛrym mowa w ust. 1
obejmuje powierzchniÍ 2,4 ha.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ sπ:
1) Teren zabudowy mieszkaniowej miejskiej, oznaczony na
rysunku planu symbolem MM,
2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami MN,
3) Teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP,
4) Tereny ulic: ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem KD oraz ulicy pieszojezdnej, oznaczonej
na rysunku planu symbolem KDx,
5) Teren stacji transformatorowej oznaczony na rysunku
planu symbolem EE i zasady przy≥πczeÒ do infrastruktury
technicznej.
ß3
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2) podstawowe sposoby uøytkowania terenÛw, oznaczone
symbolami: MM, MN, ZP, KD, KDx,
3) linie podzia≥Ûw wewnÍtrznych na dzia≥ki,
4) zieleÒ w obrÍbie linii rozgraniczajπcych ulic,
5) obowiπzujπce linie zabudowy,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy,
7) kierunki ustawienia kalenic dachowych,

8) linia ogrodzeÒ, w miejscach gdzie ogrodzenie naleøy
cofnπÊ w stosunku do granicy w≥asnoúci.
3. Obowiπzujπcym oznaczeniem na rysunku planu jest fragment strefy konserwatorskiej przebiegajπcej w czÍúci przez
obszar opracowania planu.
ß4
1. IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o†ktÛrym
mowa w ß1 niniejszej uchwa≥y,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo,
3) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
na mapie w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do
niniejszej uchwa≥y,
4) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na obszarze w obrÍbie linii rozgraniczajπcych, okreúlone symbolem,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
6) inwestycjach szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska ñ
naleøy przez to rozumieÊ inwestycje wymienione w†Rozporzπdzeniu Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwaî z dnia 14 lipca 1998 r. ß1,
7) inwestycjach mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska ñ
naleøy przez to rozumieÊ inwestycje wymienione w†Rozporzπdzeniu Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwaî z dnia 14 lipca 1998 r. ß2,
8) kwartale zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ czÍúÊ
przestrzeni ograniczonπ ulicami, najczÍúciej w kszta≥cie
czworokπta lub wielokπta,
9) strefie konserwatorskiej ñ naleøy przez to rozumieÊ granice obszaru ochrony zabytkowego uk≥adu urbanistycznego.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
1. Ustala siÍ teren zabudowy mieszkaniowej miejskiej, oznaczony na rysunku planu symbolem MM.
2. Na terenie o ktÛrym mowa w ust. 1 przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z†budynkami gospodarczymi lub garaøami. Przeznaczeniem dopuszczalnym moøe byÊ zabudowa us≥ugowa oraz urzπdzenia
infrastruktury technicznej. Us≥ugi nie mogπ naleøeÊ do inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska lub do inwesty-
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cji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska a takøe generowaÊ zwiÍkszony ruch samochodowy: ciÍøarowy i†osobowy.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) usytuowanie budynkÛw mieszkalnych ñ bezpoúrednio przy
jednej lub przy obu granicach bocznych dajπce moøliwoúÊ
zabudowania ca≥ej szerokoúci dzia≥ki. W przypadku zabudowania ca≥ej szerokoúci dzia≥ki naleøy zapewniÊ przejazd
bramowy na ty≥ dzia≥ki o szerokoúci co najmniej 3 m
w†obrÍbie parteru budynku. Wjazdy na dzia≥ki zlokalizowaÊ
w takich miejscach, by nie powodowaÊ koniecznoúci wyciÍcia drzew istniejπcych wzd≥uø ul.†Armii PoznaÒ. Teren pomiÍdzy granicπ frontowπ dzia≥ek a obowiπzujπcy linii zabudowy toøsamπ z obowiπzujπcπ liniπ ogrodzeÒ naleøy zagospodarowaÊ jako nieogrodzony trawnik lub przeznaczyÊ
pod miejsca postojowe. Nawierzchnie parkingÛw wykonaÊ
≥πcznie z nawierzchniπ chodnika jako rozbieralne np. z†kostki brukowej ze spadkiem poprzecznym w stronÍ ulicy,
2) usytuowanie budynkÛw gospodarczych ñ bezpoúrednio
przy jednej lub przy drugiej granicy bocznej,
3) projektowane budynki mieszkalne powinny posiadaÊ
formÍ zgodnπ z okreúlonymi poniøej wymogami:
a) rzuty poziome prostokπtne,
b) moøliwoúÊ podpiwniczenia budynkÛw uzaleøniÊ od
wyniku lokalnego wiercenia, okreúlajπcego poziom
wody gruntowej. Piwnice nie mogπ wystawaÊ ponad
grunt od strony ulicy Armii PoznaÒ wiÍcej niø 60 cm,
c) gabaryty, dachy wed≥ug jednej z wymienionych
moøliwoúci:
ñ budynki parterowe z dachami dwuspadowymi
o†spadkach 40∞-45∞,
ñ budynki parterowe z dachami dwuspadowymi na
úciankach kolankowy: Spadki dachÛw 35∞-45∞,
ñ budynki piÍtrowe z dachami dwuspadowymi
o†spadkach 35∞-45∞,
ñ budynki piÍtrowe z dachami dwuspadowymi na
úciankach kolankowych. Spadki dachÛw 25∞-40∞,
ñ na naroøniku przy skrzyøowaniu ulic Armii PoznaÒ
i KD dachy wielospadowe.
d) dopuszcza siÍ stosowanie elementÛw wyøszych od
gabarytÛw okreúlonych lit. c, w formie detali takich
jak: szczyty, tympanony, wieøyczki, wykusze, okna
dachowe, facjaty itp.
e) krycie dachÛw: dachÛwka lub materia≥ imitujπcy
dachÛwkÍ w kolorze czerwonym, ceglastym lub
brunatnym,
f) zaleca siÍ przenoszenie wzorcÛw dawnej zabudowy
do projektÛw wspÛ≥czesnych: zasada osiowoúci, detale wymienione w lit. d oraz gzymsy, ryzality, bonie itp.,
g) wykoÒczenie elewacji: tynki w kolorach jasnych lub
ceg≥a klinkierowa,
h) funkcja us≥ugowa dopuszczona zgodnie z ust. 2 moøe
byÊ po≥πczona z funkcjπ podstawowπ w obrÍbie
jednej kubatury lub byÊ umieszczona w budynku
dobudowanym do budynku mieszkalnego od strony
bocznej lub tylnej. Warunki architektoniczne ñ jak dla
funkcji podstawowej,
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i)

budynki gospodarcze lub garaøe o maksymalnej wysokoúci 1 kondygnacji z dachami nawiπzujπcymi do
dachÛw zabudowy mieszkaniowej.

ß6
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami MN.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 przeznaczenie
podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami gospodarczymi lub garaøami. Przeznaczeniem dopuszczalnym moøe byÊ zabudowa us≥ugowa oraz
urzπdzenia infrastruktury technicznej. Us≥ugi nie mogπ naleøeÊ do inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska lub
do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska, a†takøe generowaÊ zwiÍkszony ruch samochodowy, ciÍøarowy
i†osobowy.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) projektowane budynki mieszkalne sytuowaÊ jako wolnostojπce,
2) moøliwoúÊ podpiwniczenia uzaleøniÊ od wyniku lokalnego wiercenia, okreúlajπcego poziom wody gruntowej,
3) gabaryty: jedna kondygnacja plus poddasze uøytkowe
lub maksymalnie jedna kondygnacja plus poddasze
uøytkowe z dachem podwyøszonym na úciance kolankowej,
4) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach 35∞-45∞ kryte
dachÛwkπ lub materia≥em imitujπcym dachÛwkÍ w kolorze czerwonym, ceglastym lub brunatnym,
5) wykoÒczenie elewacji: tynki w kolorach jasnych lub ceg≥a
klinkierowa,
6) funkcja us≥ugowa dopuszczona zgodnie z ust. 2 ñ
wy≥πcznie jako wbudowana w kubaturÍ budynku mieszkalnego,
7) budynki gospodarcze lub garaøe o maksymalnej wysokoúci 1 kondygnacji z dachami. nawiπzujπcymi do dachÛw
zabudowy mieszkaniowej.
ß7
1. Ustala siÍ teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku
symbolem ZP.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 utrzymuje siÍ obecne
przeznaczenie podstawowe tj. zieleÒ parkowπ ñ ogÛlnodostÍpnπ Przeznaczenie dopuszczalne mogπ, stanowiÊ urzπdzenia infrastruktury technicznej.
3. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 istniejπca zieleÒ
powinna byÊ poddawana zabiegom pielÍgnacyjnym i w†miarÍ potrzeby uzupe≥niana o nowe nasadzenia. Istniejπce oczko
wodne i ciek nalepy utrzymaÊ w obecnej formie i dokonywaÊ
prac zwiπzanych z utrzymaniem w czystoúci. åcieøki moøna
uzupe≥niaÊ ñ powiπzanie z projektowanπ uliczkπ KD. PoddawaÊ konserwacji istniejπce mostki.
ß8
1. Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ dzia≥ek z ul. Armii PoznaÒ
i z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 01KD oraz z ulicy
pieszojezdnej 02KDx.
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2. Ustala siÍ szerokoúÊ ulic w liniach rozgraniczajπcych:
ñ 10 m dla ulicy 01KD
ñ 30 m dla ulicy pieszojezdnej 02KDx wraz z zieleniπ,
i†ciekiem wodnym.
3. Ustala siÍ linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
ß9
1. Dla zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ wyznaczono teren
oznaczony na rysunku planu symbolem EE pod budowÍ
stacji transformatorowej. Budynek trafostacji parterowy z†dachem nawiπzujπcym do dachÛw zabudowy mieszkaniowej ñ
dwu lub wielospadowym.
2. Zaopatrzenie w wodÍ przewiduje siÍ z istniejπcej sieci
wodociπgowej.
3. Odprowadzenie úciekÛw do istniejπcego kolektora i do oczyszczalni úciekÛw SpÛ≥dzielni Mieszkaniowej.
4. Ustala siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw p≥ynnych,
gazowych lub nowoczesne ogrzewanie elektryczne wraz
z†promowaniem niekonwencjonalnych ürÛde≥ energii.
5. Dla odprowadzenia úciekÛw opadowych ustala siÍ rozwiπzania indywidualne w postaci studni ch≥onnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokÛ≥ zabudowaÒ.
6. Odpady komunalne i komunalnoñpodobne gromadziÊ w†granicach posesji w sposÛb umoøliwiajπcy zorganizowany wywÛz na sk≥adowisko odpadÛw
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ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß10
Traci moc Uchwa≥a Nr IV/13/88 Rady Narodowej Miasta
i†Gminy Czerniejewo z dnia 19.12.1988 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czerniejewo w czÍúci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszπ uchwa≥π.
ß11
Ustala siÍ stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowych op≥at o†jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o†zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 7,5%.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Czerniejewo.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy
(ñ) Jan Szalbierz

1470
UCHWA£A Nr XXVII/176/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze czÍúci Miasta
Czerniejewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.
z†1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska Gminy
Czerniejewo uchwala co nastÍpuje:

za≥πcznik nr 3: dzia≥ka nr ewid. 345
za≥πcznik nr 4: dzia≥ki nr ewid. 435/2, 434/2, 433/2,
432/2, 431/2, 430, 429, 437/7
ñ za≥πcznik nr 5: dzia≥ka nr ewid. 521/1.
2. Obszar zmiany planu ogÛlnego, o ktÛrym mowa w ust. 1
obejmuje ≥πcznie powierzchniÍ ok. 18,0 ha.

ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo obejmujπcπ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale oraz rysunek: zmiana planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo ñ
obszar Miasto Czerniejewo ñ skala 1:2000:
ñ za≥πcznik nr 1: dzia≥ka nr ewid. 505/1
ñ za≥πcznik nr 2: dzia≥ki nr ewid. 525, 495, 498

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem M,

ñ
ñ
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2) tereny dzia≥alnoúci gospodarczej z funkcjπ mieszkaniowπ
oznaczone na rysunku planu symbolem AG,
3) teren rowu z drogπ do jego konserwacji oznaczony na
rysunku planu symbolem W/Kx,
4) teren drogi powiatowej oznaczony na rysunku planu
symbolami KDP440(Z), KDP407(Z), tereny drÛg lokalnych
i dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem
KL, KD, KG(L), ulica zbiorcza oznaczona symbolem KZ.
ß3
1. Integralnπ czÍúciπ planu sπ rysunki planu w skali 1:2000,
stanowiπce 5 za≥πcznikÛw graficznych.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunkach planÛw sπ
obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,
3) linie energetyczne ze strefπ ochronnπ.
ß4
1. IlekroÊ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o†ktÛrym
mowa w ß1 niniejszej uchwa≥y,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo,
3) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunki planu
na mapie w skali 1:2000 stanowiπce za≥πczniki graficzne
do niniejszej uchwa≥y,
4) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na obszarze w obrÍbie linii rozgraniczajπcych, okreúlone symbolem,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
6) zieleni izolacyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ szczelny pas
drzew i krzewÛw liúciastych i iglastych.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem M.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) podzia≥y na dzia≥ki dokonywaÊ zgodnie z rysunkiem planu
ñ z moøliwoúciπ ≥πczenia dzia≥ek,
2) forma projektowanych budynkÛw mieszkalnych winna
byÊ kszta≥towana przy zastosowaniu nastÍpujπcych zasad:
a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitÛw, gankÛw,
werand itp.
b) dachy dwuspadowe lub czterospadowe, kryte dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
c) wysokoúÊ zabudowy do dwÛch kondygnacji plus
poddasze uøytkowe.
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3) dopuszcza siÍ lokalizowanie na dzia≥kach budynkÛw
gospodarczych lub garaøy o powierzchni zabudowy do
40 m2. WysokoúÊ garaøy ñ jedna kondygnacja, nachylenie dachu zbliøone do spadku dachu budynku mieszkalnego, dachy kryte dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym. W przypadku ≥πczenia garaøy parami spadki
dachÛw winny byÊ wzajemnie zharmonizowane i nawiπzane do spadkÛw budynkÛw mieszkalnych.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktÛrych
mowa w ust. 1 ustala siÍ funkcjÍ us≥ugowπ; us≥ugi bytowe,
handel, ma≥a gastronomia oraz urzπdzenia infrastruktury
technicznej.
4. Pomieszczenia us≥ugowe, dopuszczone zgodnie z ust. 3
mogπ byÊ wydzielone w obrÍbie kubatury budynku mieszkalnego, dobudowane do niego od strony bocznej lub tylnej lub
wolnostojπce. Obowiπzuje nawiπzanie do architektury budynku mieszkalnego.
5. Obiekty dopuszczone zgodnie z ust. 3 nie mogπ naleøeÊ do
grupy inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska
oraz do inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska.
ß6
1. Ustala siÍ tereny ìparku przemys≥owegoî oznaczone na
rysunku planu symbolem AG z podstawowym przeznaczeniem pod zak≥ady us≥ugowo-produkcyjne, rzemieúlnicze, bazy,
sk≥ady, magazyny.
2. Obiekty przeznaczenia podstawowego o ktÛrych mowa
w†ust.†1 muszπ spe≥niaÊ nastÍpujπce warunki:
1) maksymalna wysokoúÊ zabudowy od poziomu terenu do
najwyøszego punktu budynku 12 m. Dopuszcza siÍ wyøsze
elementy techniczne,
2) naleøy unikaÊ rozdrobnienia zabudowy poprzez maksymalne ≥πczenie funkcji w obiekcie,
3) miejsca pod parkingi dla pracownikÛw oraz klientÛw
zabezpieczyÊ na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1.
3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem AG moøna
dzieliÊ na mniejsze, pod warunkiem zabezpieczenia bezpoúredniego wjazdu na drogÍ publicznπ.
4. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 wprowadza siÍ
nastÍpujπce wymagania:
1) ewentualna uciπøliwoúÊ bπdü szkodliwoúÊ dla úrodowiska
wywo≥ywana przez obiekty produkcyjne, us≥ugowe i†inne
nie moøe wykraczaÊ poza granice terenÛw, o†ktÛrych
mowa w ust. 1 i tym samym powodowaÊ koniecznoúÊ
ustanowienia strefy ochronnej,
2) kaødy wydzielony teren pod dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ
naleøy otoczyÊ pasem zieleni izolacyjnej o szerokoúciach:
a) min. 8 m wzd≥uø wewnÍtrznych granic z terenem
sπsiednim,
b) min. 10 m wzd≥uø zewnÍtrznych linii rozgraniczajπcych tereny o rÛønym sposobie uøytkowania, z wyjπtkiem granicy wzd≥uø istniejπcego wysypiska úmieci,
gdzie wyznacza siÍ pas o szerokoúci zgodnie z rysunkiem planu,
3) dla inwestycji, ktÛre potencjalnie mogπ stanowiÊ zagroøenie dla úrodowiska gruntowo-wodnego, naleøy wykonaÊ dokumentacjÍ hydrogeologicznπ w celu okreúlenia
warunkÛw hydrogeologicznych.
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5. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 dopuszcza siÍ:
1) funkcjÍ mieszkaniowπ zwiπzanπ z:
a) technologiπ produkcji,
b) dla w≥aúciciela lub zarzπdcy terenÛw,
c) dla dozorcy terenu,
2) us≥ugi komercyjne
3) urzπdzenia infrastruktury technicznej.
ß7
Wyznacza siÍ teren oznaczony na rysunku planu symbolem
W/Kx, przeznaczony pod rÛw oraz pod drogÍ o szerokoúci 3 m,
w celu konserwacji rowu.
ß8
1. Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ dzia≥ek: z drÛg powiatowych KDP440(2), KDP407(Z), z drogi gminnej KDG(L) i z ulic:
lokalnych KL, zbiorczych KZ, dojazdowych KD.
2. Wyznacza siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg≥oúci:
ñ 20 m od krawÍdzi jezdni drÛg powiatowych KDP,
ñ 15 m od krawÍdzi jezdni drÛg gminnych KDG(L) o ulicy
zbiorczej KZ,
ñ 5 m od linii rozgraniczajπcej ulic dojazdowych KD.
3. Dla terenÛw mieszkaniowych wyznacza siÍ drogi dojazdowe
KD o szerokoúci 10 m w liniach rozgraniczajπcych, z poszerzeniem do 20 m w miejscach nawrotu, oraz szerokoúÊ 8 m
w liniach rozgraniczajπcych gdy ulice stanowiπ dojazd do
pojedynczych dzia≥ek.
4. Dla terenÛw dzia≥alnoúci gospodarczej wyznacza siÍ ulice
dojazdowe KD o szerokoúci 20 m w liniach rozgraniczajπcych w celu zrealizowania po obu stronach jezdni pasÛw
zieleni w formie alei.
ß9
1. W zakresie zaopatrzenia w wodÍ, obiekty kubaturowe pod≥πczyÊ do istniejπcej sieci wodociπgowej.
2. Do czasu budowy oczyszczalni kolektora, odprowadzenie
úciekÛw do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
3. Dla terenÛw przeznaczonych pod dzia≥alnoúÊ gospodarczπ,
zak≥ady produkcyjno-us≥ugowe. bazy, sk≥ady, magazyny, jakoúÊ odprowadzanych úciekÛw naleøy uzgodniÊ z eksploatujπcym oczyszczalniÍ do ktÛrej úcieki bÍdπ odprowadzane.
4. Dla odprowadzenia úciekÛw opadowych ustala siÍ:
1) na terenach mieszkaniowych rozwiπzania indywidualne
w postaci studni ch≥onnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokÛ≥ zabudowaÒ,
2) úcieki opadowe z terenÛw przeznaczonych w planie pod
us≥ugi i dzia≥alnoúÊ gospodarczπ zagospodarowaÊ zgodnie z przepisami ochrony úrodowiska.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o preferuje siÍ ürÛd≥a opalania paliwami ekologicznymi.
6. W zakresie gospodarki odpadami ustala siÍ:
1) odpady komunalne i komunalno-podobne gromadziÊ
w†granicach posesji w sposÛb umoøliwiajπcy zorganizowany wywÛz na sk≥adowisko odpadÛw,
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2) odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, zagospodarowaÊ zgodnie z przepisami ochrony úrodowiska.
7. W zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ na terenach
dzia≥alnoúci gospodarczej oznaczonych symbolem AG wyznacza siÍ teren pod stacjÍ transformatorowπ. Tereny mieszkaniowe naleøy zasilaÊ z istniejπcej sieci energetycznej.
W†przypadku wzrostu zapotrzebowania na energiÍ elektrycznπ, przewiduje siÍ moøliwoúÊ lokalizowania stacji trafo na
dzia≥kach.
8. ZachowaÊ strefy ochronne od linii elektroenergetycznych
w†wielkoúciach:
ñ dla linii 220 kV ñ po 26,0 m od zewnÍtrznych przewodÛw energetycznych,
ñ dla linii 15 kV ñ po 7,5 m od zewnÍtrznych przewodÛw
energetycznych,
ñ dla linii 0,4 kV ñ po 2,0 m od zewnÍtrznych przewodÛw
energetycznych.
9. Zmiana lokalizacji stacji trafo nie wywo≥uje zmiany ustaleÒ
niniejszego planu.
ß10
Okreúla siÍ stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowych op≥at,
o†jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw mieszkaniowych w wysokoúci 7,5%, a dla terenÛw dzia≥alnoúci gospodarczej 15,0%.
Dla terenÛw objÍtych zmianπ planu ogÛlnego zawartych w†za≥πcznikach nr 4 i 5 odstÍpuje siÍ od naliczania jednorazowych
op≥at o ktÛrych mowa wyøej, poniewaø stanowiπ w≥asnoúÊ
gminy.
ß11
Traci moc uchwa≥a Nr IV/13/88 Rady Narodowej Miasta i†Gminy Czerniejewo z dnia 19.12.1988 r. w sprawie zatwierdzenia
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo w czÍúci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi
niniejszπ uchwa≥π.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Czerniejewo.
ß13
Uchwa≥a w sprawie niniejszego planu wchodzi w øycie po
up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia jej w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy
(ñ) Jan Szalbierz
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UCHWA£A Nr 196/2001/III RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmujπcego rejon ulic:
Sobieskiego, KrÍtej i Przy Murze
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.†40
ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art.†10
i art. 26 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z zm.) w zwiπzku
z ß9 ust. 3 pkt 5 Statutu Miasta Rada Miasta Puszczykowa
uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu Miasta Puszczykowa, obejmujπcy dzia≥ki nr 248 i 250
po≥oøone w Puszczykowie Starym w rejonie ulic: Sobieskiego,
KrÍtπ i Przy Murze, zwany dalej planem.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
1. Plan obejmuje obszar po≥oøony pomiÍdzy ulicami: Sobieskiego, KrÍtπ, Przy Murze a sπsiednim terenem zabudowy mieszkaniowej od strony wschodniej.
2. Obszar o ktÛrym mowa w ust. 1 obejmuje dzia≥ki, nr†geodezyjny: 248 i 250 ñ obrÍb Puszczykowo Stare, arkusz 7.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:500,
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß3
Celem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia terenu o funkcji
us≥ugowej, w czÍúci drogi publicznej oraz zabudowy mieszkaniowej i przeznaczenie terenu w ca≥oúci pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ z niezbÍdnymi ciπgami komunikacyjnymi.
ß4
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) tereny urzπdzeÒ i drÛg komunikacyjnych, oznaczone na
rysunku planu symbolem KD,
3) zasady podzia≥u terenu,
4) warunki i zasady kszta≥towania zabudowy i zagospodarowania terenu,
5) zasady uzbrojenia terenu.
ß5
1. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce obszary o rÛønym sposobie uøytkowania,
3) oznaczenie obowiπzujπcej frontowej linii zabudowy,

