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ZARZ•DZENIE Nr 15/01 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 5 lutego 2001 r.
w sprawie zarzπdzenia wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Gminy Z≥otÛw
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. ñ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatÛw
i sejmikÛw wojewÛdztw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060) zarzπdza siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Zarzπdza siÍ wybory uzupe≥niajπce do Rady Gminy Z≥otÛw dla
wyboru radnego w jednomandatowym okrÍgu wyborczym Nr 6
obejmujπcym: Franciszkowo, Nowy DwÛr, Stare Dzierzπøno.

ß4
Zarzπdzenie podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß5
Zarzπdzenie wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
og≥oszenia.

Wojewoda Wielkopolski
ß2
DatÍ wyborÛw, o ktÛrych mowa w ß1, wyznacza siÍ na niedzielÍ
22 kwietnia 2001 r.

(ñ) Stanis≥aw Tamm

ß3
Dni, w ktÛrych up≥ywajπ terminy wykonania czynnoúci wyborczych okreúla kalendarz wyborczy stanowiπcy za≥πcznik do
zarzπdzenia.

Za≥πcznik do zarzπdzenia
Wojewody Wielkopolskiego Nr 15/01
z dnia 5 lutego 2001 r.

KALENDARZ WYBORCZY
DO WYBOR”W UZUPE£NIAJ•CYCH
DO RADY GMINY Z£OT”W

Termin wykonania
czynnoúci wyborczej

TreúÊ czynnoúci

do 21 lutego 2001 r.

ñ

podanie do publicznej wiadomoúci, w formie obwieszczenia, zarzπdzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia
wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Gminy Z≥otÛw w okrÍgu wyborczym Nr 6

do 3 marca 2001 r.

ñ

podanie do publicznej wiadomoúci, w formie obwieszczenia, informacji o okrÍgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie
wybieranych radnych w okrÍgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

do 8 marca 2001 r.

ñ

powo≥anie przez ZastÍpcÍ WojewÛdzkiego Komisarza Wyborczego w Pile Gminnej Komisji Wyborczej w Z≥otowie

do 23 marca 2001 r.
do godz. 2400

ñ

zg≥aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Z≥otowie list kandydatÛw na radnych

do 1 kwietnia 2001 r.

ñ
ñ

powo≥anie przez Zarzπd Gminy w Z≥otowie obwodowej komisji wyborczej,
podanie do publicznej wiadomoúci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu g≥osowania oraz o wyznaczonej
siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 7 kwietnia 2001 r.

ñ

rozplakatowanie obwieszczeÒ Gminnej Komisji Wyborczej w Z≥otowie o zarejestrowanych listach kandydatÛw na radnego zawierajπcych numery list, dane o kandydatach na radnych umieszczone w zg≥oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatÛw i list

do 8 kwietnia 2001 r.

ñ

sporzπdzenie spisu wyborcÛw w UrzÍdzie Gminy

21 kwietnia 2001 r.

ñ

przekazanie przewodniczπcemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborcÛw

22 kwietnia 2001 r.
w godz. 600-2000

ñ

g≥osowanie
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UCHWA£A Nr XXIV/244/2000 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 30.VIII.2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej dzia≥kÍ
po≥oøonπ w SwarzÍdzu przy ul. Skrytej i oznaczonej numerem geodezyjnym 226.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13. poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami), oraz na podstawie Uchwa≥y
Nr XII/127/99 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 7 wrzeúnia
1999 r. Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej
dzia≥kÍ po≥oøonπ w SwarzÍdzu przy ul. Skrytej i oznaczonej
numerem geodezyjnym 226, o powierzchni 0,20 ha.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze miasta SwarzÍdz,
dzia≥ka o numerze ewidencyjnym: 226, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza w rejonie ul. Skrytej
i oznaczonej numerem geodezyjnym 226î opracowany w
skali 1:1000.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ
planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych
2. Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, oznaczone na rysunku ñ MG,
2) tereny zabudowy us≥ugowej, oznaczone na rysunku ñ U,
3) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku KD ñ ulice
dojazdowe,
4) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
5) warunki wynikajπce z w≥aúciwoúci úrodowiska i jego
ochrony.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ (MG) ustala siÍ:
1) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych i bliüniaczych,

2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw s≥uøπcych nieuciπøliwej
dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej,
3) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ funkcji okreúlonych w p. 1) i 2) w
jednym bπdü w oddzielnych budynkach
4) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, jednak nie wiÍcej niø 12,5 (od poziomu
terenu do najwyøszego punktu dachu),
5) garaøe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku mieszkalnego
lub budynku s≥uøπcego dzia≥alnoúci gospodarczej, a w przypadku braku takiego budynku lub w przypadku po≥πczenia
budynku mieszkalnego z budynkiem s≥uøπcym dzia≥alnoúci
gospodarczej, jako wolnostojπcy,
6) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe) dla budynkÛw mieszkalnych w p≥askie dla budynkÛw s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej,
8) nachylenie pochy≥ych po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞ do 45∞,
9) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
11)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 60%,
12)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 20% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß4
Dla terenÛw zabudowy us≥ugowej (U) ustala siÍ:
1) lokalizacjÍ wszelkich nieuciπøliwych us≥ug,
2) za us≥ugi uciπøliwe uznaje siÍ funkcje generujπce znaczny
ruch samochodowy, ha≥as, zanieczyszczenie powietrza itp.
3) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ nowych budynkÛw mieszkalnych
lub mieszkaÒ w ramach budynkÛw us≥ugowych, lokalizacjÍ
us≥ug kultury, rozrywki, rekreacji, sportu, turystyki, z wy≥πczeniem lokalizacji us≥ug oúwiaty i zdrowia,
4) budowy nowych budynkÛw o wysokoúci do 3 kondygnacji
nadziemnych,
5) zakaz lokalizacji budynkÛw wyøszych niø 12,5 m od poziomu
ulicy w najwyøszym punkcie oraz nie niøszych niø 4,5 m od
ulicy do linii gzymsu,
6) preferuje siÍ lokalizacjÍ budynkÛw w taki sposÛb aby w
miarÍ moøliwoúci tworzy≥y ciπg≥e pierzeje,
7) dopuszcza siÍ stosowanie wszelkich form dachÛw, w tym
kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem
zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
8) nachylenie po≥aci dachowych ñ 22∞ do 50∞,
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9) poziom posadowienia parteru nowych budynkÛw nie wyøszy
niø 0,5 m nad terenem,
10)lokalizacjÍ zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnπ liniπ zabudowy okreúlonπ na rysunku planu,
11)minimalnπ powierzchniÍ dzia≥ki budowlanej ñ 450 m2, przy
szerokoúci min. 20 m dla zabudowy wolnostojπcej i min. 10
dla zabudowy bliüniaczej i tworzπcej ciπg≥e pierzeje,
12)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
60%,
13)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 20% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki,
14)ogrodzenia od strony ulicy o maksymalnej wysokoúci 1,5 m,
aøurowe w min. 60% powierzchni,
15)dopuszcza siÍ realizacjÍ ogrodzeÒ pe≥nych na granicy dzia≥ek,
w szczegÛlnoúci pokrywajπcych siÍ z liniami rozgraniczajπcymi
tereny o rÛønym sposobie uøytkowania i zagospodarowania
terenu, o wysokoúci potrzebnej dla ograniczenia wp≥ywu
ewentualnych uciπøliwoúci na tereny sπsiednie.
ß5
1. Ustala siÍ tereny komunikacji oznaczone (KD) ñ istniejπce
ulice dojazdowe.
2. Tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych.
3. Dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ
ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji.