4) oznaczenie funkcji terenu zgodnie z odpowiednim symbolem,
ß6
Wszelkie podzia≥y dzia≥ek ewidencyjnych, dokonane po rozpoczÍciu sporzπdzenia planu, jak i po jego uchwaleniu, lub teø
zmiany ich numerÛw, pozostajπ bez wp≥ywu na ustalenia zawarte w uchwale.
ß7
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ plan dotyczπcy fragmentu
miasta Puszczykowa, o ktÛrym mowa w ß1 niniejszej uchwa≥y,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í Rady
Miasta Puszczykowa, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
w†skali 1:500 stanowiπcy za≥πcznik nr 1 niniejszej uchwa≥y,
4) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
przeznaczenie mieszkaniowe, ktÛre obowiπzuje na obszarze
oznaczonym symbolem MN,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ przeznaczenie uzupe≥niajπce przeznaczenie podstawowe terenu,
6) procencie zabudowy dzia≥ki ñ naleøy przez to rozumieÊ
powierzchniÍ zabudowanπ pod wszystkimi budynkami,
7) dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych, w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π
i†nie kolidujπce z niπ.
ß8
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
1) zak≥ada siÍ doprowadzenie wody, prπdu, gazu oraz odprowadzenie i usuwanie odpadÛw sta≥ych i p≥ynnych na warunkach
zgodnych z obowiπzujπcymi normami,
2) w zakresie gospodarki úciekami, do czasu zapewnienia
realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siÍ zastosowanie
tymczasowych rozwiπzaÒ na warunkach okreúlonych w przepisach szczegÛlnych.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß9
Ustalenia dotyczπce zagospodarowania terenu dla terenu MN
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej MN ustala siÍ podstawowπ funkcjÍ mieszkaniowπ w zabudowie jednorodzinnej.
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2. Na terenach MN dopuszcza siÍ moøliwoúÊ wprowadzenia
funkcji uzupe≥niajπcej us≥ugowej, nieuciπøliwej zwiπzanej
z†wykonywaniem tzw. wolnych zawodÛw, z zastrzeøeniem,
øe nie zdominuje ona funkcji podstawowej terenu.
3. Na terenie oznaczonym MN obowiπzujπ nastÍpujπce zasady:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych w†rysunku planu symbolem MN obowiπzujπ zasady podzia≥u
terenÛw na dzia≥ki budowlane zgodne z ustaleniami ß5
ust. 1 p. 1) i 2) Uchwa≥y Nr 238/98/II Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 11.05.1998 w sprawie zmiany
miejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania
przestrzennego Puszczykowa Starego ñ w zakresie zmian
zasad i warunkÛw podzia≥u terenÛw mieszkaniowych,
2) plan, o ktÛrym mowa w punkcie 1) dopuszcza moøliwoúÊ
podzia≥u na dzia≥ki pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ o powierzchni nie mniejszej niø 1200 m2
zgodnie z rysunkiem planu
3) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ innego podzia≥u spe≥niajπcego
powyøszπ zasadÍ
4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, o ktÛrych mowa
w†ust. 1 i 2, ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania terenu:
1) obowiπzuje wy≥πcznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) na jednej dzia≥ce dopuszcza siÍ realizacjÍ jedynie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siÍ
wysokoúÊ zabudowy nie wyøszπ niø 8 m od poziomu
istniejπcego terenu, mierzonπ w poziomie kalenicy,
4) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ podpiwniczenia budynkÛw
mieszkalnych z wyniesieniem piwnic do 0,5 m ponad
istniejπcy poziom terenu,
5) dla wszelkiej zabudowy ustala siÍ kπt nachylenia po≥aci
dachowej od 30∞-50∞,
6) na dzia≥ce budowlanej poza obiektem mieszkalnym dopuszcza siÍ realizacjÍ wolnostojπcej lub przybudowanej
zabudowy garaøowej o powierzchni do 70 m2, wysokoúci
obiektu do 5 m w linii kalenicy dachu, o dachu stromym
i kπcie nachylenia po≥aci min. 30∞,
7) od strony projektowanej ulicy ustala siÍ nieprzekraczalnπ
frontowπ liniÍ zabudowy od strony istniejπcych ulic KD
i KL w odleg≥oúci min. 5 m od granicy w≥asnoúci,
8) ustala siÍ procent zabudowy dzia≥ki nie wiÍcej niø 25%
ogÛlnej powierzchni dzia≥ki.
5. W zakresie rozwiπzaÒ materia≥owych ñ dla wszystkich obiektÛw nie dopuszcza siÍ stosowania na zewnπtrz elewacji oraz
dla pokryÊ dachowych takich materia≥Ûw jak: papa, eternit,
p≥yty z blachy g≥adkiej falistej, trapezowej, p≥yty pilúniowe.
6. Dla projektowanych obiektÛw ustala siÍ obowiπzek opracowania i uzgodnienia z UrzÍdem Miejskim w Puszczykowie
wstÍpnej koncepcji rozwiπzaÒ przestrzennych.
ß10
Ustalenia dla terenÛw urzπdzeÒ i drÛg komunikacyjnych obs≥ugi
projektowanego zespo≥u, oznaczonych w rysunku planu symbolami KD i KL.
1. Dla terenÛw urzπdzeÒ i drÛg komunikacyjnych ustala siÍ
nastÍpujπce zasady zagospodarowania terenu:
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1) ustala siÍ pas techniczny pod poszerzenie istniejπcych
ulic KD do ≥πcznej szerokoúci min. 8 m,
2) jezdnia utwardzona powinna mieÊ szerokoúÊ min. 5 m,
3) ustala siÍ zasadÍ parkowania pojazdÛw zwiπzanych z†uøytkowaniem poszczegÛlnych terenÛw na posesjach w≥aúcicieli,
4) projekty techniczne uzbrojenia ulic muszπ uwzglÍdniaÊ
zasady strefowania wed≥ug odrÍbnych przepisÛw,
5) odprowadzenie wÛd opadowych z ulic naleøy zapewniÊ
zgodnie z ustaleniami dotyczπcymi infrastruktury technicznej
6) obowiπzuje zakaz lokalizacji tablic i urzπdzeÒ reklamowych w pasie drogowym.
ß11
W zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ co nastÍpuje:
1) zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ poprzez przy≥πczenie
do istniejπcej miejskiej sieci wodociπgowej,
2) do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza
siÍ stosowanie bezodp≥ywowych zbiornikÛw przy zagwarantowaniu pe≥nej kontroli szczelnoúci i poprawnej gospodarki
úciekowej,
3) odprowadzenie wÛd opadowych z ulic naleøy odprowadziÊ
powierzchniowo a docelowo zapewniÊ poprzez przy≥πczenie
do systemu kanalizacji deszczowej,
4) zasilanie projektowanych dzia≥ek w energiÍ elektrycznπ naleøy zapewniÊ z istniejπcych trafostacji poprzez wykonanie
linii zasilajπcych poprowadzonych w pasach drogowych ulic
na warunkach okreúlonych przez w≥aúciwe terenowo s≥uøby
energetyczne,
5) oúwietlenie ulic naleøy zrealizowaÊ na niezaleønych s≥upach
przy zasilaniu sieciπ kablowπ, 6. obiekty naleøy pod≥πczyÊ do
istniejπcej miejskiej sieci gazowej,
7) dla celÛw grzewczych preferuje siÍ energiÍ elektrycznπ, gaz
lub inne ekologiczne noúniki energii.

III. USTALENIA KO—COWE
ß12
Tracπ moc ustalenia planu szczegÛ≥owego zagospodarowania
przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzonego uchwa≥π
Nr 42/94/II z 12.12.1994 Rady Miasta Puszczykowa dla rejonu
objÍtego zakresem opracowania planu.
ß13
OdstÍpuje siÍ od ustalenia op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
ß14
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni po og≥oszeniu
w†Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady Miasta
(ñ) mgr Ludwik Madej
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UCHWA£A Nr XXVII/155/2001 RADY GMINY £ KA OPATOWSKA
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w £Íce Opatowskiej z siedzibπ w Opatowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.†74
ze zmianami) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paüdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia≥alnoúci kulturalnej
(tekst jednolity Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 ze zmianami)
oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o†bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) rada gminy
uchwala co nastÍpuje:

3. Ustawy z dnia 25 paüdziernika 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu dzia≥alnoúci kulturalnej (Dz.U. Nr 110, poz. 72
ze zmianami).
4. Niniejszego Statutu.

ß1
Gminnej Bibliotece Publicznej w £Íce Opatowskiej z siedzibπ
w†Opatowie nadaje siÍ Statut stanowiπcy za≥πcznik niniejszej
uchwa≥y.

ß3
1. Siedzibπ biblioteki jest wieú OpatÛw.
2. Terenem dzia≥ania biblioteki jest gmina £Íka Opatowska.

ß2
Traci moc Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w £Íce Opatowskiej z siedziba w Opatowie nadany uchwa≥π Nr XIV/18/98
Rady Gminy £Íka Opatowska z dnia 29 kwietnia 1998 r.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od daty jej og≥oszenia.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. Jerzy Flaczyk

Za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr XXVII/155/2001
z dnia 30 maja 2001 r.
Rady Gminy w £Íce Opatowskiej

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W £ CE OPATOWSKIEJ Z SIEDZIB• W OPATOWIE
I. PRZEPISY OG”LNE
ß1
Gminna Biblioteka Publiczna w £Íce Opatowskiej z siedzibπ
w†Opatowie, zwana dalej ÑBibliotekπî dzia≥a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.
Nr 85, poz. 539 ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 ze zmianami).

ß2
Biblioteka jest samorzπdowπ instytucjπ kultury dzia≥ajπcπ w†obrÍbie krajowej sieci bibliotecznej.

ß4
1. Biblioteka posiada osobowoúÊ prawnπ i podlega wpisowi do
rejestru prowadzonego przez Zarzπd Gminy w £Íce Opatowskiej.
2. Bezpoúredni nadzÛr nad bibliotekπ sprawuje Zarzπd Gminy
£Íka Opatowska.
3. NadzÛr merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w KÍpnie i WojewÛdzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
ß5
Biblioteka uøywa pieczÍci prostokπtnej i okrπg≥ej z napisem:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w £Íce Opatowskiej
z siedzibπ w Opatowie
63-645 £Íka Opatowska
Woj. wielkopolskie

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
ß6
Biblioteka s≥uøy zaspokojeniu potrzeb kulturalnych, oúwiatowych
i informacyjnych mieszkaÒcÛw gminy £Íka Opatowska, oraz
uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
ß7
Do szczegÛ≥owego zakresu dzia≥ania Biblioteki naleøy:
1. Gromadzenie i opracowywanie materia≥Ûw bibliotecznych
s≥uøπcych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokszta≥ceniowych, ze
szczegÛlnym uwzglÍdnieniem materia≥Ûw informacyjnych
dokumentujπcych dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru dzia≥ania biblioteki.
2. Pe≥nienie funkcji oúrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
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3. UdostÍpnianie zbiorÛw na miejscu, wypoøyczanie na zewnπtrz, prowadzenie wymiany miÍdzybibliotecznej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostÍpnianie materia≥Ûw bibliotecznych ludziom chorym i niepe≥nosprawnym.
5. Organizacja form pracy z czytelnikiem, s≥uøπcych popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu
dorobku kulturalnego gminy.
6. WspÛ≥dzia≥anie z bibliotekami innych sieci i organizacjami
w†zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb
oúwiatowych i kulturalnych spo≥ecznoúci gminy.
ß8
Biblioteka moøe podejmowaÊ inne dzia≥ania wynikajπce z potrzeb úrodowiska.

III. ORGANY BIBLIOTEK I JEJ ORGANIZACJA
ß9
Organem zarzπdzajπcym bibliotekπ jest Dyrektor, ktÛry kieruje jej
dzia≥alnoúciπ, reprezentuje bibliotekÍ na zewnπtrz i jest za niπ
odpowiedzialny.
Dyrektora powo≥uje i odwo≥uje Zarzπd Gminy w £Íce Opatowskiej.
ß10
W bibliotece zatrudnia siÍ bibliotekarzy. W miarÍ potrzeby mogπ
byÊ zatrudniani specjaliúci innych zawodÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ biblioteki, a takøe pracownicy administracji i obs≥ugi.
PracownikÛw biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor
biblioteki.
ß11
Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadaÊ kwalifikacje
odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pe≥nionych funkcji
okreúlone w odrÍbnych przepisach.
ß12
Wynagrodzenia pracownikÛw biblioteki okreúlane sπ na podstawie regulaminu wynagrodzeÒ zgodnego z przepisami prawa
obowiπzujπcego dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
ß13
Biblioteka prowadzi wypoøyczalnie dla doros≥ych i dzieci oraz
filie:
ñ Filia Biblioteczna w £Íce Opatowskiej
ñ Filia Biblioteczna w Siemianicach
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ß14
SzczegÛ≥owπ organizacjÍ wewnÍtrznπ biblioteki okreúla regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora biblioteki po zasiÍgniÍciu opinii Zarzπdu Gminy £Íka Opatowska.
ß15
Przy bibliotece i jej filiach mogπ dzia≥aÊ Ko≥a PrzyjaciÛ≥ Biblioteki, powo≥ane na podstawie obowiπzujπcych przepisÛw prawnych.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
ß16
Biblioteka finansowana jest z budøetu gminy, a takøe z dochodÛw w≥asnych, darowizn, dotacji celowych i z innych ürÛde≥.
ß17
Biblioteka prowadzi gospodarkÍ finansowπ na zasadach okreúlonych dla instytucji kultury. Podstawπ gospodarki finansowej
biblioteki jest roczny plan finansowy.
ß18
Biblioteka moøe, w granicach obowiπzujπcych przepisÛw, pobieraÊ op≥aty za us≥ugi, a wp≥ywy przeznaczyÊ na cele statutowe.
ß19
Biblioteka moøe prowadziÊ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ wed≥ug
zasad okreúlonych w odrÍbnych przepisach. DochÛd z dzia≥alnoúci biblioteki s≥uøy realizacji celÛw statutowych.

V. POSTANOWIENIA KO—COWE
ß20
Zmiany w statucie mogπ byÊ dokonane w trybie okreúlonym dla
jego nadania.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. Jerzy Flaczyk
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UCHWA£A Nr 559 RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina w rejonie ulic:
Paderewskiego ñ Kleczewska ñ Chopina
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.zm.) oraz art. 10 ust. 3, w zwiπzku z art.†3 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.), art.†13 pkt 2 i art.†4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o†og≥aszaniu aktÛw
normatywnych i niektÛrych aktÛw prawnych (Dz.U. Nr 62, poz.†718)
ñ Rada Miasta Konina uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina w rejonie ulic: Paderewskiego
ñ Kleczewska ñ Chopina.

A. USTALENIA OG”LNE
1. Przedmiotem planu sπ zmiany w ustaleniach obowiπzujπcego
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina w czÍúci objÍtej opracowanπ zmianπ planu.
2. Granice obszaru objÍtego zmianπ planu przedstawiono na
rysunku planu w skali 1:1000.
Zmiana planu dotyczy terenu leøπcego w czÍúci pÛ≥nocno
-zachodniej miasta i jest ograniczona od wschodu istniejπcπ
zabudowπ osiedlowπ osiedla Konin-Zatorze, od pÛ≥nocy ulicπ
Paderewskiego, od zachodu ulicπ Kleczewskπ i od po≥udnia
ulicπ Chopina.
Obszar zmiany planu o powierzchni 5.80 ha stanowi w†czÍúci
po≥udniowo-zachodniej zieleÒ publicznπ zwiπzanπ z osiedlem
mieszkaniowym, w czÍúci pÛ≥nocno-zachodniej nieuøytek,
a†w czÍúci zachodniej parkingi dla samochodÛw osobowych,
ulice osiedlowe ruchu wewnÍtrznego oraz sklep spoøywczy.
3. Uzbrojenie terenu.
Przez obszar objÍty zmianπ planu przebiegajπ podziemne
sieci infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociπg, gazociπg z rozdzielniπ oraz c.o. z rozdzielniπ, a ponadto kable energetyczne úredniego i niskiego
napiÍcia wraz ze stacjπ transformatorowπ typu miejskiego.
4. Rysunek planu stanowi wraz z ustaleniami ogÛlnymi i szczegÛ≥owymi integralnπ czÍúÊ planu.
5. Oznaczenia liniowe na rysunku planu sπ ustaleniami obowiπzujπcymi:
5.1. Granica terenÛw objÍtych zmianπ planu, wyznaczajπca
zakres obszarowy obowiπzywania ustaleÒ.
5.2. Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania ñ obowiπzujπce.
5.3. Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania ñ orientacyjne.
5.4. Linie zabudowy nieprzekraczalne.

6. IlekroÊ w dalszych ustaleniach:
6.1. Jest mowa o planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych mowa w pkt 1.
6.2. Jest mowa o rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ
rysunek zmiany planu stanowiπcy integralnπ czÍúÊ planu.
6.3. Jest mowa o przeznaczeniu terenu ñ naleøy przez to
rozumieÊ przeznaczenie podstawowe, ktÛre powinno
dominowaÊ na danym terenie.
6.4. Jest mowa o przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ñ
naleøy przez to rozumieÊ inne rodzaje przeznaczenia
niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ funkcjÍ podstawowπ lub jej towarzyszπ i ktÛre mogπ byÊ dopuszczone
pod warunkiem spe≥nienia wymagaÒ, wynikajπcych
z†ustaleÒ planu, z odrÍbnych przepisÛw oraz pod warunkiem dostosowania charakteru obiektÛw do przeznaczenia podstawowego.
6.5. Uøyto okreúlenia ñ budynek o wysokoúci do 3-ch
kondygnacji, lub do 4-ch kondygnacji, naleøy przez to
rozumieÊ budynek parterowy, jednopiÍtrowy, dwupiÍtrowy, a w drugim przypadku budynek parterowy,
jedno-, dwu-, lub trzypiÍtrowy.
7. Na terenach przeznaczonych w ustaleniach planu na aktywizacjÍ gospodarczπ dopuszcza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw zwiπzanych z aktywizacjπ gospodarczπ, w tym handel oraz us≥ugi
zwiπzane z potrzebami miasta.
8. Ewentualne uciπøliwoúci zwiπzane z prowadzeniem dzia≥alnoúci gospodarczej nie mogπ przekraczaÊ granic terenu
stanowiπcego w≥asnoúÊ inwestora.
9. Warunkiem podjÍcia dzia≥aÒ inwestycyjnych na poszczegÛlnych obszarach oznaczonych w planie symbolem TAG jest
opracowanie koncepcji urbanistyczno ñ architektonicznej dla
tych obszarÛw z okreúleniem wielkoúci dzia≥ek, formy architektonicznej obiektÛw i komunikacji, ktÛra po akceptacji przez
architekta miejskiego bÍdzie stanowiÊ podstawÍ do wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenÛw
inwestycji. Obiekty budowlane ze wzglÍdu na eksponowane
po≥oøenie powinny cechowaÊ siÍ wysokimi walorami architektonicznymi i nawiπzywaÊ do krajobrazu i†otoczenia.
10. Tereny, dla ktÛrych plan okreúla inne przeznaczenie, mogπ
byÊ wykorzystywane w sposÛb dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.
11. Ustala siÍ pod≥πczenie obiektÛw kubaturowych do istniejπcych sieci infrastruktury technicznej.
12. Ustala siÍ przebieg przy≥πczy infrastruktury w sposÛb nie
kolidujπcy z istniejπcymi sieciami infrastruktury.
13. Ustala siÍ budowÍ ulic ruchu wewnÍtrznego oraz ulic dojazdowych i parkingÛw samochodowych z elementÛw rozbieralnych w celu zapewnienia dostÍpu w wypadku awarii
istniejπcych sieci infrastruktury technicznej.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 80

ó 4559 ó

14. Ustala siÍ obowiπzek realizacji w granicach terenu zainwestowania, parkingÛw w iloúci odpowiedniej do rodzaju prowadzonej dzia≥alnoúci.
Dla us≥ug handlu powierzchnia parkingÛw dla klientÛw do
powierzchni sprzedaøowej 1:1.
15. Ze wzglÍdu na bezpoúrednie sπsiedztwo osiedli mieszkaniowych naleøy wprowadziÊ 20% powierzchni terenÛw inwestycji, jako zieleÒ urzπdzonπ i towarzyszπcπ.
16. Dla obiektÛw mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko przyrodnicze konieczne jest stosowanie procedur przewidzianych w obowiπzujπcych ustawach w tym ustawy
z†dnia 9.11.2000 r. (Dz.U. 00.109.1157) o dostÍpie do
informacji o úrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzia≥ywania na úrodowisko.
17. Obiekty zanieczyszczajπce wody powierzchniowe wymagajπ
zainstalowania urzπdzeÒ s≥uøπcych do wstÍpnego oczyszczania odprowadzonych wÛd opadowych oraz technologicznych, ktÛre mogπ byÊ w≥πczone do miejskiego systemu
kanalizacji deszczowej.
18. Obowiπzujπ ustalenia z zakresu ochrony úrodowiska zawarte
w ìPrognozie skutkÛw realizacji ustaleÒ na úrodowiskoî.
MiÍdzy innymi: Nie przewiduje siÍ na terenach objÍtych
zmianπ planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacji
obiektÛw produkcyjnych i us≥ugowych emitujπcych zanieczyszczenia oraz zaleca siÍ nowe obiekty pod≥πczyÊ do
istniejπcej sieci cieplnej lub skorzystaÊ z innych ekologicznych ürÛde≥ ogrzewania np. energii elektrycznej.
19. Ustala siÍ wprowadzenie prawoskrÍtu z drogi DW3 do ulicy
DZ oraz z DZ do DW3 zgodnie z istniejπcπ dokumentacjπ
technicznπ.
20. Wprowadza siÍ do rysunku planu elementy studium komunikacji dla miasta Konina dotyczπce przebudowy istniejπcej
ul. Kleczewskiej, jako drogi wojewÛdzkiej na drogÍ krajowπ
z proponowanπ likwidacjπ skrzyøowania z ul. Noskowskiego
po tej przebudowie.
W/w koncepcja zosta≥a przyjÍta przez Zarzπd Miasta Konina
w listopadzie 2000 r.
21. Wprowadza siÍ do rysunku planu orientacyjny obszar lokalizacji magistrali wodociπgowej rÛwnolegle do ulicy Kleczewskiej a w czÍúci po≥udniowo-zachodniej, do ulicy Chopina.
22. Ewentualne kolizje z istniejπcym uzbrojeniem terenu zostanπ
usuniÍte na koszt zainteresowanych inwestorÛw.
23. Na terenie objÍtym zmianπ planu nie dopuszcza siÍ sytuowania obiektÛw handlowych o powierzchni sprzedaøowej powyøej 2000 m≤.
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B. USTALENIA SZCZEG”£OWE

Poz. 1473

i 3-ciej kondygnacji. Na parterze us≥ugi handlowe.
Budynek o wysokoúci do 3-ch kondygnacji.
Teren aktywizacji gospodarczej
Preferowane us≥ugi handlowo-us≥ugowe. Budynek o wysokoúci do 2-ch kondygnacji.
Teren aktywizacji gospodarczej
Preferowane us≥ugi handlowo-us≥ugowe. Adaptuje siÍ istniejπcy sklep z moøliwoúciπ jego rozbudowy lub przebudowy. WysokoúÊ budynkÛw do 2-ch
kondygnacji.
Parking samochodÛw osobowych
Parking samochodÛw osobowych
Parking samochodÛw osobowych
Parking samochodÛw osobowych
Teren skate park. MoøliwoúÊ przywrÛcenia pierwotnej funkcji parkingu samochodÛw osobowych.
Teren istniejπcej i projektowanej zieleni izolacyjnej od ulicy DK.
Teren istniejπcej i projektowanej zieleni izolacyjnej od ulicy.
Teren zieleni publicznej zwiπzanej z osiedlem
mieszkaniowym ìZatorzeî adaptowany w planie.
Teren zieleni publicznej zwiπzanej z osiedlem
mieszkaniowym ìZatorzeî adaptowany w planie.
Na tym obszarze ustala siÍ rezerwÍ terenu dla
przysz≥ej ulicy. Jej ewentualna realizacja bÍdzie
zaleøna od potrzeb komunikacyjnych osiedla ìZatorzeî.
Teren istniejπcej rozdzielni gazu przewodowego,
adaptowany w planie.
Teren istniejπcej rozdzielni c.o., adaptowany
w planie.
Istniejπca stacja transformatorowa adaptowana
w planie.
Istniejπca ulica ruchu wewnÍtrznego, adaptowana w planie. Przebudowa po≥πczenia z ulicπ DK
(Kleczewskπ) z chwilπ zmiany klasyfikacji ulicy
Kleczewskiej na drogÍ krajowπ.
Istniejπca ulica osiedlowa adaptowana w planie.
Projektowana ulica ruchu wewnÍtrznego. SzerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 12,00-14,00 m.
SzerokoúÊ jezdni 5,50 m. Chodniki obustronne
o†szerokoúci 1,20 m.
Istniejπcy przystanek autobusowy, adaptowany
w planie.
Istniejπca ulica zbiorcza (Paderewskiego) 2-pasmowa znajdujπca siÍ poza obszarem opracowania.
Do tej ulicy w≥πczony prawoskrÍt projektowanej
ulicy DW3.
Istniejπca ulica 2-pasmowa (ul. Kleczewska) w ciπgu drogi wojewÛdzkiej, przewidywana do przebudowy na drogÍ krajowπ.

Oznaczenia

treúÊ ustaleÒ

DK

1 TAG

Teren aktywizacji gospodarczej
Preferowana funkcja handlowo ñ us≥ugowa z††moøliwoúciπ lokalizacji garaøy wielopoziomowych. Na
parterze us≥ugi handlowe. Budynek o wysokoúci
do 4-ch kondygnacji.
Teren aktywizacji gospodarczej
Preferowana funkcja handlowo-us≥ugowa z moøliwoúciπ lokalizacji pomieszczeÒ biurowych na 2- giej

ß2
Uchyla siÍ ustalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina zatwierdzonego uchwa≥π
nr†111/XV/86 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia
16†grudnia 1986 r. w zakresie dotyczπcym terenu objÍtego
zmianπ planu.

2 TAG
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ß3
Ustala siÍ wartoúÊ stawki procentowej z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem planu, w wysokoúci 30%.

Poz. 1473-1475

ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miasta Konina
(ñ) Tadeusz WojdyÒski

ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Konina.

1474
UCHWA£A Nr 564 RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie wyraøenia zgody na utworzenie szko≥y mistrzostwa sportowego w Gimnazjum Nr 6 w Koninie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt15, art. 40 ust.†2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛü.zm.), art. 5 ust. 2 pkt†1,
art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 r. o systemie
oúwiaty (tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pÛü.zm.), art. 20
ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj.
Dz.U. z 1996 r. Nr 25, poz.113 z pÛü. zm.), ß3.1 Zarzπdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie
szczegÛ≥owych zasad dzia≥ania klas i szkÛ≥ sportowych oraz
szkÛ≥ mistrzostwa sportowego (M.P. z 1997 r. Nr 13, poz.107)
ñ Rada Miasta Konina uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Szko≥a mistrzostwa sportowego w Koninie jest szko≥π, dla ktÛrej
nie ustala siÍ obwodu.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Konina.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta Konina

ß1
Rada Miasta Konina wyraøa zgodÍ na utworzenie z dniem
1†wrzeúnia 2001 roku szko≥y mistrzostwa sportowego w Gimnazjum Nr 6 w Koninie ulica Bydgoska 2a.