Na
1)
2)
3)

4)
5)
6)

ß6
terenie objÍtym zmianπ planu zakazuje siÍ lokalizowania:
obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
innych jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren
nieruchomoúci naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie
z obecnπ lub planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci w szczegÛlnoúci z funkcjπ mieszkaniowπ,
mieszkalnych wielorodzinnych,
ferm hodowlanych,
wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.

ß7
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ
z istniejπcym systemem gminnym:
1) wodociπg,
2) kanalizacja sanitarna ñ docelowo odprowadzenie úciekÛw
do PoznaÒskiego Systemu Kanalizacji,
3) sieÊ energetyczna ñ skablowana, podziemna,
4) sieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna,
5) sieÊ gazowa,
6) gromadzenie odpadÛw bytowych z posesji w pojemnikach zlokalizowanych na jej terenie i odprowadzanie ich
zgodnie z gospodarkπ odpadowπ gminy,
7) dopuszcza siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw
gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania
elektrycznego.
2. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
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ß8
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady ochrony akustycznej:
1. O ile przepisy szczegÛlne nie stwierdzπ inaczej ustala siÍ
podstawowy dopuszczalny poziom düwiÍku w úrodowisku
zewnÍtrznym LAT(D/N)=60/50 dB,
2. Poziom düwiÍku w úrodowisku zewnÍtrznym, okreúlony dla
terenu planu wymaga dzia≥aÒ, ktÛre muszπ byÊ realizowane
na obszarze wykraczajπcym poza obszar zmiany planu, a wiÍc
zgodnie z obowiπzujπcym miejscowym planem szczegÛ≥owym zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdz
oraz dzia≥ania w obrÍbie linii rozgraniczajπcych tereny objÍte
zmianπ planu obejmujπce:
1) realizacjÍ pe≥nych zadrzewieÒ z podbudowπ z øywop≥otÛw
wzd≥uø granic dzia≥ek,
2) usytuowanie wzajemne budynkÛw mieszkalnych i s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej tak aby te
drugie przes≥ania≥y akustycznie budynek mieszkalny lub
mieszkalnπ jego czÍúÊ,
3) naleøy stosowaÊ zasady akustyki urbanistycznej i akustycznej na etapie sporzπdzania projektu budowlanego,
w szczegÛlnoúci kszta≥towania bry≥y budynku, lokalizacji
otworÛw w úcianach itp.
3. W celu zapewnienia wymaganego normami dopuszczalnego
poziomu ha≥asu zewnÍtrznego w pomieszczeniach naleøy
stosowaÊ przegrody budowlane oraz stolarkÍ drzwiowπ
i okiennπ o podwyøszonej izolacyjnoúci akustycznej.
ß9
Ze wzglÍdu na trudne warunki gruntowo-wodne terenu, w
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
naleøy okreúliÊ obowiπzek wykonania badaÒ geotechnicznych
i okreúlenia zasad posadowienia budynkÛw przez uprawnionego
rzeczoznawcÍ,
ß10
Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na teren objÍty zmianπ
planu nastÍpuje na wniosek, w≥aúcicieli nieruchomoúci, z pe≥nπ
úwiadomoúciπ istniejπcych uciπøliwoúci akustycznych.
ß11
Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci 10 m od
linii rozgraniczajπcych ulic.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß12
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
ß13
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta SwarzÍdza zatwierdzony uchwa≥π nr XLIV/235/94 Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 roku w zakresie
sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
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ß14
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXX/145/2000 RADY GMINY BRODNICA
z dnia 13 grudnia 2000 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica dla obszaru
po≥oøonego na gruntach wsi Manieczki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r. z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 89, poz. 415 z pÛüniejszymi zmianami), oraz w zwiπzku
z Uchwa≥π Nr XXIV/109/2000 Rady Gminy Brodnica z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
Brodnica dla obszaru po≥oøonego na gruntach wsi Manieczki,
Rada Gminy Brodnica uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica zatwierdzonego uchwa≥π
nr XXVII/134/93 z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie uchwalenia niniejszego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica, zwanego dalej zmianπ planu.

UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 6/93 poz. 65 w
sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica na obszarze objÍtym
niniejszπ uchwa≥π.
ß4
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
Brodnica.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Maria Borowiak

ß2
1. Zmiana planu obowiπzuje na gruntach wsi Manieczki dla
dzia≥ek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 26/41;
26/42; 26/45; 26/46; 26/47.
2. Granice obszaru obowiπzywania zmiany planu okreúla rysunek
planu, zatytu≥owany: ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica na gruntach wsi Manieczki dla dzia≥ek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 26/41; 26/42; 26/45; 26/46; 26/47î,
opracowany w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do
uchwa≥y, zwany dalej rysunkiem.
3. Tekst planu zawiera za≥πcznik Nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
ß3
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y nr XXVII/134/93 Rady Gminy
Brodnica z dnia 30 marca 1993 r. og≥oszonej w Dzienniku