(ñ) Tadeusz WojdyÒski

1475
UCHWA£A Nr XXIII/155/2001 RADY GMINY I MIASTA W ZB•SZYNIU
z dnia 5 czerwca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w za≥πczniku do uchwa≥y Rady Gminy i Miasta ZbπszyÒ nr VI/49/94 z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie czynszÛw regulowanych obowiπzujπcych na terenie gminy i miasta ZbπszyÒ
Na podstawie art. 26 i 26a ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. Nr 120 poz. 120, poz. 787 z 1998 r. z pÛün.zm.) oraz

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 ze zm.) uchwala siÍ co
nastÍpuje:
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ß1
W za≥πczniku do uchwa≥y nr VI/49/94 Rady Gminy i Miasta
w†Zbπszyniu z dnia 15.12.1994 r. wprowadza siÍ zmianÍ w†dotychczasowym pkt 1, ktÛry otrzymuje nastÍpujπce brzmienie:
1. StawkÍ bazowπ czynszu za 1 m2 pow. uøytkowej lokalu
mieszkalnego w stosunku miesiÍcznym ustala siÍ na kwotÍ
2,13 z≥/m2.
2. Stawka czynszu na 1 m2 mieszkania bez urzπdzeÒ wynosi:
ñ mieszkanie bez C.O. ñ 2,00 z≥
ñ mieszkanie bez C.O. i ≥azienki ñ 1,87 z≥
ñ mieszkanie bez C.O., ≥azienki i W.C. ñ 1,75 z≥
ñ mieszkanie bez C.O., ≥azienki, W.C. i wod.-kan. ñ 1,62 z≥
ñ mieszkanie bez C.O., ≥azienki, W.C., wod.-kan. i gazu ñ
1,49 z≥
ñ mieszkanie bez C.O., ≥azienki, W.C., wod.-kan., gazu
z†ciemnπ kuchniπ ñ 1,36 z≥
ñ mieszkanie bez C.O., ≥azienki, W.C., wod.-kan., gazu,
z†ciemnπ kuchniπ po≥oøony na wiosce ñ 1,24 z≥

Poz. 1475, 1476

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta.
ß3
Traci moc uchwa≥a nr XIV/84/2000 r. Rady Gminy i Miasta
w†Zbπszyniu z dnia 27.04.2000 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w za≥πczniku do uchwa≥y nr VI/49/94 Rady Gminy i†Miasta
w Zbπszyniu z dnia 15.12.1994 r. w sprawie czynszÛw regulowanych obowiπzujπcych na terenie gminy i miasta ZbπszyÒ.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie co najmniej miesiπca od
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z poczπtkiem miesiπca kalendarzowego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy i Miasta
(ñ) mgr Jerzy Komarnicki

1476
UCHWA£A Nr XXII/130/2001 RADY GMINY W PAKOS£AWIU
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie wysokoúci op≥at za znakowanie i wystawianie úwiadectw miejsca pochodzenia zwierzπt
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U.
Nr 13 poz. 74 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 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr†48
poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45 poz. 497), oraz art. 7 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorÛb
zakaünych zwierzπt rzeünych i miÍsa oraz o inspekcji weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66 poz. 752 zm. z 2001 r.
Dz.U.†Nr†29 poz. 320) Rada Gminy w Pakos≥awiu uchwala co
nastÍpuje:

3) byd≥o ñ úwiadectwo jednostkowe bez kolczyka ñ 2 z≥
4) byd≥o ñ úwiadectwo jednostkowe z kolczykiem ñ 4 z≥

ß1
Ustala siÍ op≥aty za znakowanie zwierzπt i wystawianie úwiadectw miejsca pochodzenia zwierzπt w wysokoúci:
1) úwinie
ñ za 1 sztukÍ ñ 1 z≥
ñ do 15 sztuk ñ 3 z≥
ñ powyøej 15 sztuk ñ 5 z≥
2) konie ñ úwiadectwo jednostkowe ñ 2 z≥

ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß2
Op≥aty za znakowanie zwierzπt i wystawianie úwiadectw miejsca
pochodzenia zwierzπt pobierajπ osoby dokonujπce czynnoúci,
o†ktÛrych mowa w ß1.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß4
Traci moc uchwa≥a Nr VIII/45/99 z 21 czerwca 1999 r.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(ñ) Danuta Rybacka
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1477
UCHWA£A Nr XXXIV/401/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz, w czÍúci dotyczπcej
wsi Gruszczyn, dz. nr 313/15 ñ zmiany przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ñ powierzchnia zmiany 0,40 ha
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U.
Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999 r., Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami), oraz w zwiπzku z wykonaniem Uchwa≥y Rady Miejskiej w SwarzÍdzu Nr XXV/261/2000 z dnia 27.09.2000 r.,
Rada Miejska SwarzÍdza uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Ustalenia OgÛlne
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz, w czÍúci dotyczπcej wsi Gruszczyn.
1. Plan obejmuje obszar oznaczony na rysunkach planu w skali
1:10 000 i 1:1 000 stanowiπce za≥πczniki graficzne nr 1 i†2
do niniejszej uchwa≥y.
2. Rysunek planu obowiπzuje w zakresie przebiegu linii rozgraniczajπcych i oznaczeÒ przeznaczenia terenÛw po≥oøonych
w†granicach opracowania.
ß2
IlekroÊ w dalszych ustaleniach uchwa≥y jest mowa o:
1. Przepisach szczegÛlnych ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy
ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz prawomocne
decyzje administracyjne.
2. Rysunek planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunki planu na
mapie w skali 1:10 000, 1:1000 stanowiπce za≥πczniki
graficzne nr 1, 2 do niniejszej uchwa≥y.
3. Funkcji podstawowej ñ naleøy przez to rozumieÊ przewaøajπcy rodzaj funkcji obiektÛw na terenach przeznaczonych na
ten cel i wydzielonych z obszaru opracowania liniami rozgraniczajπcymi.
4. Funkcji wykluczonej ñ naleøy przez to rozumieÊ taki rodzaj
funkcji obiektÛw, ktÛry nie moøe byÊ realizowany na wskazanym terenie.
5. Zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren o†nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokrytej nasadzeniami w formie drzew, krzewÛw, roúlin okrywowych i†traw.
6. Wyznaczeniu terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe dany
obszar jest sprecyzowany powierzchniowo na terenie objÍtym planem.
7. Obowiπzujπcej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ
zabudowy wyznaczonπ na rysunku planu.
8. 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.

ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i†odrÍbnych.
ñ Ustawa z dnia 31.01.1980 r., o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (Tekst jednolity Dz.U. Nr 49, poz. 196 z 1994 r.
z pÛün. zmianami).
ñ Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i†leúnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78, z pÛün. zmianami).
ñ Rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkÛw technicznych jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 140 z 1999 r.).
ñ Rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14.07.1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska oraz zdrowia ludzi albo gorszyÊ stan úrodowiska,
oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji Dz.U. Nr 93, poz. 589).
ñ Rozporzπdzenie Rady MinistrÛw z dnia 23.01.1987 r. w†sprawie szczegÛ≥owych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz.U.
Nr 4, poz. 23).
ñ Rozporzπdzenie Ministra. Ochrom årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 28.04.1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartoúci stÍøeÒ substancji zanieczyszczajπcych w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355).
ñ Rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji
wÛd oraz warunkÛw, jakim powinny odpowiadaÊ úcieki wprowadzane do wÛd i do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz.†503).
ñ Rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 13.05.1998 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomÛw ha≥asu w úrodowisku (Dz.U. Nr†66,
poz. 436).

ROZDZIA£ II
Ustalenia SzczegÛ≥owe
ß4
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenÛw wynikajπce z†potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego.
1. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych úciekÛw bezpoúrednio do gruntu i ciekÛw wodnych..
2. Zakaz lokalizacji inwestycji, ktÛre mogπ byÊ szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
3. Zachowanie istniejπcych zadrzewieÒ i realizacja nowych.
4. Gromadzenie odpadÛw w miejscach wy≥πcznie do tego
przeznaczonych i zapewnienie i wywoøenia odpadÛw na
wysypisko.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 80

ó 4565 ó

5. Preferowanie ekologicznych noúnikÛw energii: gaz ziemny,
gaz p≥ynny, energia elektryczna.
6. PodjÍcie dzia≥aÒ w sprawie realizacji grupowego systemu
oczyszczania i odprowadzania úciekÛw socjalno-bytowych.
7. Zagospodarowanie terenÛw wolnych trwa≥π zieleniπ.
ß5
Linie rozgraniczajπce ulic i drÛg publicznych. Komunikacja.
1. Obs≥uga komunikacyjna terenu drogami dojazdowymi i dalej
drogπ powiatowπ nr 32 208 relacji SwarzÍdz ñ Tuczno.
2. DostÍpnoúÊ komunikacyjna do drogi powiatowej nr 32 208
istniejπcπ drogπ dojazdowπ i istniejπcym wjazdem.
3. Adaptacja uk≥adu drÛg do obecnych potrzeb przez ich
modernizacjÍ i dostosowanie do parametrÛw technicznych
ustalonych w przepisach szczegÛlnych (Rozporzπdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999†r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny
odpowiadaÊ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
poz. 430).
4. Miejsca parkingowe dla prawid≥owego funkcjonowania obszaru naleøy lokalizowaÊ na w≥asnej dzia≥ce.
5. Drogi projektowane na terenie do ktÛrego posiada siÍ tytu≥
prawny, uznaje siÍ za drogi wewnÍtrzne.
6. Obowiπzujπca linia zabudowy od drÛg dojazdowych ñ
wewnÍtrznych wynosi 5 m.
ß6
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
1. Zaopatrzenie w wodÍ odbywaÊ siÍ bÍdzie z istniejπcej sieci
wodociπgowej i z komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w†wodÍ.
2. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ bÍdzie kontynuowane
z†istniejπcych sieci úredniego napiÍcia 15 kV, istniejπcych
stacji transformatorowych i linii rozprowadzajπcych 0,4 kV,
po uzgodnieniu z energetykπ i uzyskaniu warunkÛw technicznych.
3. NiezbÍdne modernizacje sieci elektroenergetycznych dokonywane byÊ mogπ na terenach ich dotychczasowej lokalizacji.
4. W przypadku koniecznoúci realizacji dodatkowych stacji
transformatorowych, inwestor musi udostÍpniÊ teren do ich
lokalizacji.
5. Odprowadzanie úciekÛw:
ñ docelowym rozwiπzaniem gospodarki úciekowej dla rozpatrywanego obszaru bÍdzie pod≥πczenie do zbiorowego
systemu odprowadzania i oczyszczania úciekÛw,
ñ tymczasowo naleøy stosowaÊ szczelne zbiorniki bezodp≥ywowe, a wody opadowe naleøy odprowadzaÊ powierzchniowo poprzez osadnik wÛd deszczowych,
ñ dopuszcza siÍ stosowanie przydomowych oczyszczalni
úciekÛw np. typu: Epurblok, SP15, DOS, Nevexpol itp.
6. Zaopatrzenie w gaz:
ñ zasilanie w energiÍ gazowπ naleøy zapewniÊ poprzez
realizacjÍ okreúlonego dla danego terenu programu gazyfikacji polegajπcego na rozbudowie sieci gazowej zgodnie z obowiπzujπcymi warunkami technicznymi.
7. Przy stosowaniu innych elementÛw uzbrojenia naleøy kierowaÊ siÍ warunkami okreúlonymi w przepisach odrÍbnych
i†szczegÛlnych.

Poz. 1477

ß7
Funkcje terenu oraz sposÛb zabudowy i zagospodarowania.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MU ñ
za≥πcznik graficzny nr 1, 2, obowiπzujπ nastÍpujπce ustalenia:
1) Funkcja podstawowa ñ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) Funkcja wykluczona ñ wszelkie inne formy zagospodarowania odbiegajπce od funkcji podstawowej.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza siÍ wy≥πcznie realizacjÍ obiektÛw budowlanych
nierozerwalnie zwiπzanych z podstawowπ funkcjπ terenu,
b) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do dwÛch kondygnacji
z†uøytkowym poddaszem,
c) poziom pod≥ogi parteru nie wiÍcej niø 1 m od poziomu
terenu,
d) w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu po≥aci 35-45∞,
e) budynek garaøowo-gospodarczy w jednym obrysie z budynkiem mieszkalnym, lub wolnostojπcy usytuowany w sposÛb
ktÛry nie wp≥ynie na zmianÍ ≥adu przestrzennego,
f) zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachÛw pulpitowych, uskokowych, asymetrycznych i schodkowych zwieÒczeÒ úcian,
g) ustala siÍ wewnÍtrznπ wysokoúÊ budynku garaøowo-gospodarczego nie wiÍkszπ niø 2,5 m,
h) powierzchnia zabudowy dzia≥ki ñ 30%,
i) linie zabudowy jak w ß5 pkt 5,
j) wykonanie nasadzeÒ zieleni izolacyjnej wzd≥uø drogi powiatowej relacji SwarzÍdz ñ Kobylnica.

ROZDZIA£ III
Ustalenia KoÒcowe
ß8
Stawka procentowa bÍdπca podstawπ jednorazowej op≥aty za
wzrost wartoúci nieruchomoúci (art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) dla terenu objÍtego niniejszym planem wynosi 30%.
ß9
Tracπ moc ustalenia planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy SwarzÍdz uchwalonego Uchwa≥π nr XLIV/
/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21 lutego 1994†r.;
w czÍúci dotyczπcej terenu objÍtego niniejszπ uchwa≥π.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 80

ó 4566 ó

Poz. 1477
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Poz. 1477
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UCHWA£A Nr XXIX/196/2001 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 7 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoúci op≥at za korzystanie z obiektÛw i urzπdzeÒ uøytecznoúci publicznej na terenie miasta i gminy
Grodzisk Wlkp. w czasie trwania obchodÛw Grodziskiego Piwobrania w dniach 31.08.-02.09.2001 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990†r.
o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. ñ tekst
jednolity z pÛün.zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997 r.
poz. 43 z pÛün.zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ dzienne stawki op≥at za handel i gastronomiÍ podczas
obchodÛw Grodziskiego Piwobrania w dniach 31.08.-02.09.2001
roku wg za≥πcznika Nr 1.
ß2
Wyznacza siÍ teren do handlowania w obrÍbie ulic Stary Rynek,
Pasaø, Ks. P. Wawrzyniaka, Øydowska, Szeroka.
ß3
1. Na inkasenta wyznacza siÍ organizatora imprezy tj. Miejski
Oúrodek Kultury w Grodzisku Wlkp.
2. Upowaønia siÍ Miejsko-Gminny Oúrodek Kultury do poboru
op≥at okreúlonych w za≥πczniku w drodze inkasa.
3. Termin p≥atnoúci za inkaso ustala siÍ na dzieÒ 15.09.2001
roku.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
w†Grodzisku Wlkp.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Za≥πcznik nr 1
do uchwa≥y Nr XXIX/196/2001
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 7.06.2001

OP£ATA ZA HANDEL NA ULICACH:
PASAØ, KS. P. WAWRZYNIAKA, ØYDOWSKA, SZEROKA
(w z≥otych z podatkiem VAT)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Asortyment
Gastronomia (z piwem
i napojami)
Gastronomia, pizza
(bez piwa)
Cukierki, lody, orzechy,
pączki, gofry
Konfekcja odzieżowa
Obuwie
Artykuły dziewiarskie
Gorseciarstwo, bieliźniarstwo
Zabawki, obrazy
Kasety
Baloniki
Drobna galanteria
Artykuły spożywcze,
słodycze
Wata z cukru
Sprzęt rtv
Zamki dmuchane,
zjeżdżalnie itp.
Loterie fantowe

Stawka dzienna Stawka dzienna
w dniu
w dniach
31.08.2001
01-02.09.2001
400,00 zł
650,00 zł
200,00 zł

350,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

250,00 zł
250,00 zł
250 00 zł
250,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
200,00 zł.

100,00 zł
100,00 zł
200,00 zł

100,00 zł
150,00 zł
300,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
OP£ATA ZA HANDEL NA STARYM RYNKU
(w z≥otych z podatkiem VAT)

(ñ) Marek Kinecki
Lp.
1.
2.
3.

Asortyment
Baloniki
Wata z cukru
Handel z przyczep

Stawka dzienna Stawka dzienna
w dniu
w dniach
31.08.2001
01-02.09.2001
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
500,00 zł

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Marek Kinecki

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 80

ó 4569 ó

Poz. 1479, 1480

1479
UCHWA£A Nr XXIX/199/2001 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 7 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr XXI/147/97 z dnia 12.06.1997 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996†r.
ñ tekst jednolity z pÛün. zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoúci i porzπdku w gminach
(Dz.U. Nr 132 poz. 622) Rada Miejska uchwala, co nastÍpuje:

ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od momentu
opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i podlega og≥oszeniu w sposÛb zwyczajowo przyjÍty
poprzez rozplakatowanie na tablicy og≥oszeÒ.

ß1
Zmienia siÍ treúÊ ß11 Za≥πcznika Nr 1 do Uchwa≥y, w ten sposÛb,
iø skreúla siÍ pkt 3 tego ß, zaú punkt 4 otrzymuje numer 3.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy

(ñ) Marek Kinecki

1480
UCHWA£A Nr 136 /XXIV/2001 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 12 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociπgu zbiorowego we wsi ØydÛw
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku, Nr 13,
poz. 74 ze zmianami) oraz art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20†grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997†r.,
Nr 9, poz. 43 ze zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ cenÍ 1 m3 wody pobieranej z wodociπgu zbiorowego
we wsi ØydÛw w wysokoúci 1,48 z≥otych plus podatek VAT.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.

ß3
Traci moc ß1 pkt 1 uchwa≥y nr 89/XIV/2000 r. Rady Gminy
Godziesze Wielkie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie
ustalenia ceny 1 m3 wody i úciekÛw odprowadzanych do
oczyszczalni úciekÛw w Saczynie oraz op≥at za pod≥πczenie do
kanalizacji.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Wies≥aw KopyciÒski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 80

ó 4570 ó

Poz. 1481, 1482
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UCHWA£A Nr XXIV/195/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 12 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y nr VIII/43/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. dotyczπcej ustalenia wysokoúci op≥at za pobÛr wody i†zrzut
úciekÛw do miejskiej kanalizacji sanitarnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z†1996†r.
Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z pÛüniejszymi zmianami) oraz
rozporzπdzenia Rady MinistrÛw z dnia 18 grudnia 1996 r.
w†sprawie urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ i urzπdzeÒ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op≥at za wodÍ i wprowadzanie
úciekÛw (Dz.U. Nr 151 poz. 716 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Miejska Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice nr VIII/43/99
z†dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokoúci op≥at
za pobÛr wody i zrzut úciekÛw do miejskiej kanalizacji sanitarnej

zmienionej uchwa≥π nr XXIV/143/2000 z dnia 5 paüdziernika
2000 r. wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1. w ß1 kwotÍ ì1,34 z≥î zastÍpuje siÍ kwotπ ì1,50 z≥î.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zak≥adowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, WodociπgÛw i Kanalizacji w Rakoniewicach.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice
(ñ) mgr Miros≥aw BasiÒski

1482
UCHWA£A Nr XXIX/220/2001 RADY GMINY ØELAZK”W
z dnia 13 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociπgÛw oraz op≥at za dostarczanie úciekÛw na terenie Gminy ØelazkÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, oraz art. 40 ust. 2 pkt†4
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U.
Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z pÛün.zm.), oraz ß3 ust. 1 pkt 1
rozporzπdzenia Rady MinistrÛw z dnia 18 grudnia 1996 r. w†sprawie urzπdzeÒ zaopatrywania w wodÍ i urzπdzeÒ kanalizacyjnych
oraz op≥at za wodÍ i wprowadzanie úciekÛw (Dz.U. Nr†151 poz.†716)
z pÛüniejszymi zmianami ustala siÍ co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ nastÍpujπce ceny 1m3 wody oraz 1m3 úciekÛw dla
poszczegÛlnych odbiorcÛw wody i dostawcÛw úciekÛw:
1. Za wodÍ na cele socjalno-bytowe ñ 1,20 z≥/m3 + VAT
2. Za wodÍ na cele zwiπzane z dzia≥alnoúciπ rolniczπ w tym
uprawy pod os≥onami ñ 1,36 z≥/m3 + VAT

3. Za wodÍ na cele zwiπzane z dzia≥alnoúciπ rolniczπ w tym
uprawy pod os≥onami (o powierzchni pow. 2000 m2) ñ
1,60†z≥/m3+ VAT
4. Za wodÍ na pozosta≥π dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ ñ 1,60 z≥/m3
+ VAT
5. Za úcieki od osÛb indywidualnych ñ 2,00 z≥/m3 + VAT
6. Za úcieki przemys≥owe ñ 3,00 z≥/m3 + VAT
7. Za úcieki od osÛb indywidualnych i produkcyjne spoza terenu
Gminy ØelazkÛw ñ 4,00 z≥/m3 + VAT
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy ØelazkÛw.
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ß3
Traci moc uchwa≥a Nr XXV/197/2000 Rady Gminy ØelazkÛw
z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia ceny wody
za 1 m3 wody z wodociπgÛw, oraz op≥at za dostarczanie úciekÛw
na terenie Gminy ØelazkÛw.
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ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy ØelazkÛw
(ñ) Jan Nowak
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UCHWA£A Nr LI/457/2001 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 19 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w LusÛwku
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 maja 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:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany ìLusÛwko. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnejî, opracowany w skali 1:2000,
stanowiπcy jej za≥πcznik.
2. Za≥πcznik uchwa≥y, o ktÛrym mowa w ust. 1 jest jej integralnπ czÍúciπ.

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomiÍdzy tπ liniπ a liniπ
rozgraniczajπcπ ulicy, za wyjπtkiem kontenerowych stacji
transformatorowych i kontenerowych central telefonicznych,
ktÛre moøna realizowaÊ w tym obszarze,
3) obowiπzujπcej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe
frontowa úciana jednego z realizowanych na dzia≥ce budynkÛw
lub jej wystajπcy element, nie zaleønie od kolejnoúci realizacji,
muszπ byÊ usytuowane bezpoúrednio na tej linii, a†pomiÍdzy tπ
liniπ a liniπ rozgraniczajπcπ ulicy moøna lokalizowaÊ wy≥πcznie
kontenerowe stacje transformatorowe, kontenerowe centrale
telefoniczne lub sieci infrastruktury technicznej,
4) wysokoúci obiektÛw budowlanych ñ naleøy przez to rozumieÊ ca≥kowitπ wysokoúÊ obiektu mierzonπ od poziomu
terenu do kalenicy.
5) nieuciπøliwych us≥ugach towarzyszπcych ñ naleøy przez to
rozumieÊ us≥ugi z wykorzystaniem urzπdzeÒ s≥uøπcych dzia≥alnoúci, ktÛrej celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaÒcÛw terenu objÍtego opracowaniem planu,
a†ktÛre nie wytwarzajπ dÛbr materialnych bezpoúrednimi
metodami przemys≥owymi, z wyjπtkiem: stacji benzynowych,
stacji obs≥ugi samochodÛw, obiektÛw napraw i sprzedaøy
sprzÍtu budowlanego i rolniczego, úrodkÛw transportu lub
innego sprzÍtu, ktÛrego naprawy generujπ ha≥as, hurtowni
i†magazynÛw, inwestycji zwiπzanych z uøywanymi elementami karoserii samochodowych.

ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren
o†nawierzchni gruntowej biologicznie czynnej, przeznaczony
do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewÛw, roúlin
okrywowych i trawy wzglÍdnie teren wÛd otwartych (rowÛw
otwartych),

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce tereny
o†rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania
ß4
Linie rozgraniczajπce terenÛw wyznaczonych nin. planem oraz
ich symbole graficzna okreúla rysunek planu.

ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w LusÛwku,
obejmujπcy dzia≥ki nr 387,386, 388, 385/2, 385/3, 385/4,
384/1, 384/2, 383/1, 383/2, 297/2, 389, 390, 391, 296,
363-377, 378/1, 378/2, zwany dalej planem.
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ß5
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone
symbolem M.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 zakazuje siÍ prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej.
ß6
Wyznacza siÍ tereny dzia≥alnoúci gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem GM.
ß7
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy us≥ugowej, oznaczone symbolem U.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1, moøna wprowadziÊ
funkcjÍ mieszkalnπ jako uzupe≥niajπcπ ñ w formie mieszkaÒ
na drugiej kondygnacji (uøytkowe poddasze), bez prawa
budowy odrÍbnych budynkÛw mieszkalnych.
ß8
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem nieuciπøliwych us≥ug, oznaczone symbolem MU.
2. Dzia≥alnoúÊ gospodarcza polegajπca na úwiadczeniu nieuciπøliwych us≥ug moøe byÊ prowadzona wy≥πcznie w wydzielonej czÍúci budynku mieszkalnego ktÛrej powierzchnia
nie przekracza 50% jego ca≥ej powierzchni.
ß9
Wyznacza siÍ tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczone symbolem EE.
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ß18
Zakazane jest lokalizowanie obiektÛw:
1) szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi oraz
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
2) mieszkalnych wielorodzinnych,
3) zwiπzanych z produkcjπ rolnπ,
4) us≥ugowych i infrastruktury technicznej nie zwiπzanych bezpoúrednio z zabudowπ mieszkaniowπ,
5) garaøy na samochody ciÍøarowe o noúnoúci powyøej 3,5 t
a ponadto:
6) na terenach zabudowy mieszkaniowej ìMî innych niø budynki mieszkalne i przynaleøne tym budynkom obiekty gospodarczo-garaøowe o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2
oraz innych niø obiekty malej architektury,
7) na terenach zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej MU ñ jak
w†pkt 6 z tym, øe w budynkach mieszkalnych moøna
wydzieliÊ pomieszczenia s≥uøπce us≥ugowej dzia≥alnoúci
gospodarczej,
8) na terenach U/ZP ñ innych niø obiekty us≥ugowe,
9) na terenach urzπdzeÒ elektroenergetycznych i urzπdzeÒ
neutralizacji úciekÛw (ìEEî i ìNOî) ñ innych niø odpowiednio
do przeznaczenia terenu bezpoúrednio zwiπzanych z zasilaniem terenu energiπ elektrycznπ lub neutralizacjπ úciekÛw,
chyba øe rozwiπzania techniczne zwiπzane wyposaøeniem
terenu w sieci infrastruktury technicznej wykaøπ nieprzydatnoúÊ terenÛw na okreúlone planem cele ñ w takim przypadku
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami EE i NO
moøna przeznaczyÊ na cele odpowiednio, jak wskazuje
funkcja terenu bezpoúrednio przylegajπcego ñ M lub MU,
10)na terenach ZP ñ jakichkolwiek obiektÛw.

ß10
Wyznacza siÍ tereny wÛd otwartych, oznaczone symbolem W.
ß11
Wyznacza siÍ tereny zieleni publicznej, oznaczone symbolem ZP.
ß12
Wyznacza siÍ tereny us≥ug z zieleni, o charakterze publicznym,
oznaczone symbolem U/ZP.
ß13
Wyznacza siÍ tereny urzπdzeÒ oczyszczania úciekÛw, oznaczone
symbolem:
1) NOp ñ na cele lokalizacji przepompowni úciekÛw,
2) NOo ñ na cele lokalizacji osadnika úciekÛw deszczowych.
ß14
Wyznacza siÍ tereny drÛg powiatowych, oznaczone symbolem KDP.
ß15
Wyznacza siÍ tereny drÛg gminnych, oznaczone symbolem KDG.
ß16
Wyznacza siÍ tereny drÛg dojazdowych, oznaczone symbolem KD.
ß17
Wyznacza siÍ tereny ciπgÛw pieszych, oznaczone symbolem KX.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urzπdzeniami pomocniczymi.
ß19
1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczajπcymi drÛg
zakazuje siÍ sytuowania innych obiektÛw niø sieci techniczne
oraz urzπdzenia s≥uøπce komunikacji.
2. W liniach rozgraniczajπcych drÛg rezerwuje siÍ pasy terenu
na cele prowadzenia sieci wodociπgowych, energetycznych
i oúwietleniowych, telekomunikacyjnych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
ß20
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjna terenu:
1) z drogi powiatowej nr 32220 Lusowo ñ LusÛwko, oznaczonej symbolem 01KDP, poprzez w≥πczenie do tej drogi drÛg
gminnych i dojazdowych,
2) z drogi gminnej 02KDG i 03KDG,
3) z planowanych drÛg dojazdowych, oznaczonych symbolami KD,
4) z planowanych ciπgÛw pieszo-rowerowych oznaczonych
symbolem KX.
ß21
Wyznacza siÍ linie rozgraniczajπce drogi powiatowej 01KDP
nr†32220 o zmiennej, nie mniejszej niø 14 m, szerokoúci pasa
drogowego, zgodnie z rysunkiem planu.
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ß22
Wyznacza siÍ tereny przeznaczone na cele budowy ronda
komunikacyjnego na skrzyøowaniu drÛg powiatowej nr 32220
i gminnej LusÛwko ñ Tarnowo PodgÛrne, zgodnie z rysunkiem
planu.
ß23
Wyznacza siÍ linie rozgraniczajπce drogi gminnej 02KDG o†szerokoúci pasa drogowego 15 m i szerokoúci jezdni 7 m.
ß24
1. Wyznacza siÍ linie rozgraniczajπce drÛg dojazdowych o†przebiegach zgodnych z rysunkiem planu i szerokoúciach pasa
drogowego:
1) ulic 030KD, 031KD i 034KD ñ 15 m,
2) pozosta≥ych ñ 10 m.
2. Szerokoúci ulic, okreúlone w ust. 1, podlegajπ poszerzeniom
zgodnie z rysunkiem planu i w miejscach okreúlonych na
rysunku.
3. Ulica 013KD jest zakoÒczona placem nawrotu o wymiarach
20 m x 20 m.
ß25
Na skrzyøowaniu ulic 029KD, 030KD i 034KD wyznacza siÍ plac
publiczny o wymiarach 74 x 60 m.
ß26
Wyznacza siÍ linie rozgraniczajπce ciπgÛw pieszych i rowerowych o szerokoúci 5 m, oznaczonych symbolem KX, o przebiegach zgodnych z rysunkiem planu.
ß27
Nakazuje siÍ wyznaczenie úcieøek rowerowych o szerokoúci
2,5†m w drogowych drogi powiatowej (KDP), drÛg gminnych
(KDG) oraz ulic 014KD, 030KD, 031KD i 034KD.
ß28
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane, zgodnie
z rysunkiem planu w odleg≥oúci:
1) od krawÍdzi jezdni drogi powiatowej KDP 32 220 ñ 20 m,
3) od linii rozgraniczajπcych drÛg gminnych i ulic dojazdowych
ñ 6 m,
4) od skarpy cieku wodnego ñ 4 m.
ß29
1. Wyznacza siÍ úciúle okreúlone linie zabudowy usytuowane
zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci:
1) na terenach oznaczonych symbolami 19MU, 48MU
i†50MU ñ 10 m od linii rozgraniczajπcej ulicy,
2) na pozosta≥ych terenach ñ 6 m od linii rozgraniczajπcej
ulicy.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 pkt 1, w obszarze
pomiÍdzy linia rozgraniczajπca ulicy a linia zabudowy, nakazuje siÍ urzπdzenie miejsc parkowania pojazdÛw na potrzeby
prowadzonej dzia≥alnoúci us≥ugowej.
3. Linia parkanÛw na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 pkt†1
musi byÊ wycofana w stosunku do linii rozgraniczajπcej ulicy
o 7 m.
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ß30
Przy lokalizacji zjazdÛw z drogi powiatowej naleøy uwzglÍdniÊ
zapewnienie wymaganego pola widocznoúci oraz prawid≥owe
odwodnienie korpusu drogi.
ß31
1. Podmioty prowadzπce dzia≥alnoúÊ gospodarczπ sπ zobowiπzane do udzia≥u w kosztach budowy, modernizacji oraz
utrzymania drÛg, jeøeli uøytkowanie tych drÛg jest zwiπzane
bezpoúrednio z potrzebami tych podmiotÛw.
2. Udzia≥ podmiotÛw w utrzymaniu drÛg nastÍpuje w wypadku,
gdy obciπøenie ruchem drogowym, wywo≥anym dzia≥alnoúciπ
tego podmiotu, przekracza 20% ogÛlnego obciπøenia drogi.
ß32
Realizacja oraz koszty budowy lub modernizacji drÛg, spowodowane inwestycjπ nie drogowπ naleøy do inwestora tego przedsiÍwziÍcia.
ß33
Nowe zjazdy oraz lokalizacjÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej
w pasach drogowych naleøy uzgadniaÊ z dysponentem drÛg.
ß34
Zakazuje siÍ wydzielania gruntÛw pod drogi publiczne, jeúli
niniejszy rysunek planu nie okreúla dla nich linii rozgraniczajπcych.
ß35
Ustala siÍ moøliwoúÊ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej oraz sytuowania kontenerowych stacji transformatorowych
i kontenerowych central telefonicznych w pasie terenu pomiÍdzy
liniπ rozgraniczajπcπ ulic a liniπ zabudowy.

ROZDZIA£ IV
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß36
Zakazuje siÍ zaopatrzenia w wodÍ budynkÛw w inny sposÛb niø
pod≥πczenie do gminnej sieci wodociπgowej.
ß37
Zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw sanitarnych w inny sposÛb
niø poprzez kanalizacjÍ osiedlowπ grawitacyjno-ciúnieniowπ pod≥πczonπ do gminnej kanalizacji sanitarnej doprowadzajπcej úcieki
do oczyszczalni úciekÛw w Tarnowie PodgÛrnym
ß38
1. åcieki deszczowe z terenÛw nie stanowiπcych drÛg naleøy
odprowadzaÊ w grunt, a z terenu drÛg do kanalizacji deszczowej i dalej do lokalnych rowÛw.
2. Odprowadzenie úciekÛw deszczowych do rowÛw sposÛb
okreúlony w ust. 1 naleøy poprzedziÊ ich oczyszczeniem
w†osadnikach zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu.
ß39
1. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ odbywaÊ siÍ bÍdzie
poprzez rozwÛj sieci energetycznej 15 KV i budowÍ stacji
transformatorowych na wskazanych na rysunku planu terenach, w iloúci odpowiedniej do zapotrzebowania.
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2. W miarÍ zagospodarowywania terenÛw naleøy likwidowaÊ
kolizje zabudowy z liniami energetycznymi poprzez ich prze≥oøenie i kablowanie.
3. Po wykorzystaniu istniejπcej stacji transformatorowej znajdujπcej siÍ na dzia≥ce nr 377 na cele zasilania placu budowy,
stacja moøe zostaÊ zlikwidowana.
ß40
Zaopatrzenie w gaz nastπpi poprzez rozwÛj sieci gazowej.
ß41
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci) obowiπzku gminy do realizacji na tym terenie infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ V
Granice i zasady zagospodarowania terenÛw
podlegajπcych ochronie
ß42
1. Ochronie podlega wystÍpujπce w obszarze dzia≥ki o numerze
ewidencyjnym 377 cenne stanowisko archeologiczne ñ osada pradziejowa.
2. W momencie podjÍcia prac ziemnych na dzia≥ce, o ktÛrej
mowa w ust. 1 i winien zleciÊ sta≥y nadzÛr archeologiczny
nad wszelkimi pracami ziemnymi.
3. Przystπpienie do jakichkolwiek prac ziemnych na terenie zabytkowym bez zezwolenia konserwatorskiego podlega sankcjom
karnym, a takøe rygorom przepisÛw o egzekucji úwiadczeÒ
niepieniÍønych, zawartych o postÍpowaniu egzekucyjnym w†administracji.

ROZDZIA£ VI
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy oraz urzπdzania terenu
ß43
Nakazuje siÍ przeznaczenie na cele zieleni:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M oraz
na terenach us≥ug z zieleni, U/ZP ñ 70% powierzchni dzia≥ki
budowlanej,
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z zabudowπ us≥ugowπ
MU i terenach dzia≥alnoúci gospodarczej GM oraz na terenach us≥ug U ñ 50%.
ß44
Zabudowie budynkami podlegaÊ moøe:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M
i†terenach us≥ug z zielenin U/ZP ñ 25% powierzchni dzia≥ki,
ale nie wiÍcej niø 750 m2,
2) na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej GM oraz terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudowa us≥ugowa MU i na terenach zabudowy us≥ugowej U ñ 40%
powierzchni dzia≥ki.
ß45
1. Wyznacza siÍ trzy strefy kszta≥towania zabudowy A, B i C
o†zasiÍgach oznaczonych na rysunku stanowiπcym za≥πcznik
nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
2. W strefach, o ktÛrych mowa w ust. 1 zakazuje siÍ lokalizowania odpowiednio do strefy budynkÛw innych niø:
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1) w strefie A ñ trzykondygnacyjne (w tym poddasze uøytkowe) z dachami stromymi dwu- lub wielospadowymi,
o†kπcie nachylenia po≥aci dachowych 45 stopni, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy, z pokryciem ceramicznym,
2) w strefie B ñ dwukondygnacyjne (w tym uøytkowe
poddasze) z dachami stromymi dwu- lub wielospadowymi, o kπcie nachylenia po≥aci dachowych 45 stopni,
zbiegajπcymi siÍ w kalenicy, z pokryciem ceramicznym,
3) w strefie C ñ nie wyøsze niø dwukondygnacyjne (w tym
uøytkowe poddasze) z dachami stromymi dwu- lub wielospadowymi, o kπcie nachylenia po≥aci dachowych
30-45†stopni, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy, z pokryciem
ceramicznym lub dachÛwkopodobnym o zbliøonej estetyce.
ß46
Zakazuje siÍ sytuowania budynkÛw wyøszych niø:
1) budynkÛw garaøowo-gospodarczych przynaleønych budynkom
mieszkalnym 6 m,
2) budynkÛw us≥ugowych i dzia≥alnoúci gospodarczej ñ 8 m,
3) budynkÛw mieszkalnych i mieszkalno-us≥ugowych na terenach 34U i 57U ñ 12 m.
ß47
Poza drogami publicznymi o symbolach 01KDP, 02KDG i 03KDG
wyklucza siÍ stosowanie nawierzchni asfaltowych, monolitycznych betonowych oraz innych nie przepuszczajπcych wody
deszczowej.
ß48
Zakazuje siÍ budowy ogrodzeÒ o wysokoúci innej niø 1,5 m oraz
ogrodzeÒ innych niø z elementÛw drewnianych lub metalowych
na podmurÛwce o wysokoúci 0,3 m, osadzonych w murowanych
filarkach.