Za≥πcznik Nr 2

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Na obszarze objÍtym zmianπ planu wyznacza siÍ:
1) tereny dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ñ G,
2) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem
ñ KD ñ ulice dojazdowe.
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ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß2
Dla terenÛw dzia≥alnoúci gospodarczej (G) ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja przemys≥owa
i rzemieúlnicza, handel hurtowy (w tym masowy, detaliczny),
bazy, sk≥ady i magazyny, parkingi (w tym dla samochodÛw
ciÍøarowych), garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw, urzπdzenia
infrastruktury technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
2) dopuszcza siÍ zachowanie, rozbudowÍ, modernizacjÍ istniejπcych budynkÛw,
3) zakaz realizacji budynkÛw wysokich i wysokoúciowych o wysokoúci powyøej 12 m,
4) maksymalnπ wysokoúÊ budynkÛw us≥ugowych i biurowych
ñ 2 kondygnacje nadziemne,
5) minimalnπ powierzchniÍ zabudowy ñ 10% powierzchni dzia≥ki,
6) maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy ñ 50% powierzchni
dzia≥ki,
7) minimalnπ powierzchniÍ zieleni przy zagospodarowaniu nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 30% ich powierzchni,
8) preferowanπ formÍ dachÛw pochy≥ych,
9) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich lub kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw.
ß3
Teren komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ
podziemnych.
ß4
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania uzbrojenia terenÛw w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z systemem gminnym:
a) wodociπg,
b) kanalizacja sanitarna ñ odprowadzenie úciekÛw do oczyszczalni,
c) sieÊ energetyczna ñ skablowana, podziemna,
d) sieÊ telefoniczna ñ skablowana, podziemna,
e) sieÊ gazowa,
f) gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji, odprowadzenie odpadÛw sta≥ych zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy.
2. Dopuszcza siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
3. Zasady dostaw mediÛw okreúlajπ przepisy szczegÛlne
i lokalne.
4. Zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw do wszelkiego rodzaju
zbiornikÛw.
5. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
programy i projekty branøowe.
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ß5
1. Na obszarze objÍtym planem, dla nowych terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ, wyznacza siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ
zabudowy.
2. Usytuowanie tej linii zabudowy, o ktÛrej mowa w ust. 1
okreúla rysunek planu.
3. Linia zabudowy wzd≥uø drogi wojewÛdzkiej wynosi 20 m od
zewnÍtrznej po≥udniowej krawÍdzi jezdni.
4. Dla terenÛw juø zabudowanych ustala siÍ obowiπzek dostosowania linii zabudowy nowych obiektÛw do linii obiektÛw
juø istniejπcych.
ß6
WysokoúÊ ogrodzeÒ od strony ulicy, na nowych terenach przeznaczonych pod dzia≥alnoúÊ gospodarczπ ustala siÍ na 1,70 m
ñ dla terenÛw oznaczonych symbolem (G).
ß7
Dla terenÛw wyznaczonych zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
zasady i warunki podzia≥u:
1) na rysunku planu przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki,
2) dopuszcza siÍ inny podzia≥ na dzia≥ki pod warunkiem spe≥nienia ustaleÒ pkt 3, 4, 5.
3) minimalna powierzchnia dzia≥ki dla terenÛw (G) ñ 5 000 m2
4) kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd
z istniejπcych lub projektowanych drÛg,
5) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ wydzielenia nowej dzia≥ki na ty≥ach
dzia≥ki istniejπcej pod warunkiem wydzielenia do niej dojazdu
o minimalnej szerokoúci 10 m dla terenÛw dzia≥alnoúci
gospodarczej (G).

ROZDZIA£ III
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu
ß8
Na obszarze objÍtym planem obowiπzuje ca≥kowity zakaz urzπdzania sk≥adowisk odpadÛw.
ß9
Zakazuje siÍ realizacji zabudowy standardowej i tymczasowej,
a istniejπca o tym charakterze winna byÊ sukcesywnie likwidowana lub modernizowana.

ROZDZIA£ IV
Stawka s≥uøπca naliczaniu op≥at na rzecz Gminy
ß10
Zgodnie z art. 10 ust. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu wyznaczonego
w zmianie planu, ustala siÍ 10% stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu
op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
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UCHWA£A Nr XXV/255/2000 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ìOsiedla Rycerskieî,
Pniewy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst
z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zmianami) oraz art. 10,
ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ìOsiedle Rycerskieî,
Pniewy, bÍdπcy zmianπ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy, uchwalonego przez
RadÍ Miasta i Gminy Pniewy uchwa≥π Nr XXXIX/241/94
z dnia 27 maja 1994 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 15/94,
poz. 149), w czÍúci nieruchomoúci oznaczonych ewidencyjnymi numerami 15/5 oraz 19/5.
2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o ktÛrym mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej
uchwa≥y.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik
Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1 ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Pniewy o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,