ROZDZIA£ VII
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki
ß49
Na terenach zabudowy mieszkaniowej M oraz zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej MU zakazuje siÍ wydzielania dziatek budowlanych mniejszych niø:
1) na terenach oznaczonych symbolami 2M, 3M i 7aM ñ
zgodnie z rysunkiem planu,
2) na terenach oznaczonych symbolami 1M, 4M, 6M, 7M, 8M,
10M, 11M, 21M, 22M, 23M, 24M, 31M -1500 m2,
3) na pozosta≥ych terenach zabudowy mieszkaniowej ñ 1000 m2.
ß50
Zakazuje siÍ dokonywania podzia≥u terenÛw zieleni publicznej
ZP, terenÛw us≥ug U, terenÛw us≥ug z zieleniπ, U/ZP oraz
terenÛw dzia≥alnoúci gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej GM w sposÛb inny niø przedstawiono na rysunku planu.

ROZDZIA£ VIII
SzczegÛlne zasady zagospodarowania terenÛw
ß51
Nakazuje siÍ utrzymanie terenÛw oznaczonych na rysunku planu
symbolem 13ZP, 14ZP i 20ZP stanowiπcych obszar bagienny
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w†stanie naturalnym to znaczy zakazuje siÍ penetracji terenu
oraz prowadzenia prac:
1) osuszajπcych w obszarze bagna,
2) majπcych na celu przekszta≥cenie terenÛw i nadanie im
uporzπdkowanego charakteru.
ß52
1. Ustala siÍ zasypanie czÍúci otwartego rowu melioracyjnego
ñ na odcinku wskazanym na rysunku planu.
2. Zakazuje siÍ dokonywania w obrÍbie pozosta≥ych odcinkÛw
rowÛw melioracyjnych jakichkolwiek dzia≥aÒ inwestycyjnych,
bez uzgodnienia tych dzia≥aÒ z Wielkopolskim Zarzπdem
Melioracji i UrzπdzeÒ Wodnych w Poznaniu (oddzia≥ w†Tarnowie PodgÛrnym).
3. W przypadku naruszenia podziemnej sieci drenarskiej w†sposÛb majπcy wp≥yw na obszary rolne po≥oøone poza obrÍbem
planu, naleøy w uzgodnieniu i na warunkach okreúlonych
przez dysponenta sieci podjπÊ dzia≥ania majπce na celu
doprowadzenie do funkcjonowania sieci na tych obszarach
bez zak≥ÛceÒ.
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stawkÍ procentowa od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, s≥uøπcπ
naliczaniu jednorazowej op≥aty na rzecz Gminy Tarnowo PodgÛrne,
w wysokoúci 30%.

ROZDZIA£ X
Przepisy koÒcowe
ß54
Traci moc uchwa≥a Nr XXX/148/92 Rady Gminy Tarnowo
PodgÛrne z dnia 5 grudnia 1992 r., og≥oszona w Dz. Urz.
WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 1 poz. 5 z dnia 18.01.1993 r.,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo PodgÛrne, w czÍúci
dotyczπcej obszaru objÍtego niniejszym planem.
ß55
Uchwala wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß56
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w Tarnowie
PodgÛrnym.

ROZDZIA£ IX
Stawka s≥uøπcπ naliczaniu op≥at na rzecz Gminy
ß53
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) okreúla siÍ

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka

1484
UCHWA£A Nr LI/459/2001 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 19 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenÛw dzia≥alnoúci gospodarczej†w†Swadzimiu
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 dzia≥alnoúci gospodarczej w Swadzimiu, obejmujπcy
dzia≥ki nr 50/22 i 22/40, zwany dalej planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw dzia≥alnoúci gospodarczej w Swadzimiuî, opracowany w skali 1:2000, stanowiπcy jej za≥πcznik.
2. Za≥πcznik uchwa≥y, o ktÛrym mowa w ust. 1 jest jej integralnπ czÍúciπ.
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ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren
o†nawierzchni gruntowej biologicznie czynnej, przeznaczony
do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewÛw, roúlin
okrywowych i trawy wzglÍdnie teren wÛd otwartych (rowÛw
otwartych),
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomiÍdzy tπ liniπ,
a†liniπ rozgraniczajπcπ ulicy, a pomiÍdzy tπ liniπ a liniπ
rozgraniczajπcπ ulicy moøna lokalizowaÊ wy≥πcznie sieci
infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce tereny
o†rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania
ß3
Linie rozgraniczajπce terenÛw wyznaczonych nin. planem oraz
ich symbole graficzne okreúla rysunek planu.
ß4
1. Wyznacza siÍ tereny nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej,
oznaczone symbolem G, przeznaczone na cele handlu, rekreacji i us≥ug.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 zakazuje siÍ lokalizowania obiektÛw mieszkalnych i s≥uøπcych produkcji dÛbr.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1, moøna lokalizowaÊ
wszelkie obiekty infrastruktury technicznej niezbÍdne dla
wprowadzenia podstawowej funkcji tych terenÛw.
ß5
1. Wyznacza siÍ tereny zieleni publicznej bez prawa zabudowy,
oznaczone symbolem ZP, przeznaczone na cele urzπdzenia
zieleni krajobrazowej.
2. Gazociπg wysokiego ciúnienia lub inne sieci infrastruktury
technicznej naleøy prowadziÊ w ten sposÛb, aby moøliwe
by≥o wprowadzenie w pasie terenu o szerokoúci przynajmniej
10 m, przylegajπcym do cieku wodnego, nasadzeÒ drzew
i†krzewÛw.
ß6
1. Wyznacza siÍ tereny urzπdzeÒ oczyszczania úciekÛw, oznaczone symbolem NO, przeznaczone na cele budowy przepompowni úciekÛw i osadnika úciekÛw deszczowych.
2. Jeøeli rozwiπzania techniczne neutralizacji úciekÛw realizowane na objÍtym planem obszarze wykaøπ zapotrzebowanie
na mniejsza powierzchniÍ terenu niø wskazano w niniejszym
planie lub nieprzydatnoúÊ tych terenÛw na okreúlone planem
cele, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem NO
moøna przeznaczyÊ na cele zieleni publicznej.
ß7
Wyznacza siÍ tereny wÛd otwartych, oznaczone symbolem W.
ß8
Wyznacza siÍ tereny drÛg lokalnych, oznaczone symbolem KL.
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ß9
Wyznacza siÍ tereny drÛg dojazdowych, oznaczone symbolem KD.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi
ß10
Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczajπcymi drÛg:
1) zakazuje siÍ sytuowania innych obiektÛw niø sieci techniczne
oraz urzπdzenia komunikacji,
2) rezerwuje siÍ pasy terenu na cele prowadzenia sieci wodociπgowych, energetycznych, oúwietleniowych, telekomunikacyjnych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
3) nakazuje siÍ wyznaczenie úcieøek rowerowych o szerokoúci
2,5 m,
4) ochronie podlegajπ aleje i szpalery drzew.
ß11
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu:
1) z drogi lokalnej wyprowadzonej z wÍz≥a komunikacyjnego
drogi krajowej nr 2 PoznaÒ Berlin, oznaczonej symbolem 01KL,
2) z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 02KD, zakoÒczonej
placem nawrotu, z ktÛrego z wyprowadzony zostaje poprzez
ciek wodny ciπg pieszo ñ jezdny w kierunku zabudowy
mieszkaniowej w Baranowie, oznaczony symbolem 04KX,
3) z planowanej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 03KD,
prowadzonej po pÛ≥nocnej stronie drogi dojazdowej do
zespo≥u obiektÛw us≥ugowych (marketÛw), w≥πczonej docelowo w istniejπcπ po wschodniej stronie terenÛw objÍtych
opracowaniem, oznaczona symbolem 06KD.
ß12
1. Wyznacza siÍ linie rozgraniczajπce drogi lokalnej 01KL o†szerokoúci 7 m, stanowiπce poszerzenie istniejπcej ulicy lokalnej
po stronie wschodniej do ≥πcznej szerokoúci rÛwniej odpowiednio do rysunku planu 34 m i 24 m.
2. Ochronπ objÍty jest szpaler drzew tworzπcych alejÍ.
ß13
1. Wyznacza siÍ linie rozgraniczajπce drogi dojazdowej 02KD
o szerokoúci pasa drogowego 24 m i szerokoúci jezdni 7 m.
2. Ochronπ objÍty jest szpaler drzew tworzπcych alejÍ.
ß14
Wyznacza siÍ linie rozgraniczajπce drogi dojazdowej, oznaczonej
symbolem 03KD o przebiegu i szerokoúci zgodnej z rysunkiem
planu.
ß15
Wyznacza siÍ linie rozgraniczajπce ciπgu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem 04KX, o przebiegu i szerokoúci (oko≥o 15 m)
zgodnych z rysunkiem planu.
ß16
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane, zgodnie
z rysunkiem planu.
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ß17
1. Podmioty prowadzπce dzia≥alnoúÊ gospodarczπ sπ zobowiπzane do udzia≥u w kosztach budowy, modernizacji oraz
utrzymania drÛg, jeøeli uøytkowanie tych drÛg jest zwiπzane
bezpoúrednio z potrzebami tych podmiotÛw.
2. Udzia≥ podmiotÛw w utrzymaniu drÛg nastÍpuje w wypadku,
gdy obciπøenie ruchem drogowym, wywo≥anym dzia≥alnoúciπ tego podmiotu, przekracza 20% ogÛlnego obciπøenia
drogi.
ß18
Realizacja oraz koszty budowy lub modernizacji drÛg, spowodowane inwestycjπ nie drogowπ naleøy do inwestora tego przedsiÍwziÍcia.
ß19
Nowe zjazdy oraz lokalizacjÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej w pasach drogowych naleøy uzgadniaÊ z dysponentem
drÛg.
ß20
1. Zakazuje siÍ wydzielania gruntÛw pod drogi publiczne, jeúli
niniejszy rysunek planu nie okreúla dla nich linii rozgraniczajπcych.
2. Na terenach przeznaczonych na cele dzia≥alnoúci gospodarczej moøna wyznaczaÊ drogi wewnÍtrzne w sposÛb uwzglÍdniajπcy ustalenia niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ IV
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß21
Celem zaopatrzenia terenÛw w wodÍ pitnπ naleøy wybudowaÊ:
1) magistralÍ wodociπgowπ z Poznania do Wysogotowa, dalej
z Wysogotowa do Swadzimia, do drogi krajowej nr 2,
a†nastÍpnie sieÊ wodociπgowπ o úrednicy 200 mm od drogi
krajowej nr 2 do terenÛw objÍtych niniejszym planem,
2) wybudowaÊ lokalnπ stacjÍ wodociπgowπ na terenach objÍtych niniejszym planem.
ß22
åcieki sanitarne naleøy odprowadzaÊ systemem kana≥Ûw grawitacyjnych do przepompowni úciekÛw znajdujπcej siÍ na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolem NO, a nastÍpnie
kana≥ami t≥ocznymi do kolektora sanitarnego znajdujπcego siÍ po
pÛ≥nocnej stronie drogi krajowej nr 2, dalej do rurociπgu t≥ocznego t≥oczπcego úcieki ze Swadzimia do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni úciekÛw w Tarnowie PodgÛrnym.
ß23
W przypadku lokalizowania obiektÛw wodoch≥onnych naleøy
zastosowaÊ zamkniÍty obieg wody, wprowadzajπc oczyszczanie
wody na terenie danego obiektu.
ß24
1. åcieki deszczowe odprowadzane bÍdπ sieciπ kana≥Ûw deszczowych do cieku wodnego.
2. Odprowadzenie úciekÛw deszczowych w sposÛb okreúlony
w ust. 1 naleøy poprzedziÊ ich oczyszczeniem w osadniku
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zlokalizowanym na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem NO.
ß25
Zakazuje siÍ lokalizowania obiektÛw, z ktÛrych úcieki deszczowe
mog≥yby posiadaÊ domieszki agresywne dla úrodowiska, ropopochodne, t≥uszcze, smary i tym podobne z duøπ zawartoúciπ
zwiπzkÛw azotanÛw i fosforanÛw.
ß26
1. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ nastπpi na zasadach
uzgodnionych z dysponentem sieci energetycznej po przedstawieniu przez inwestora zapotrzebowania energii elektrycznej.
2. Istnieje moøliwoúÊ wariantowego rozwiπzania zasilania terenu w energiÍ elektrycznπ to jest poprzez:
1) wcinkÍ w kabel rezerwowy 3xYHAKSxS 1 x 240 mm2
(15 KV) zasilajπcy Centrum Handlowe ìAuchanî (kabel na
trasie GPZ ìKiekrzî ñ ìAuchanî,
2) u≥oøenia kabla SN-15 KW z GPZ ìKiekrzî przez wieú
Kobylniki (po wymianie transformatorÛw 2x25 MVA na
2x31, 5 MVA),
3) lub po wybudowaniu nowego GPZ ìSwadzimî i pobudowanie linii kablowej SN-15kV.
3. W miarÍ zagospodarowywania terenÛw naleøy zlikwidowaÊ
kolizjÍ zabudowy z liniπ energetycznπ poprzez jej prze≥oøenie
na tereny nie podlegajπce zabudowie.
ß27
Zaopatrzenie w gaz nastπpi poprzez rozwÛj sieci gazowej.
ß28
1. Wyznacza siÍ nowy przebieg trasy gazociπgu wysokiego
ciúnienia DN 350 o ciúnieniu PN 6,3 Mpa.
2. Do czasu prze≥oøenia gazociπgu obowiπzujπ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci 16 m od osi
gazociπgu.
3. Obiekty chronione naleøy sytuowaÊ w okreúlonej przepisami
odleg≥oúci od zewnÍtrznej úcianki gazociπgu.
4. SposÛb i warunki prze≥oøenia gazociπgu naleøy uzgodniÊ
z†jego operatorem.

ROZDZIA£ V
Granice i zasady zagospodarowania
terenÛw podlegajπcych ochronie
ß29
1. Ochronie podlegajπ stanowiska archeologiczne ñ osada pradziejowa.
2. W momencie podjÍcia prac ziemnych na dzia≥ce, o ktÛrej
mowa w ust. 1 inwestor winien zleciÊ sta≥y nadzÛr archeologiczny nad wszelkimi pracami ziemnymi.
3. Przystπpienie do jakichkolwiek prac ziemnych na terenie
zabytkowym bez zezwolenia konserwatorskiego podlega
sankcjom karnym, a takøe rygorom przepisÛw o egzekucji
úwiadczeÒ niepieniÍønych, zawartych o postÍpowaniu egzekucyjnym w administracji.
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ROZDZIA£ VI
Lokalne warunki, zasady i standardy
kszta≥towania zabudowy oraz urzπdzania terenu
ß30
Nakazuje siÍ przeznaczenie na cele zieleni ñ 30% powierzchni
dzia≥ki budowlanej.
ß31
Zabudowie obiektami kubaturowymi podlegaÊ moøe 30% powierzchni dzia≥ki budowlanej.
ß32
Zakazuje siÍ sytuowania budynkÛw kolidujπcych z budynkami
istniejπcymi w otoczeniu stanowiπcych dysonans w krajobrazie.
ß33
Oddanie inwestycji do uøytkowania uwarunkowane jest dokonaniem nasadzeÒ zieleni wysokiej wzd≥uø Kana≥u Swadzimskiego.
ß34
Przed przystπpieniem do projektowania obiektÛw kubaturowych
naleøy szczegÛ≥owo udokumentowaÊ warunki geotechniczne
pod≥oøa.

ROZDZIA£ VII
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki
ß35
Na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej zakazuje siÍ wydzielania
dzia≥ek budowlanych mniejszych niø 5 ha.
ß36
Zakazuje siÍ dokonywania podzia≥u terenÛw zieleni publicznej ZP.

ROZDZIA£ VIII
SzczegÛlne zasady zagospodarowania terenÛw
ß37
1. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem 4G, poza
obszarem ograniczonym nieprzekraczalnπ liniπ zabudowy,
nakazuje siÍ urzπdzenie zieleni towarzyszπcej dzia≥alnoúci
gospodarczej.
2. Na terenach usytuowanych poza obszarem lokalizowania
budynkÛw, wyznaczonym poprzez nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza siÍ budowÍ nieutwardzonych boisk ziemnych lub trawiastych oraz podobnych urzπdzeÒ sportu i†rekreacji z duøym u nasadzeÒ drzew i krzewÛw.
ß38
1. Wszelkie urzπdzenia melioracyjne, ktÛre znajdπ siÍ w granicach obiektÛw i muszπ ulec przerwaniu lub zasypaniu,
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a†ktÛre majπ wp≥yw na stosunki wodne w tym obszarze
naleøy otworzyÊ w ten sposÛb, aby stosunki wodne nie
uleg≥y pogorszeniu i nie utrudni≥y zabudowy na dzia≥kach
naleøπcych do osÛb trzecich.
2. Zakazuje siÍ dokonywania w obrÍbie ciekÛw wodnych jakichkolwiek dzia≥aÒ inwestycyjnych, bez uzgodnienia tych
dzia≥aÒ z Wielkopolskim Zarzπdem Melioracji i UrzπdzeÒ
Wodnych w Poznaniu (oddzia≥ w Tarnowie PodgÛrnym).
3. W przypadku naruszenia podziemnej sieci drenarskiej w†sposÛb majπcy wp≥yw na obszary rolne po≥oøone poza obrÍbem
planu, naleøy w uzgodnieniu i na warunkach okreúlonych
przez dysponenta sieci podjπÊ dzia≥ania majπce na celu
doprowadzenie do funkcjonowania sieci na tych obszarach
bez zak≥ÛceÒ.

ROZDZIA£ IX
Stawka s≥uøπca naliczaniu op≥at na rzecz Gminy
ß39
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) okreúla siÍ
stawkÍ procentowa od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, s≥uøπcπ
naliczaniu jednorazowej op≥aty na rzecz Gminy Tarnowo PodgÛrne, w wysokoúci 0,1%.

ROZDZIA£ X
Przepisy koÒcowe
ß40
Traci moc uchwa≥a Nr XXX/148/92 Rady Gminy Tarnowo
PodgÛrne z dnia 5 grudnia 1992 r., og≥oszona w Dz.Urz.
WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 1 poz. 5 z dnia 18.01.1993 r.,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo PodgÛrne, w czÍúci
dotyczπcej obszaru objÍtego niniejszym planem.
ß41
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w Tarnowie
PodgÛrnym.
ß42
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka
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1485
UCHWA£A Nr XXXV/411/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 19 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej czÍúÊ
dzia≥ek po≥oøonych w Garbach przy ul. Podleúnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 73/1, 73/3
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z†dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U.
z†1996†r. Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.) oraz artyku≥ 26 ustawy
z†dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 z pÛün. zm.)
w zwiπzku z uchwa≥π nr XXV/257/2000 Rady Miejskiej w†SwarzÍdzu z dnia 27 wrzeúnia 2000 r. o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ek o†numerach geodezyjnych 73/1 i 73/3 po≥oøonych w Garbach przy
ul. Podleúnej, Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ czÍúÊ dzia≥ek
po≥oøonych w Garbach oznaczonych numerami 73/1, 73/3
(zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN).
ß2
1) Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz, zatwierdzonego
Uchwalπ XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia
31.02.1994 r. obejmujπcπ ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale.
2) Integralnπ czÍúciπ niniejszej uchwa≥y jest fragment planu
gminy, o ktÛrym mowa w ust. 1 w skali 1:10 000, stanowiπcy
za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
3) Integralnπ czÍúciπ niniejszej uchwa≥y jest rysunek planu
zagospodarowania przestrzennego, w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y, uszczegÛ≥awiajπcy ustalenia zawarte w za≥πczniku nr 1 do niniejszej
uchwa≥y.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß3
1) Uchwala siÍ zmianÍ przeznaczenia czÍúci dzia≥ek nr ewid.
73/1, 73/3 we wsi Garby, o ≥πcznej powierzchni ok. 0,5 ha
z przeznaczeniem pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ wraz z terenem komunikacji.
2) Przedmiotowy teren wymieniony w ust. 1 stanowi grunty wsi
Garby objÍty ustaleniami planu gminy SwarzÍdz.
ß4
1) Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu jest wyznaczenie nowej
funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uk≥adem
komunikacji obs≥ugujπcej przedmiotowy teren.

2) Przedmiotem ustaleÒ planu jest rÛwnieø okreúlenie warunkÛw zabudowy dla obiektÛw stanowiπcych realizacjÍ funkcji
terenu.
3) Przedmiotem ustaleÒ okreúlonych w pkt 1 jest rÛwnieø
okreúlenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu
dla zapewnienia odpowiednich warunkÛw jego uøytkowania,
przy uwzglÍdnieniu ochrony istniejπcego stanu úrodowiska
przyrodniczego.
ß5
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za≥πczniku graficznym nr 2 symbolem MN,
2) teren ulicy dojazdowej KD,
3) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego.
ß6
NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu stajπ siÍ
obowiπzujπcymi ustaleniami uchwa≥y:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie zagospodarowania,
3) obowiπzujπca linia zabudowy,
4) teren komunikacji publicznej.
ß7
Wszelkie podzia≥y wtÛrne dzia≥ek dokonane po rozpoczÍciu
sporzπdzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub teø zmiany ich
numerÛw, pozostajπ bez wp≥ywu na zawarte w uchwale.
ß8
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ plan, o ktÛrym
mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ñ naleøy przez to
rozumieÊ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoúci, na indywidualnych dzia≥kach;
4) rysunku zmiany planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek
planu w skali 1:10 000 stanowiπcy fragment planu gminy,
o ktÛrym mowa w ß1 uchwa≥y, przedstawiajπcy w sposÛb
graficzny zakres obszarowy zmiany planu;
5) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
w†skali 1:1000, przedstawiajπcy sposÛb podzia≥u i zagospodarowania terenu, stanowiπcy za≥πcznik nr 2 do niniejszej
uchwa≥y;
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6) minimalnych odleg≥oúciach zabudowa ñ naleøy przez to
rozumieÊ nieprzekraczalnπ liniÍ sytuowania budynku okreúlonπ na za≥πczniku nr 2 do niniejszej uchwa≥y.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß9
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
ustala siÍ nastÍpujπce zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) obowiπzuje wy≥πcznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) na obszarze dzia≥ki jednorodzinnej wyznaczonej planem
dopuszcza siÍ realizacjÍ tylko jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3) obowiπzuje wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe) z moøliwoúciπ podpiwniczenia, uzaleønionπ od badaÒ szczegÛ≥owych gruntu,
lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiÍcej niø 1,5†m
ponad istniejπcy poziom terenu;
4) wysokoúÊ projektowanego budynku mieszkalnego w linii
kalenicy nie po przekraczaÊ wysokoúci 11,50 m, liczπc od
projektowanego poziomu terenu;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych dzia≥ek wynosi nie wiÍcej niø 20-35% ich ogÛlnej
powierzchni, uwzglÍdniajπc wszystkie obiekty budowlane nie wiÍcej jednak niø 100 m2 do 200 m2;
6) obowiπzuje koniecznoúÊ zabudowy z dachami dwu- lub
wielospadowymi, o kπcie nachylenia 25∞ do 45∞;
7) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøy wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy wolnostojπcych w†strefach zabudowy danego obszaru i w sposÛb
nie kolidujπcy dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich;
9) powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowanych wynosi maksymalnie 40 m2 dla obiektu
jednostanowiskowego, o wysokoúci pomieszczenia 2,50†m;
10)zakazuje siÍ wykorzystywania garaøy dla innych celÛw,
kolidujπcych z podstawπ funkcjπ terenu;
11)wyklucza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych;
12)ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy w odleg≥oúci:
ñ 5 m od linii rozgraniczajπcej ulic: lokalnej KL i dojazdowej KD.
ß10
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieÊ wodociπgowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodÍ:
ñ zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ poprzez przy≥πczenie do istniejπcego wodociπgu w ul.†Podleúnej,
w taki sposÛb, aby powsta≥a sieÊ wodociπgowa
w†uk≥adzie projektowanej ulicy dojazdowej KD;
ñ rozprowadzenie sieci wodociπgowej naleøy zaprojektowaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami;
b) odprowadzenie úciekÛw:
ñ tymczasowo do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych na dzia≥ce,
ñ docelowo przewiduje siÍ odprowadzenie úciekÛw
do istniejπcej oczyszczalni po wybudowaniu sieci
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kanalizacyjnej zgodnie z gminnym programem
odprowadzenia úciekÛw;
2) Zasilanie w energiÍ elektrycznπ:
a) naleøy zapewniÊ z istniejπcej stacji transformatorowej
lub innej na podstawie warunkÛw uzyskanych z w≥aúciwego terytorialnie rejonu energetycznego;
b) realizowaÊ sieÊ kablowπ niskiego napiÍcia ñ 0,4 kV
u≥oøonπ w chodniku ulicy dojazdowej;
c) z≥πcza z pomiarem rozliczeniowym naleøy sytuowaÊ
w granicach dzia≥ek z dostÍpem od ulicy przyjmujπc
zasadÍ dla dzia≥ek jednorodzinnych, øe jedno z≥πcze
moøe zasilaÊ dwie dzia≥ki;
ñ od z≥πcza do obiektÛw na dzia≥ce naleøy wykonaÊ
wewnÍtrznπ liniÍ zasilajπcπ
3) Zasilanie w gaz:
a) planuje siÍ zasilanie w gaz poprzez rozbudowÍ istniejπcej sieci gminnej ÿ 63 po≥oøonej w ul. Podleúnej na
zasadach wynikajπcych z:
ñ programÛw gazyfikacji, obowiπzujπcych dla terenu gminy,
ñ warunkÛw technicznych realizacji uzbrojenia i†wykonania przy≥πczy uzyskanych od w≥aúciwego
zak≥adu gazownictwa;
4) Gospodarka cieplna:
a) do celÛw grzewczych dopuszcza siÍ stosowanie paliw gazowych, ciek≥ych i sta≥ych przy wykorzystaniu
kot≥Ûw niskoemisyjnych.
2. Ustalenia w zakresie podstawowych parametrÛw technicznych ulicy dojazdowej KD.
1) dla ulicy dojazdowej KD szerokoúÊ pasa drogowego
wynosi 6,0 m.
2) ulica dojazdowa KD zakoÒczona bÍdzie placem nawrotu
o wymiarach 12,50 x 12,50 m.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o†zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.
z†1999†r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 ustala siÍ stawkÍ
procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36
ust. 3. Stawka wynosi 30%.
ß12
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz wymieniony w ß1 niniejszej uchwa≥y w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.
ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
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 SO 8/26 DD/Ka/01
z dnia 5 czerwca 2001 r.
SK£ADU ORZEKAJ•CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
w sprawie opinii o moøliwoúci sfinansowania deficytu budøetowego na rok 2001 Gminy Trzcinica
Sk≥ad Orzekajπcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarzπdzeniem nr 10/2000 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r.
zmienionego zarzπdzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r. w osobach:
Przewodniczπcy ñ Idzi Kalinowski,
Cz≥onkowie:
ñ Zofia Kowalska,
ñ Teresa Marczak,
dzia≥ajπc na podstawie art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 7 paüdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
nr†85, poz. 428 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155,
poz.†1014 ze zm.) o moøliwoúci sfinansowania deficytu budøetowego na rok 2001 przez GminÍ Trzcinica wyraøa opiniÍ
pozytywnπ.

UZASADNIENIE
Oceny moøliwoúci sfinansowania deficytu budøetu przez
GminÍ Trzcinica na 2001 r. dokonano w oparciu o nastÍpujπce
materia≥y:
ñ uchwa≥Í nr XXII/142/00 Rady Gminy Trzcinica z dnia
28†grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budøetu gminy
Trzcinica na rok 2001 (wraz z za≥πczonπ prognozπ dochodÛw, wydatkÛw oraz d≥ugu Gminy Trzcinica w latach
2001-2005 i informacjπ Gminy Trzcinica o wielkoúci sp≥at
zobowiπzaÒ w latach 2001-2005), zmienionπ uchwa≥ami
Rady Gminy Trzcinica: Nr XXIV/155/01 z dnia 27 lutego
2001 i Nr XXV/161/01 z dnia 25 kwietnia 2001 oraz
uchwa≥π Zarzπdu Gminy Nr 51/12 z dnia 20 marca 2001†r.,

ñ

sprawozdanie o nadwyøce/ deficycie jednostki samorzπdu
terytorialnego za okres od poczπtku roku do dnia 31 grudnia
roku 2000,
ñ sprawozdanie Rb-49 roczny bilans z wykonania budøetu
gminy sporzπdzony na dzieÒ 31.12.2000 r.
Uchwalony budøet na 2001 r. po zmianach obejmuje dochody budøetowe w wysokoúci 5.521.751 z≥, wydatki budøetowe
w†kwocie 5.929.947 z≥. èrÛd≥em sfinansowania deficytu budøetowego zwiÍkszonego o kwotÍ 63.196 z≥ do kwoty 408.196 z≥
Rada Gminy wskaza≥a przychody z kredytu d≥ugoterminowego
oraz nadwyøki budøetowej z lat ubieg≥ych.
Biorπc pod uwagÍ wymienione na wstÍpie dokumenty, Sk≥ad
Orzekajπcy stwierdza, øe Gmina posiada wolne úrodki jako
nadwyøkÍ úrodkÛw pieniÍønych na rachunku bieøπcym budøetu
jednostki samorzπdu terytorialnego, wynikajπcπ z rozliczeÒ kredytÛw i poøyczek z lat ubieg≥ych w wysokoúci umoøliwiajπcej
pokrycie zwiÍkszonego deficytu budøetowego.
Wskazujπc na powyøsze Sk≥ad Orzekajπcy postanowi≥ jak
w†uchwale.

Przewodniczπcy
Sk≥adu Orzekajπcego
(ñ) Idzi Kalinowski

POUCZENIE: Od uchwa≥y Sk≥adu Orzekajπcego s≥uøy odwo≥anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w†terminie 14 dni od daty dorÍczenia uchwa≥y.
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1487
Prezes UrzÍdu Regulacji Energetyki
Nr OPO-820/422-B/2/2001/III/AS
PoznaÒ, dnia 29 czerwca 2001 r.

DECYZJA

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit.†b)
i c) w zwiπzku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ñ Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr†162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr†110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz.†555†i†Nr†103, poz. 1099) oraz na podstawie art. 155
i†w†zwiπzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ñ
Kodeks postÍpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509), a takøe na podstawie
ß29 ust. 1 rozporzπdzenia Ministra Gospodarki z dnia 12†paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ w obrocie ciep≥em
(Dz.U.†Nr†96, poz. 1053)

Na podstawie art. 61 ß1 Kodeksu postÍpowania administracyjnego, w zwiπzku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ñ Prawo energetyczne, na wniosek PrzedsiÍbiorstwa
posiadajπcego koncesje z dnia 13 paüdziernika 1998 r. na
wytwarzanie ciep≥a nr WCC/272/422/U/2/98/JJ wraz ze
zmianami: z dnia 24 lutego nr WCC/272A/422/W/3/2000/
/RW, z dnia 22 sierpnia 2000 r. nr WCC/272B/422/W/3/
/2000/BP i z dnia 26 czerwca 2001 r. nr WCC/272B/4C2/W/
/3/2001/ASA oraz na przesy≥anie i dystrybucjÍ ciep≥a nr PCC/
/283/422/U/2/98/JJ wraz ze zmianami: z dnia 24 lutego
nr†PCC/283A/432/W/3/2000/RW i z dnia 22 sierpnia 2000†r.
nr PCC/283B/432/W/3/2000/RW w dniu 22 czerwca 2001†r.
zosta≥o wszczÍte postÍpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep≥a, ustalonej przez PrzedsiÍbiorstwo oraz skrÛcenia okresu obowiπzywania drugiej taryfy.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ñ Prawo energetyczne,
przedsiÍbiorstwa energetyczne posiadajπce koncesje na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy≥ania i dystrybucji oraz obrotu ciep≥em ustalajπ taryfy dla
ciep≥a, ktÛre podlegajπ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myúl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy ñ
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE naleøy
ustalanie wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych okreúlajπcych poprawÍ
efektywnoúci funkcjonowania przedsiÍbiorstwa energetycznego
oraz zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo
danego rodzaju dzia≥alnoúci gospodarczej, a takøe ustalenie
okresu obowiπzywania tych wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych.
W trakcie postÍpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, øe PrzedsiÍbiorstwo opracowa≥o taryfÍ zgodnie z zasadami okreúlonymi w art. 45 ustawy
ñ Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporzπdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ
w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej
czÍúci ìrozporzπdzeniem taryfowymî.
Bazowe ceny i stawki op≥at skalkulowane zosta≥y przez
PrzedsiÍbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztÛw prowadzenia dzia≥alnoúci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porÛwnywalnych kosztÛw poniesionych przez PrzedsiÍbiorstwo w okresie sprawozdawczym (ß12
ust. 2 rozporzπdzenia taryfowego).
WspÛ≥czynniki korekcyjne, o ktÛrych mowa w punkcie 2
sentencji decyzji, ustalone zosta≥y adekwatnie do moøliwoúci
poprawy efektywnoúci funkcjonowania tego PrzedsiÍbiorstwa stosownie do zmiany warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
WspÛ≥czynniki korekcyjne Xw, uwzglÍdnione zosta≥y w cenach i stawkach op≥at ustalanych w taryfie zatwierdzonej niniejszπ decyzjπ.

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 21 czerwca 2001 r.
Miejskiego PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Cieplnej
SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ
z siedzibπ w Wπgrowcu
posiadajπcego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON P-570503509-84001000-51-1-721-57249
zwanego w dalszej czÍúci decyzji ìPrzedsiÍbiorstwemî
postanawiam
1) zatwierdziÊ taryfÍ dla ciep≥a ustalonπ przez PrzedsiÍbiorstwo,
stanowiπcπ za≥πcznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliÊ wspÛ≥czynniki korekcyjne Xw, okreúlajπce projektowanπ
poprawÍ efektywnoúci funkcjonowania PrzedsiÍbiorstwa oraz
zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo
dzia≥alnoúci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep≥a - w wysokoúci minus 15,1%,
b) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie przesy≥ania
i†dystrybucji ciep≥a - w wysokoúci minus 1,8%,
3) ustaliÊ okres obowiπzywania wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych
Xw, o ktÛrych mowa w punkcie 2 ñ do dnia 30 wrzeúnia
2002 r.,
4) zmieniÊ mojπ decyzjÍ z dnia 25 lipca 2000 r. Nr OPO-820/
/422-A/5/2000/II/AS w zakresie ustalonego w†niej okresu
obowiπzywania bazowych cen i stawek op≥at zawartych
w†zatwierdzonej tπ decyzjπ taryfie dla ciep≥a PrzedsiÍbiorstwa, skracajπc ten okres poprzez zmianÍ jego koÒcowej
daty z dnia 31 sierpnia 2001 r. na dzieÒ 31 lipca 2001 r.
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Okres obowiπzywania wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych Xw ñ
w†myúl ß28 ust. 3 rozporzπdzenia taryfowego ñ jest rÛwnoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek≥em jak w sentencji.