10)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ, us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w
przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych,
11)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami.
ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z pÛün.zm.),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pÛün.zm.),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie
i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych ustaw
(Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
8) 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),
9) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny
oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93,
poz. 589),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny opowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne. (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
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ß4
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres planu wynika z uchwa≥y Nr II/14/98 z dnia 12 listopada 1998 r. Rady Miejskiej Pniewy o przystπpieniu do
sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy, na dzia≥kach
nr 15/5 oraz 19/5.
Zgodnie z wyøej wymienionπ uchwa≥π, planem ustala siÍ:
1) Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub
rÛønych zasadach zagospodarowania.
2) Linie rozgraniczajπce place oraz drogi publiczne.
3) Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury.
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz urzπdzenia terenu.
5) SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu, w tym
zakaz zabudowy, wynikajπcy z potrzeb ochrony úrodowiska
przyrodniczego i kulturowego, prawid≥owego zagospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntÛw rolnych.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe planu
ß5
1. Obszar objÍty planem.
1) Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni oko≥o
32,00 ha.
2) Obszar, o ktÛrym mowa w pkt. 1, po≥oøony jest na pÛ≥noc
od obwodnicy, bÍdπcej fragmentem drogi krajowej PoznaÒ-Szczecin, na po≥udnie od Jeziora Pniewskiego oraz od
wschodu od drogi w kierunku miejscowoúci Zamorze.
2. Granice obszaru objÍtego planem.
Granice obszaru objÍtego planem przedstawiono na rysunku
planu.
ß6
1. Ustalenie przeznaczenia terenÛw na obszarze objÍtym planem.
1) Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ przeznaczenie
podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa ñ tereny oznaczone na rysunku symbolami: 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M,
8M, 9M, 10M, 11M, 12M;
b) zabudowa mieszkaniowa z funkcjπ us≥ugowπ ñ tereny
oznaczone na rysunku symbolami: 1M/U, 2M/U,
3M/U;
c) zabudowa mieszkaniowa z aktywizacjπ gospodarczπ
ñ teren oznaczony na rysunku symbolem: M/AG;
d) us≥ugi ñ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U i 2U;
e) zieleÒ ñ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1TZ i 2TZ;
f) zieleÒ izolacyjna ñ tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1ZI, 2ZI i 3ZI;
g) strefa ograniczonego uøytkowania, zwiπzana z liniπ
energetycznπ wysokiego napiÍcia ñ teren oznaczony
na rysunku planu symbolem PO;
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h) urzπdzenia elektroenergetyczne ñ tereny oznaczone
na rysunku planu symbolem: EE;
i) ulica lokalna ñ oznaczona na rysunku planu symbolem: L;
j) ulice dojazdowe ñ oznaczone na rysunku symbolami:
1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D;
k) ciπgi pieszo-jezdne ñ oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1kxx, 2kxx, 3kxx, 4kxx;
l) ciπgi piesze ñ oznaczone na rysunku planu symbolami:
1kx, 2kx, 3kx, 4kx i 5kx;
m) teren istniejπcej kanalizacji deszczowej ñ oznaczony
na rysunku planu symbolem: kd;
n) teren istniejπcego lasu ñ oznaczony na rysunku planu
symbolem: Ls.
2) Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala siÍ przeznaczenie dopuszczalne, dzia≥alnoúÊ gospodarcza, w rozumieniu ß2 pkt. 7.pod warunkiem nie przekraczania na
granicy nieruchomoúci dopuszczalnych wartoúci uciπøliwoúci, okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
2. Ustalenie zasad zagospodarowania na obszarze planu.
Na ca≥ym obszarze planu obowiπzujπ poniøsze zasady zagospodarowania terenu:
1) Obs≥uga komunikacyjna: ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ
z ulicy lokalnej L oraz ulic dojazdowych, D, przy czym
zakazuje siÍ bezpoúredniego w≥πczania zjazdÛw do obwodnicy drogi krajowej PoznaÒ-Szczecin.
2) Dla ulic okreúlonych w planie, ustala siÍ na zjazdach:
a) w≥πczenie zjazdÛw z ulic pod kπtem prostym lub
zbliøonym do prostego;
b) zachowanie minimalnej, przewidzianej w przepisach
szerokoúci utwardzonego zjazdu;
c) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø
ulicy.
3) Na dzia≥kach, na ktÛrych bÍdzie prowadzona dzia≥alnoúÊ
gospodarcza lub dzia≥alnoúÊ us≥ugowa, ustala siÍ, øe w
ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca postojowe dla przyjezdnych.
4) Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania obiektÛw
lub ich czÍúci z funkcji podstawowej na dopuszczalnπ,
przy zachowaniu warunkÛw okreúlonych w uchwale oraz
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych.
5) na obszarze objÍtym planem ustala siÍ nastÍpujπce
warunki podzia≥u nieruchomoúci:
ñ dzia≥ki nie mogπ byÊ mniejsze niø 1000 m2,
ñ dzia≥ki po podziale muszπ mieÊ zapewniony dostÍp
do drogi publicznej,
ñ granice bÍdπ poprowadzone pod kπtem prostym lub
zbliøonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczajπcych drÛg.
6) Na obszarze objÍtym planem dopuszcza siÍ, o ile zajdzie
taka potrzeba, ≥πczenie dzia≥ek, pod warunkiem, øe bÍdπ
zachowane warunki okreúlone w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych oraz ustalenia planu.
ß7
1. Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych
zasadach zagospodarowania.
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Linia ciπg≥a na rysunku planu stanowi liniÍ rozgraniczajπcπ
tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania, okreúlonych w niniejszej uchwale.
2. Linie rozgraniczajπce place oraz drogi publiczne.
1) Linie rozgraniczajπce placÛw oraz drÛg publicznych przedstawiono na rysunku planu.
2) Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ:
a) ulicÍ lokalnπ, oznaczonπ na rysunku symbolem L, dla
ktÛrej ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 33 m,
ñ realizacjÍ dwÛch niezaleønych pasÛw ruchu, rozdzielonych pasmem zieleni, ktÛry pokrywa siÍ
z przebiegiem linii wysokiego napiÍcia 110 kV,
ñ min. szerokoúÊ jezdni: 4 m,
ñ zagospodarowanie pasa zieleni roúlinnoúciπ
w dwÛch piÍtrach; dopuszcza siÍ w wyznaczonym pasie zieleni lokalizacjÍ parkingu; przy czym
wszelkie zagospodarowanie nie moøe ograniczaÊ
dostÍpu do urzπdzeÒ energetycznych,
ñ do czasu skablowania linii energetycznej 110 kV
zakazuje siÍ sadzenia drzew,
ñ dopuszcza siÍ realizacjÍ dwustronnego chodnika
o szerokoúci min. 2 m,
ñ przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni
zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy odrÍbne i szczegÛlne, a takøe Polskie
Normy,
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy,
ñ dopuszcza siÍ wyznaczenie, w linii rozgraniczajπcej
ulicy, úcieøki rowerowej;
b) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku symbolami
1D, 2D, 4D, 6D, dla ktÛrych ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 12 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
ñ min. szerokoúÊ jezdni: 6 m,
ñ dla ulicy dojazdowej, 2D, ustala siÍ zakoÒczenie
placem zawracania, przy zachowaniu przepisÛw
odrÍbnych i szczegÛlnych oraz ustaleÒ planu,
ñ dla ulicy dojazdowej, 6D, dopuszcza siÍ moøliwoúÊ wydzielenia pasa zieleni rozgraniczajπcego
pas jezdni z chodnikiem,
ñ przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni
zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy odrÍbne i szczegÛlne, a takøe Polskie
Normy,
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy,
ñ dopuszcza siÍ wyznaczenie, w liniach rozgraniczajπcych ulic, úcieøek rowerowych;
c) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku symbolami
3D, 5D, 7D, 8D, 9D, dla ktÛrych ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 10 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
ñ min. szerokoúÊ jezdni: 6 m,
ñ przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni
zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy odrÍbne i szczegÛlne, a takøe Polskie
Normy,

ñ

zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy,
ñ dopuszcza siÍ wyznaczenie, w liniach rozgraniczajπcych ulic, úcieøek rowerowych;
d) ciπgi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1kxx, 2kxx, 3kxx i 4kxx; dla ktÛrych ustala
siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 5 m,
ñ realizacjÍ umocnionej nawierzchni;
e) ciπgi piesze, oznaczone na rysunku planu symbolami
1kx, 2kx, 3kx, 4kx i 5kx; dla ktÛrych ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 4 m,
ñ realizacjÍ umocnionej nawierzchni,
ñ dla ciπgu oznaczonego 3kx, dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji komunikacji samochodowej zwiπzanej z obs≥ugπ terenu 2U.
3. Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury.
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajπcych ulic, przy zachowaniu przepisÛw odrÍbnych
i szczegÛlnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) kanalizacja sanitarna: grawitacyjna z odpowiednim w≥πczeniem do sieci ogÛlnomiejskiej; dopuszcza siÍ realizacjÍ
kanalizacji t≥ocznej, ustala siÍ lokalizacjÍ przepompowni
úciekÛw w liniach rozgraniczajπcych ulicy lokalnej oraz
ulic dojazdowych;
b) kanalizacja deszczowa: ustala siÍ odprowadzenie wÛd
deszczowych z ulic i placÛw do kanalizacji miejskiej, po
wczeúniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urzπdzeniach; zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania
wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci;
c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych: z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ;
d) urzπdzenia elektroenergetyczne: ze stacji energetycznych
zlokalizowanych na terenach oznaczonych EE, przy czym
dopuszcza siÍ zmianÍ lokalizacji stacji, plan dopuszcza
rÛwnieø moøliwoúÊ skablowania linii wysokiego napiÍcia,
jednak przeprowadzenie kabla powinno nastπpiÊ w liniach rozgraniczajπcy ulicy lokalnej;
e) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w
przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych.
4. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz urzπdzenia terenu.
1) Na terenie oznaczonym symbolem 1M, zabudowÍ naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolnostojπce, do II kondygnacji,
realizowane jako budynki parterowe, z poddaszem
uøytkowym;
b) dach spadzisty, o nachyleniu od 20∞, pokrycie
z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
c) dla obiektÛw przeznaczonych na sta≥y pobyt ludzi
ustala siÍ nieprzekraczalnπ przedniπ liniÍ zabudowy
6 m od linii rozgraniczajπcych ulicy dojazdowej; tylnπ
liniÍ zabudowy 45 m od linii rozgraniczajπcych obwodnicy miasta Pniewy;
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d) dla obiektÛw z pomieszczeniami nie przeznaczonymi
na sta≥y pobyt ludzi ustala siÍ nieprzekraczalnπ tylnπ
liniÍ zabudowy 45 m od linii rozgraniczajπcych obwodnicy miasta Pniewy;
e) powierzchnia zabudowy: min. 100 m2 ñ max 350 m2,
pod warunkiem nie przekraczania 35% powierzchni
dzia≥ki;
f) ustala siÍ wykonanie pe≥nego ogrodzenia od strony
obwodnicy, pod warunkiem nie przekraczania linii
rozgraniczajπcych drogi i granic nieruchomoúci, o wysokoúci maks. 3 m, przy czym realizacja ogrodzenia
wymaga opracowania jednym projektem dla ca≥ej
obwodnicy; dopuszcza siÍ obudowÍ biologicznπ ogrodzenia;
g) wzd≥uø obwodnicy dopuszcza siÍ realizacjÍ wa≥u
ziemnego o wys. maks. 1,5 m, zagospodarowaÊ
roúlinnoúciπ w trzech piÍtrach, tak by tworzy≥a zwarty
pas zieleni; pas zieleni nie moøe przekraczaÊ granicy
dzia≥ki oraz naruszaÊ istniejπcego rowu, jego maks.
szer. 10 m.
2) Na terenach oznaczonych symbolami 2M, 3M, 4M, 5M,
6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M, zabudowÍ naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolnostojπce, do II kondygnacji,
realizowane jako budynki parterowe, z poddaszem
uøytkowym;
b) dach spadzisty, o nachyleniu od 20∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
c) ustala siÍ nieprzekraczalnπ przedniπ liniÍ zabudowy
6 m od linii rozgraniczajπcych ulicy dojazdowej;
d) powierzchnia zabudowy: min. 100 m2 ñ max 350 m2,
pod warunkiem nie przekraczania 30% powierzchni
dzia≥ki;
e) dopuszcza siÍ lokalizowanie wolnostojπcych obiektÛw gospodarczych.
3) Na terenach oznaczonym symbolem 1M/U, 2M/U,
3M/U,okreúlonych uchwa≥π zabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ
w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolnostojπce, do II kondygnacji,
realizowane jako budynki parterowe, z poddaszem
uøytkowym;
b) dach spadzisty, o nachyleniu od 20∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
c) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ ca≥kowitej zmiany funkcji
na dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ lub wbudowanie us≥ug w budynek mieszkalny, dobudowanie do budynku mieszkalnego obiektu us≥ugowego lub handlowego, pod
warunkiem zachowania ustaleÒ planu;
d) ustala siÍ nieprzekraczalnπ przedniπ liniÍ zabudowy
6 m od linii rozgraniczajπcych ulicy lokalnej; zgodnie
z rysunkiem planu;
e) powierzchnia zabudowy: min. 100 m2 max 500 m2,
pod warunkiem nie przekraczania 40% powierzchni
dzia≥ki;
4) Na terenie oznaczonym symbolem M/AG, zabudowÍ
naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie
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przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych, Polskich Norm oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolnostojπce, do II kondygnacji,
realizowane jako budynki parterowe, z poddaszem
uøytkowym;
b) dach spadzisty, o nachyleniu od 20∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
c) dopuszcza siÍ zmianÍ przeznaczenia na aktywizacjÍ
gospodarczπ, na ca≥ym obszarze, przy zachowaniu
przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych oraz ustaleÒ
planu;
d) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy 6 m od linii
rozgraniczajπcych ulicy lokalnej; zgodnie z rysunkiem
planu
e) dla obiektÛw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
sta≥y pobyt ludzi ustala siÍ tylnπ liniÍ zabudowy 25 m
od linii rozgraniczajπcych obwodnicy miasta Pniewy;
f) powierzchnia zabudowy: min. 100 m2 ñ max 500 m2,
pod warunkiem nie przekraczania 20% powierzchni
dzia≥ki;
g) ustala siÍ wykonanie pe≥nego ogrodzenia od strony
obwodnicy, pod warunkiem nie przekraczania linii
rozgraniczajπcych drogi i granic nieruchomoúci, o wysokoúci maks. 3 m, przy czym realizacja ogrodzenia
wymaga opracowania jednym projektem dla ca≥ej
obwodnicy; dopuszcza siÍ obudowÍ biologicznπ ogrodzenia;
h) wzd≥uø obwodnicy dopuszcza siÍ realizacjÍ wa≥u
ziemnego o wys. maks. 1,5 m, zagospodarowaÊ
roúlinnoúciπ w trzech piÍtrach, tak by tworzy≥a zwarty
pas zieleni; pas zieleni nie moøe przekraczaÊ granicy
dzia≥ki oraz naruszaÊ istniejπcego rowu, jego maks.
szer. 10 m.