ñ

ñ
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys≥uguje odwo≥anie do Sπdu OkrÍgowego w Warszawie ñ sπdu antymonopolowego, za moim
poúrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
dorÍczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997†r. ñ Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i†art.†47947
ß1 Kodeksu postÍpowania cywilnego).
2. Odwo≥anie od decyzji powinno czyniÊ zadoúÊ wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraÊ oznaczenie zaskarøonej decyzji i wartoúci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutÛw, zwiÍz≥e ich uzasadnienie, wskazanie dowodÛw, a takøe zawieraÊ wniosek o uchylenie albo o zmianÍ
decyzji ñ w ca≥oúci lub czÍúci (art. 47949 Kodeksu postÍpowania cywilnego). Odwo≥anie naleøy przes≥aÊ na adres Zachodniego Oddzia≥u Terenowego UrzÍdu Regulacji Energetyki
60-780 PoznaÒ, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwiπzku z art. 31 ust.†3
pkt 2 i ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne,
taryfa mole zaczπÊ obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po up≥ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ñ
ñ
ñ
ñ

ñ

Z upowaønienia Prezesa
UrzÍdu Regulacji Energetyki

ñ

Urzπd Regulacji Energetyki
Zachodni Oddzia≥ Terenowy
z siedzibπ w Poznaniu
ZastÍpca Dyrektora

ñ

(ñ) Irena Gruszka

ñ
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rozporzπdzenie taryfowe ñ rozporzπdzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96, poz. 1053),
rozporzπdzenie przy≥πczeniowe ñ rozporzπdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych warunkÛw przy≥πczenia podmiotÛw do sieci ciep≥owniczych, obrotu ciep≥em, úwiadczenia us≥ug przesy≥owych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw (Dz.U. Nr 72,poz. 845),
sprzedawca ñ Miejskie PrzedsiÍbiorstwo Energetyki Cieplnej
SpÛ≥ka z o. o. z siedzibπ w Wπgrowcu,
odbiorca ñ kaødy, kto otrzymuje lub pobiera ciep≥o na
podstawie umowy z przedsiÍbiorstwem energetycznym,
ürÛd≥o ciep≥a ñ po≥πczone ze sobπ urzπdzenia lub instalacje
s≥uøπce do wytwarzania ciep≥a,
zamÛwiona moc cieplna ñ ustalona przez odbiorcÍ najwiÍksza moc cieplna, jaka w ciπgu roku wystÍpuje w danym
obiekcie dla warunkÛw obliczeniowych, ktÛra powinna
uwzglÍdniaÊ moc cieplnπ niezbÍdnπ dla:
a) pokrycia strat ciep≥a w obiekcie, zapewniajπca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w†pomieszczeniach znajdujπcych siÍ w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep≥ej wody w punktach czerpalnych, znajdujπcych siÍ
w†tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid≥owej pracy innych urzπdzeÒ lub
instalacji, zgodnie z okreúlonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
lokalne ürÛd≥o ciep≥a ñ zlokalizowane w obiekcie ürÛd≥o
ciep≥a, ktÛre bezpoúrednio zasila instalacje odbiorcze w tym
obiekcie, dla ktÛrych zamÛwiona moc cieplna nie przekracza
0,2 MW,
sieÊ ciep≥ownicza ñ po≥πczone ze sobπ urzπdzenia lub
instalacje, s≥uøπce do przesy≥ania i dystrybucji ciep≥a ze
ürÛde≥ ciep≥a do obiektÛw, naleøπce do przedsiÍbiorstwa
energetycznego,
zewnÍtrzna instalacja odbiorcza ñ odcinki instalacji odbiorczych ≥πczπce grupowy wÍze≥ cieplny lub ürÛd≥o ciep≥a
z†obiektami,
uk≥ad pomiarowo-rozliczeniowy ñ dopuszczony do stosowania zespÛ≥ urzπdzeÒ s≥uøπcych do pomiaru iloúci i parametrÛw noúnika ciep≥a, ktÛrych wskazania stanowiπ podstawÍ
do obliczenia naleønoúci z tytu≥u dostarczania ciep≥a.

TARYFA DLA CIEP£A

ñ

Miejskie PrzedsiÍbiorstwo Energetyki Cieplnej SpÛ≥ka z o.o.
w Wπgrowcu, ul. Jeøyka 52

CZ å∆ 2
Zakres dzia≥alnoúci gospodarczej zwiπzanej
z zaopatrzeniem w ciep≥o

CZ å∆ 1
Objaúnienia pojÍÊ i skrÛtÛw

Sprzedawca prowadzi dzia≥alnoúÊ gospodarczπ w zakresie zaopatrzenia w ciep≥o na podstawie koncesji udzielonych przez
Prezesa UrzÍdu Regulacji Energetyki:
ñ na wytwarzanie ciep≥a ñ nr WCC/272/422/U/2/98/JJ
z†dnia 13 paüdziernika 1998 r. ze zmianami: nr WCC/272A/
/422/W/3/2000/RW z dnia 24 lutego 2000 r. nr WCC/
/272B/422/W/3/2000/BP z dnia 22 sierpnia 2000 r.
i†nr†WCC/272C/422/W/3/2001/ASA z dnia 26 czerwca
2001 r.,

ustawa ñ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042
oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255, oraz z 2000 r. Nr 43, poz.489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099),
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na przesy≥anie i dystrybucjÍ ciep≥a ñ nr PCC/283/422/U/
/2/98/JJ z dnia 13 paüdziernika 1998 r. ze zmianami
nr†PCC/283A/422/W/3/2000/RW z 24 lutego 2000 r.
i†nr†PCC/283B/422/W/3/2000/BP z dnia 22 sierpnia
2000†r.

CZ å∆ 3
Podzia≥ odbiorcÛw na grupy
Zgodnie z ß10 rozporzπdzenia taryfowego okreúlono 12 grup
odbiorcÛw:
GRUPA 1-A ñ odbiorcy ciep≥a zasilani ze ürÛd≥a ciep≥a sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Jeøyka 52 poprzez sieÊ ciep≥owniczπ nr 1 sprzedawcy do indywidualnych wÍz≥Ûw cieplnych
naleøπcych do odbiorcÛw,
GRUPA 1-B ñ odbiorcy ciep≥a zasilani ze ürÛd≥a ciep≥a sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Jeøyka 52 sieciπ ciep≥owniczπ
nr†1 sprzedawcy poprzez grupowe wÍz≥y cieplne naleøπce do
sprzedawcy,
GRUPA 1-C ñ odbiorcy ciep≥a zasilani ze ürÛd≥a ciep≥a sprzedawcy zlokalizowanego przyul. Jeøyka 52 sieciπ ciep≥owniczπ
nr†1 sprzedawcy poprzez grupowe wÍz≥y cieplne i zewnÍtrzne instalacje odbiorcze naleøπce do sprzedawcy,
GRUPA 2 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w lokalnych ürÛd≥ach
ciep≥a opalanych gazem bÍdπcych w≥asnoúciπ sprzedawcy,
zlokalizowanych przyul. Grunwaldzkiej 27, Koúciuszki 45,
Klasztornej 18, Plac ZwyciÍstwa 2,
GRUPA 3 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a
sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Janowieckiej 37 o†zamÛwionej mocy cieplnej powyøej 0,2 MW i nie wiÍkszej niø
1MW bezpoúrednio zasilajπcym instalacje odbiorcze w obiekcie, w ktÛrym jest ono zlokalizowane oraz w sπsiednich
obiektach,
GRUPA 4 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a
sprzedawcy zlokalizowanego przy Osiedlu WschÛd 20 o†zamÛwionej mocy cieplnej powyøej 0,2 MW i nie wiÍkszej niø
1MW bezpoúrednio zasilajπcym instalacje odbiorcze w obiekcie, w ktÛrym jest ono zlokalizowane oraz w sπsiednich
obiektach,
GRUPA 5 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a
sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 27 o zamÛwionej mocy cieplnej powyøej 0,2 MW i nie wiÍkszej niø
1MW bezpoúrednio zasilajπcym instalacje odbiorcze w obiekcie, w ktÛrym jest ono zlokalizowane oraz w sπsiednich
obiektach,
GRUPA 6 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a
sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 2 o zamÛwionej mocy cieplnej powyøej 0,2 MW i nie wiÍkszej niø
1†MW bezpoúrednio zasilajπcym instalacje odbiorcze w obiekcie, w ktÛrym jest ono zlokalizowane oraz w sπsiednich
obiektach,
GRUPA 7 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a
sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. PoznaÒskiej 27 o zamÛwionej mocy cieplnej powyøej 0,2 MW i nie wiÍkszej niø
1†MW bezpoúrednio zasilajπcym instalacje odbiorcze w obiekcie, w ktÛrym jest ono zlokalizowane oraz w sπsiednich
obiektach,
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GRUPA 8 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a
sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. KrÛtkiej 4 o zamÛwionej mocy cieplnej powyøej 0,2 MW i nie wiÍkszej niø 1 MW
bezpoúrednio zasilajπcym instalacje odbiorcze w obiekcie,
w†ktÛrym jest ono zlokalizowane oraz w sπsiednich obiektach,
GRUPA 9 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a
sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Letniej 1 o zamÛwionej
mocy cieplnej powyøej 0,2 MW i nie wiÍkszej niø 1 MW
bezpoúrednio zasilajπcym instalacje odbiorcze w obiekcie,
w†ktÛrym jest ono zlokalizowane oraz w sπsiednich obiektach,
GRUPA 10 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a
sprzedawcy zlokalizowanego przy Osiedlu WschÛd 7 o†zamÛwionej mocy cieplnej powyøej 0,2 MW i nie wiÍkszej niø
1MW bezpoúrednio zasilajπcym instalacje odbiorcze w obiekcie, w ktÛrym jest ono zlokalizowane oraz w sπsiednich
obiektach.

CZ å∆ 4
Rodzaje oraz wysokoúÊ cen i stawek op≥at
1. Rodzaje oraz wysokoúÊ cen i stawek op≥at dla grup odbiorcÛw: 1-A, 1-B, 1-C
1.1 Cena za zamÛwionπ moc cieplnπ
grupa
odbiorców
1-A, 1-B, 1-C

(zł/MW/rok)
netto
brutto
39.162,79
47.778,60

(zł/MW/m-c)
netto
brutto
3.263,57
3.981,55

1.2 Cena ciep≥a
grupa
odbiorców
1-A, 1-B, 1-C

netto (zł/GJ)

brutto (zł/GJ)
26,67

32,54

1.3 Cena noúnika ciep≥a
grupa
odbiorców
1-A, 1-B, 1-C

netto (w zł/m3)

brutto (w zł/m3)
9,60

11,71

1.4 Stawka op≥aty abonamentowej
grupa
odbiorców
1-A, 1-B, 1-C

(zł/pkt pomiarowy/rok)
netto
brutto
144,87
176,74

(zł/pkt pomiarowy/m-c)
netto
brutto
12,07
14,73

1.5 Stawki op≥at sta≥ych za us≥ugi przesy≥owej
grupa
odbiorców
1-A
1-B
1-C

1.6

(zł/MW/rok)
netto
brutto
15.726,56
19.186,40
18.794,90
22.929,78
22.401,70
27.330,08

( zł/MW/m-c)
netto
brutto
1.310,55
1.598,87
1.566,24
1.910,81
1.866,81
2.277,51

Stawki op≥at zmiennych za us≥ugi przesy≥owe:

grupa
odbiorców
1-A
1-B
1-C

(zł/GJ)
netto

brutto
9,92
9,48
7,65

12,10
11,57
9,33
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2. Rodzaje oraz wysokoúÊ stawek op≥at dla grup odbiorcÛw: 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2.1 Stawki op≥at miesiÍcznych za zamÛwionπ moc cieplnπ:
grupa
odbiorców
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(zł/MW/m-c)
netto
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niezbÍdnych do wykonania przy≥πczenia, okreúlony
w†z≥oøonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem,
øe nie bÍdzie wyøszy, niø koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen o ktÛrych mowa w pkt. 3.1.

brutto
7.334,27
6.813,24
6.344,83
6.020,56
6.588,85
8.150,20
5.569,71
5.131,03
7.337,32

8.947,81
8.312,15
7.740,69
7.345,08
8.038,40
9.943,24
6.795,05
6.259,86
8.951,53

CZ å∆ 5
Zasady ustalania cen i stawek op≥at
Ceny i stawki op≥at okreúlone w niniejszej taryfie zosta≥y ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz z ß25 rozporzπdzenia
taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono wed≥ug zasad okreúlonych w ß18-22 rozporzπdzenia taryfowego.

2.2 Stawki op≥at za ciep≥o:
grupa
odbiorców
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(zł/GJ)
netto

brutto
31,76
32,73
35,58
34,69
33,21
30,57
36,20
38,09
33,08

38,75
39,93
43,41
42,32
40,52
37,30
44,16
46,47
40,36

Przedstawione w pkt 1 i 2 ceny i stawki op≥at brutto zawierajπ
podatek od towarÛw i us≥ug (VAT) w wysokoúci 22%.
3. Stawki op≥at za przy≥πczenie do sieci ciep≥owniczej.
3.1 PrzedsiÍbiorstwo nie planuje przy≥πczenia nowych odbiorcÛw, a w przypadku wystπpienia potrzeby przy≥πczenia odbiorcy, stawki op≥at za przy≥πczenie bÍdπ
kalkulowane na podstawie kosztÛw wynikajπcych z†nak≥adÛw ustalonych na podstawie kosztorysowych norm
nak≥adÛw rzeczowych, cen jednostkowych robÛt budowlanych oraz cen czynnikÛw produkcji dla potrzeb sporzπdzania kosztorysu inwestorskiego, okreúlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust.†3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o†zamÛwieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119,
poz 773 ze zm.), obowiπzujπcych w dniu zawarcia
umowy o przy≥πczenie, przy odpowiednim uwzglÍdnieniu postanowieÒ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
10†kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne.
3.2 W razie powierzenia wykonania us≥ugi z zakresu przy≥πczenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstawπ kalkulacji stawek op≥at za przy≥πczenie jest
koszt prac projektowych i budowlano-montaøowych,

CZ å∆ 6
Warunki stosowania cen i stawek op≥at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op≥at sπ stosowane przy zachowaniu standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw, ktÛre okreúlone zosta≥y w rozdziale 6 rozporzπdzenia przy≥πczeniowego.
2. W przypadku:
ñ niedotrzymania przez sprzedawcÍ standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw lub warunkÛw umowy sprzedaøy ciep≥a przez odbiorcÍ,
ñ uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid≥owych wskazaÒ
uk≥adu pomiarowo-rozliczeniowego,
ñ udzielenia bonifikat i naliczenia upustÛw przys≥ugujπcych
odbiorcy,
ñ nielegalnego poboru ciep≥a,
stosuje siÍ odpowiednio postanowienia rozdzia≥u 4 rozporzπdzenia taryfowego.

CZ å∆ 7
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op≥at
1. Taryfa moøe obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po up≥ywie
14†dni od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcÛw ciep≥a o rozpoczÍciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op≥at.
Dyrektor
(ñ) Szczepan Kusz
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1488
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia miesiÍcznego kosztu utrzymania mieszkaÒca w domach pomocy spo≥ecznej, znajdujπcych siÍ na terenie
Powiatu Grodzkiego PoznaÒ w roku 2001
Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo≥ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414
z pÛün.zm.), ustala siÍ miesiÍczny koszt utrzymania mieszkaÒca
w roku 2001:
ñ w Domu Pomocy Spo≥ecznej im. B≥. E. Bojanowskiego dla
osÛb przewlekle somatycznie chorych przy ul. Niedzia≥kowskiego 22, na kwotÍ 2.790 z≥
ñ w Domu Pomocy Spo≥ecznej dla osÛb przewlekle somatycznie
chorych przy ul. Konarskiego 11/13, na kwotÍ 1.972,00 z≥
ñ w Domu Pomocy Spo≥ecznej dla osÛb starych przy ul.†Ugory†18/20, na 1.792,34 z≥
ñ w Domu Pomocy Spo≥ecznej dla osÛb starych przy ul.†Bukowskiej 27/29, na kwotÍ 1.686,98 z≥
ñ w Domu Pomocy Spo≥ecznej Interwencji Kryzysowej przy
ul.†Dolne Chyby 10, na kwotÍ 2.531,95 z≥

ñ

ñ

ñ

w Domu Pomocy Spo≥ecznej dla osÛb starych prowadzonym
przez Zgromadzenie SiÛstr Urszulanek U.R. przy ul. Pokrzywno 1, na kwotÍ 2.466,00 z≥
w Domu Pomocy Spo≥ecznej dla przewlekle somatycznie
chorych kobiet prowadzonym przez Zgromadzenie SiÛstr
Mi≥osierdzia úw. Wincentego a Paulo przy ul. Sielskiej 13, na
kwotÍ 2.100,00 z≥
w Domu Pomocy Spo≥ecznej dla dzieci i m≥odzieøy niepe≥nosprawnej intelektualnie prowadzonym przez Zgromadzenie
CÛrek Matki Boøej Bolesnej ìSerafitkiî przy ul. úw. Rocha 13,
na kwotÍ 1.900,00 z≥
(ñ) Ryszard Grobelny
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