5) Na terenach us≥ug, 1U i 2U, ustala siÍ:
a) zakaz zabudowy mieszkaniowej;
b) zagospodarowanie obiektami us≥ugowymi;
c) zabudowÍ parterowπ o wys. maks. 5 m powyøej
terenu;
d) dach spadzisty, o nachyleniu od 20∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
6) Na terenach oznaczonych na rysunku planu 1TZ i 2TZ,
ustala siÍ:
a) realizacjÍ obiektÛw i urzπdzeÒ zwiπzanych z rekreacjπ
i sportem, a takøe ma≥ej architektury;
b) zagospodarowanie zieleniπ w trzech piÍtrach;
c) dla terenu 1TZ dopuszcza siÍ moøliwoúÊ ca≥kowitego
przeznaczenia pod zabudowÍ mieszkaniowπ;
d) na terenie 2TZ wprowadza siÍ zakaz zabudowy mieszkaniowej.
7) Na terenach oznaczonych symbolami 1ZI, 2ZI i 3ZI ustala siÍ:
a) zagospodarowanie roúlinnoúciπ trawiastπ;
b) dopuszcza siÍ zagospodarowanie zieleniπ w trzech
piÍtrach, przy czym nasadzenia naleøy realizowaÊ w
kÍpach;
c) zakaz zabudowy mieszkaniowej;
d) dla terenu 1ZI dopuszcza siÍ moøliwoúÊ zmiany
funkcji, przy czym musi byÊ ona zgodna z funkcjπ
terenu sπsiedniego, tj. M/AG, przy zachowaniu ustaleÒ
planu.
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8) Na terenie oznaczonym symbolem PO, ustala siÍ:
a) zagospodarowanie zieleniπ niskπ;
b) koniecznoúÊ zapewnienia dostÍpu do s≥upÛw energetycznych;
c) linie rozgraniczajπce strefy ograniczonego uøytkowania pokrywajπ siÍ z nieprzekraczalnπ liniπ zabudowy
realizowanej wzd≥uø ulicy lokalnej, L;
d) zakaz zabudowy obiektami przeznaczonymi na sta≥y
pobyt ludzi;
e) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ skablowania linii wysokiego
napiÍcia, w istniejπcym przebiegu;
f) dopuszcza siÍ zmianÍ szerokoúci strefy, o ile bÍdzie
to wynika≥o z przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych,
przeznaczenie terenu oraz sposÛb jego zagospodarowania bÍdzie taki jak dla czÍúci przyleg≥ej.
5. SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz
zabudowy, wynikajπcy z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego, prawid≥owego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntÛw rolnych.
1) Na ca≥ym obszarze planu ustala siÍ wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw z terenu nieruchomoúci winno
odbywaÊ siÍ na zasadach okreúlonych w przepisach
odrÍbnych i szczegÛlnych.
2) Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu,
przez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
3) Zakazuje siÍ:
a) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na
obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;
b) lokalizacji inwestycji i obiektÛw szkodliwych dla úrodowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska, wymienianych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
4) Uciπøliwoúci dla úrodowiska zwiπzane z prowadzonπ na
terenie poszczegÛlnych nieruchomoúci dzia≥alnoúciπ gospodarczπ lub us≥ugowπ, a powodowane przez ha≥as, wibracje,
zak≥Ûcenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie
mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej
przez inwestycje wywo≥ujπce.
5) Oúwietlenie wszelkich obiektÛw zrealizowanych na obszarze planu nie moøe wp≥ywaÊ ujemnie na bezpieczeÒstwo ruchu na drodze krajowej, a takøe na pozosta≥ych
drogach, a w szczegÛlnoúci nie powinno powodowaÊ
olúnienia lub dezorientacji uøytkownikÛw ruchu.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß8
Plan zachowuje waønoúÊ, jeúli:
1. Nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu.
2. Nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
ß9
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Os. Rycerskie,
Pniewy, traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania
przestrzennego miasta Pniewy, uchwalony przez RadÍ Miasta
i Gminy Pniewy uchwa≥π Nr XXX/191/93 z dnia 31 sierpnia
1993 r. (opubl. w DZ.Urz. Woj. Pozn. Nr 14/93, poz. 161) w
granicach obszaru objÍtego planem.
ß10
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w
wysokoúci 30%.
ß11
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß3 pkt. 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych:
ñ kl. IIIa
ñ o powierzchni 9,3367 ha,
ñ kl. IIIb
ñ o powierzchni 13, 6317 ha,
ñ kl. IVa
ñ o powierzchni 2,7859 ha,
ñ kl. V
ñ o powierzchni 0,5088 ha,
ñ ≥πka kl. IV ñ o powierzchni 2,0800 ha,
ñ las kl. V ñ o powierzchni 1,9800 ha,
na cele okreúlone w uchwale.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Pniewach.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Z-ca Przewodniczπcego
Rady Miejskiej
(ñ) Jaros≥aw Przewoüny
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119
UCHWA£A Nr XXVIII/339/2000 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy KÛrnik we wsi Skrzynki ñ dzia≥ki nr
ewid. 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111/5, 111/7, 111/13, 112, 113
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139 z pÛün.zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.), na podstawie uchwa≥
Rady Miejskiej w KÛrniku nr XV/139/99 z dnia 27.09.1999 r.,
Rada Miejska w KÛrniku uchwala, co nastÍpuje.
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy KÛrnik (zatwierdzonego uchwa≥π nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy w
KÛrniku z dnia 17 lutego 1993 r., og≥oszonπ w Dz.U. Woj.
PoznaÒskiego Nr 5/93, z pÛüniejszymi zmianami) dla terenu
dzia≥ek nr ewid. 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111/7, 111/13,
111/5, 112, 113, po≥oøone we wsi Skrzynki, obejmujπcπ
ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
2. Integralnπ czÍúciπ zmiany planu jest rysunek w skali 1:10 000,
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y, ilustrujπcy
zmiany w skali planu miasta i gminy KÛrnik.
3. Integralnπ czÍúciπ zmiany planu jest rysunek w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y, stanowiπcy
szczegÛ≥owo o dyspozycji terenu.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Zmienia siÍ przeznaczenie dzia≥ek o nr ewid. 109/1, 109/2,
109/3, 110, 111/5, 111/7, 111/13, 112, 113, po≥oøonych w
Skrzynkach, z przeznaczenia rolniczego (R), wyznaczonego planem
ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy KÛrnik
(zatwierdzonego uchwa≥π Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy
w KÛrniku z dnia 17 lutego 1993 r., og≥oszonπ w Dz.U.Woj.Poz.
Nr 5/93) na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem Z/Mj na za≥πczniku nr 1 do niniejszej uchwa≥y
oraz symbolem Mj na za≥πczniku nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
ß3
1. Tereny objÍte opracowaniem planu stanowiπ grunty wsi
Skrzynki, ktÛre wg studium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego gminy zakwalifikowane sπ dla
rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone
na za≥πczniku nr 2 symbolem MN;
3. Celem planu jest:
1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla
terenÛw objÍtych planem;

2) ochrona interesÛw publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a) ochrony úrodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powiπzaÒ pomiÍdzy istniejπcπ i projektowanπ infrastrukturπ technicznπ.
ß4
W trakcie procesu planistycznego poczyniono dzia≥ania w kierunku minimalizacji wzajemnych konfliktÛw i optymalizacji korzyúci wynikajπcych ze wspÛlnych dzia≥aÒ w≥adz samorzπdowych reprezentujπcych mieszkaÒcÛw wsi BorÛwiec oraz interesu
publicznego ca≥ej gminy.
ß5
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w KÛrniku, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
2. planie miasta i gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia
planu, o ktÛrych mowa w ß1, ust. 1 uchwa≥y, o ile z treúci
przepisu nie wynika inaczej,
3. zabudowie mieszkaniowej ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar brutto terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dla ktÛrych zasady podzia≥u terenu, zabudowy i uøytkowania
oraz niezbÍdnych úwiadczeÒ powierzchniowych dla strefowania zieleni ekologicznej i obs≥ugi komunikacyjnej okreúla
rysunek w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik nr 2 do
niniejszej uchwa≥y,
4. opracowaniach planistycznych odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
ktÛre zawieraÊ bÍdπ ustalenia dodatkowe, nie kolidujπce
z niniejszπ uchwa≥π.
5. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania
projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ
stanowi≥y uúciúlenie zasad realizacji niniejszego planu w zakresach branøowych i problemowych, w skali nie objÍtej
niniejszπ uchwa≥π i nie kolidujπce z niπ.
ß6
Ustala siÍ, øe wszelkie wtÛrne podzia≥y dzia≥ek znajdujπcych siÍ
w granicach zatwierdzenia planu, ktÛre nastπpi≥y w trakcie
sporzπdzenia planu lub nastπpiπ w trakcie jego realizacji (w tym
zmiana numerÛw ewidencyjnych), nie powodujπ niewaønoúci
bπdü zmiany ktÛregokolwiek z przepisÛw niniejszej uchwa≥y.
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ß7
NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania i zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania
ñ obowiπzujπce,
3) oznaczenia funkcji terenu ñ wg legendy na rysunku planu,
4) nieprzekraczalna frontowa linia zabudowy,
5) nieprzekraczalna tylna linia zabudowy,
6) tereny obs≥ugi rowu melioracyjnego.
ß8
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenÛw w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúlaÊ wg zasad ustalonych w stosunku do terenÛw wyznaczonych liniami rozgraniczajπcymi tereny o rÛønym sposobie uøytkowania, o ktÛrych mowa w ß6
ust. 2, z uwzglÍdnieniem ustaleÒ dotyczπcych infrastruktury
technicznej, o ktÛrych mowa w ß11.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß9
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonej na za≥πczniku nr 2 do niniejszej uchwa≥y symbolem MN.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w pkt. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wy≥πcznie jednorodzinna,
2) ustala siÍ obowiπzek zachowania nieprzekraczalnej tylnej
linii zabudowy w odleg≥oúci 40,00 m od granicy ewidencyjnej Jeziora Skrzyneckiego, o ile rysunek nie stanowi
inaczej,
3) ustala siÍ obowiπzek zachowania nieprzekraczalnej frontowej linii zabudowy w odleg≥oúci oko≥o 14,00 m od
granicy z drogπ publicznπ, o ile za≥πcznik nr 2 nie stanowi
inaczej,
4) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 2 kondygnacji
(w tym poddasze uøytkowe), nie wiÍcej jednak niø 11,0 m,
liczπc od istniejπcego poziomu terenu,
5) moøliwoúÊ podpiwniczenia uzaleønia siÍ od wynikÛw
badaÒ szczegÛ≥owych gruntu,
6) strop piwnic wyniesiony moøe byÊ nie wiÍcej niø 1,5 m
ponad istniejπcy poziom terenu,
7) obowiπzuje koniecznoúÊ dostosowania bry≥y budynku do
architektury wiejskiej odpowiadajπcej zabudowie istniejπcej,
8) maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkimi obiektami na projektowanych dzia≥kach wynosi nie wiÍcej niø
20% ich powierzchni, uwzglÍdniajπc wszystkie obiekty
budowlane, nie wiÍcej jednak niø 150 m2,
9) obowiπzuje koniecznoúÊ realizacji zabudowy z dachem
dwu- lub wielospadowym o kπcie nachylenia 20∞ do 50∞,
10)dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøy wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,
11)dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy wolnostojπcych w strefach zabudowy wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla danego obszaru i w sposÛb
nie kolidujπcych dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich,
12)powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowanych powinna wynosiÊ maksymalnie 40 m2 dla
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obiektu jednostanowiskowego o wysokoúci pomieszczenia
nie wiÍkszej niø 2,50 m,
13)zakazuje siÍ wykorzystywania garaøy dla innych celÛw,
kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ terenu,
14)wyklucza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych.
3. Ustala siÍ strefÍ ochrony ekologicznej rowu melioracyjnego,
oznaczonπ na za≥πczniku nr 2 do niniejszej uchwa≥y symbolem ZRe.
4. Na terenach, o ktÛrych mowa w pkt. 3 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala siÍ obowiπzek utrzymania otwartych rowÛw melioracyjnych w celu zagwarantowania sprawnoúci odprowadzenia wÛd gruntowych z terenu zainwestowania.
2) ustala siÍ strefÍ konserwacji rowu, sk≥adajπcπ siÍ z szerokoúci korony rowu oraz pasÛw terenu o minimalnej
szerokoúci 3 m z kaødej strony.
3) ustala siÍ obszar zieleni obudowy rowu o szerokoúci do
7 m z kaødej strefy konserwacji rowu, dla ktÛrej istnieje
obowiπzek urzπdzenia zieleni úredniej i wysokiej o ile
z rysunku planu nie wynika inaczej.
ß10
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieÊ wodociπgowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ poprzez wykonanie przy≥πczy do istniejπcego wodociπgu ÿ 110 biegnπcego w przyleg≥ej ulicy,
b) odprowadzanie úciekÛw naleøy zapewniÊ do istniejπcej
oczyszczalni úciekÛw w BorÛwcu, na warunkach okreúlonych przez w≥aúciwe s≥uøby wodno-kanalizacyjne,
c) zakazuje siÍ realizacji i uøytkowania bezodp≥ywowych
zbiornikÛw na úcieki bytowe,
2) zasilanie w energiÍ elektrycznπ:
a) dla pokrycia zapotrzebowania w energiÍ elektrycznπ
terenu objÍtego planem naleøy:
ñ zrealizowaÊ zasilanie poprzez wykonanie linii kablowych SN-15 kV 3 x 120 mm2;
ñ zrealizowaÊ sieÊ kablowπ nn ñ 0,4 kV o minimalnym
przekroju 4 x 120 mm2 (u≥oøonπ w pasach drogowych ulic);
ñ zrealizowaÊ oúwietlenie uliczne,
b) z≥πcza z pomiarem rozliczeniowym naleøy ustawiÊ w
granicach dzia≥ek z dostÍpem od ulicy przyjmujπc zasadÍ,
øe jedno z≥πcze moøe zasilaÊ dwie dzia≥ki,
c) od z≥πcza do obiektÛw na dzia≥ce naleøy wykonaÊ wewnÍtrznπ liniÍ zasilajπcπ,
d) dla wykonania projektÛw technicznych dla projektowania
i wykonania sieci, o ktÛrych mowa w przepisach niniejszego podpunktu c) naleøy wystπpiÊ o szczegÛ≥owe
warunki techniczne przy≥πczenia do w≥aúciwych terenowo
s≥uøb Energetyki PoznaÒskiej S.A.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siÍ stawkÍ procentowπ
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy.
Stawka ta wynosi 25%.
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ß12
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy KÛrnik wymieniony w ß1 niniejszej uchwa≥y
w czÍúci sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.
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ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w KÛrniku

ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
KÛrniku.

(ñ) Seweryn WaligÛra
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UCHWA£A Nr XXVIII/340/2000 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy KÛrnik dla terenu wsi
BorÛwiec ñ rejon ulicy Rekreacyjnej
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. Nr 13 z 1996 r.
poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139), zgodnie z uchwa≥π Rady Miejskiej w KÛrniku
Nr XIV/98/95 z dnia 29.06.1995 r., Rada Miejska w KÛrniku
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy KÛrnik (zatwierdzonego
uchwa≥π nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy w KÛrniku z dnia
17 lutego 1993 r., og≥oszonπ w Dz.U. Woj. PoznaÒskiego
Nr 5/93, z pÛüniejszymi zmianami) dla terenÛw wsi BorÛwiec, obejmujπcπ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
2. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek zmiany planu w skali
1:10 000, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.

1.

2.
3.
4.

5.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Zmiana planu obejmuje tereny, ktÛre zgodnie z obowiπzujπcym planem miasta i gminy wymienionym w ß1 niniejszej
uchwa≥y mia≥y funkcjÍ us≥ug turystyczno-letniskowych.
Tereny objÍte zmianπ planu stanowiπ grunty wsi BorÛwiec.
Celem zmiany planu miasta i gminy KÛrnik jest wyznaczenie
funkcji mieszkaniowej dla terenÛw objÍtych zmianπ;
Przedmiotem regulacji zawartej w ustaleniach zmiany planu
jest stworzenie podstaw formalnych i merytorycznych dla
realizacji zabudowy mieszkaniowej
W trakcie procesu planistycznego poczyniono dzia≥ania w kierunku minimalizacji wzajemnych konfliktÛw i optymalizacji
korzyúci wynikajπcych ze wspÛlnych dzia≥aÒ w≥adz samorzπ-

dowych reprezentujπcych mieszkaÒcÛw BorÛwca oraz interesu publicznego ca≥ej gminy.
6. Oznaczenia graficzne w rysunku planu zawarte w legendzie
sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu.
7. Ustala siÍ, øe wszelkie wtÛrne podzia≥y dzia≥ek, ktÛre nastπpi≥y
w tracie opracowania planu lub nastπpi≥y w trakcie realizacji
planu (w tym zmiany numerÛw ewidencyjnych), pozostajπ
bez wp≥ywu na wydüwiÍk ustaleÒ oraz zakres merytoryczny
i przestrzenny zmiany planu.
ß3
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w KÛrniku, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
2. planie miasta i gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia
planu, o ktÛrych mowa w ß1, ust. 1 uchwa≥y, o ile z treúci
przepisu nie wynika inaczej,
3. zabudowie mieszkaniowej ñ naleøy przez to rozumieÊ tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywnoúci, dla ktÛrych zasady podzia≥u, zabudowy i uøytkowania
okreúla niniejsza uchwa≥a.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß4
Zmienia siÍ przeznaczenie czÍúci dzia≥ek o nr ewid. 481, 482,
483, 430, 431, 432, 433, 422, 424, 426, 428, 421, 423, 425,
427, 413, 415, 417, 419, 412, 414, 416, 418, 434/1, 407,
408, 409, 410, 480, 403, 404, 405, 406, 436, 396, 398, 401,
438, 439, 400, 399, 397, 395, 390, 391, 393, 441, 442, 392,
385, 384, 386, 388, 443, 445, 444, 387, 447, 448, 449, 382,
380, 381, 379, 378, 377, 376, 467, 450, 451, 479, 478, 477,
476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469 i 468 o ≥πcznej
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powierzchni 7,07 ha z przeznaczenia pod us≥ugi turystyczne
i letniskowe wyznaczonego planem miasta i gminy, na cele
zabudowy mieszkaniowej, w skali brutto oznaczone na rysunku
planu symbolem Z/M.
ß5
1. Dla terenu o ktÛrym mowa w ß4 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zabudowy i zagospodarowania przestrzennego:
1) obowiπzuje zabudowa wy≥πcznie mieszkaniowa jednorodzinna,
2) obowiπzuje wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe), z moøliwoúciπ
podpiwniczenia uzaleønionπ siÍ od badaÒ szczegÛ≥owych
gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiÍcej niø
1,0 m ponad naturalny poziom terenu,
3) postuluje siÍ dostosowanie bry≥y budynku do architektury
odpowiadajπcej zabudowie istniejπcej,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki powinna
wynosiÊ nie wiÍcej niø 25% powierzchni dzia≥ki, uwzglÍdniajπca wszystkie obiekty budowlane, nie wiÍcej niø
200 m2,
5) obowiπzuje koniecznoúÊ realizacji zabudowy z dachem
dwu- lub wielospadowym o kπcie nachylenia 35∞ do 50∞,
6) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøy wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,
7) powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowanych powinna wynosiÊ maksymalnie 40 m2 dla
obiektu jednostanowiskowego o wysokoúci pomieszczenia
nie wiÍkszej niø 2,50 m,
8) zakazuje siÍ wykorzystywania garaøy dla innych celÛw,
kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ terenu,
9) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych w strefach zabudowy danego obszaru i sposÛb nie
kolidujπcych dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich,
10)powierzchnia zabudowy budynkami gospodarczymi powinna wynosiÊ maksymalnie do 40 m2 o wysokoúci
pomieszczenia nie wiÍkszej niø 2,50 m,
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11)zakazuje siÍ wykorzystywania budynkÛw gospodarczych
dla innych celÛw, kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ
terenu,
2. Przepisy ust. 2 nie powodujπ koniecznoúci jakichkolwiek
zmian istniejπcej substancji budowlanej.
3. W przypadku budowy nowych obiektÛw oraz rozbudowy,
dobudowy bπdü zmian elewacji i po≥aci dachowych obiektÛw
istniejπcych, przepisy ust. 1 obowiπzujπ w zakresie odpowiednim do dokonywanych zmian.
4. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ likwidacji powiπzaÒ komunikacyjnych poprzez dzia≥ki nr ewid. 432, 440 i 446.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty,
o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 25%.
ß7
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy KÛrnik w czÍúci sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w KÛrniku.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w KÛrniku
(ñ) Seweryn WaligÛra
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UCHWA£A Nr XXIX/327/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 17 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SwarzÍdz, ul. KÛrnicka II obejmujπcej
dzia≥ki po≥oøone w Zalasewie i oznaczone numerami geodezyjnymi 483 i 484 ñ pow. zmiany 0,2823 ha
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 roku,
Dz.U. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz art. 18 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz
w zwiπzku z uchwa≥π Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia
27 kwietnia 1999 roku nr IX/79/99 Rada Miejska w SwarzÍdzu
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego SwarzÍdz ñ ul. KÛrnicka II, obejmujπcπ dzia≥ki
po≥oøone w Zalasewie i oznaczone numerami geodezyjnymi 483
i 484, zwanπ dalej planem ñ pow. zmiany 0,2823 ha.
ß2
Plan obejmuje obszar, ktÛrego granice pokrywajπ siÍ z liniami
rozgraniczajπcymi terenÛw oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SwarzÍdz ñ ul. KÛrnicka II symbolami 27ZP, 22ZP.
ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zmiana
przeznaczenia terenÛw zieleni publicznej na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
ß4
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy za≥πczniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa≥y wraz z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego SwarzÍdz ñ ul. KÛrnicka II.
ß5
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
symbolem MN,
2) zasady obs≥ugi komunikacyjnej,
3) zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ,
4) zasady kszta≥towania úrodowiska przyrodniczego.
ß6
1. Obowiπzujπcymi ustaleniami planu sπ nastÍpujπce oznaczenia
na rysunku planu:
1) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i o rÛønych sposobach zagospodarowania,
3) linie zabudowy,
4) linie podzia≥Ûw wewnÍtrznych,
5) granica opracowania.

2. Symbole oznaczajπce linie podzia≥Ûw wewnÍtrznych okreúlone
sπ jako orientacyjne do uúciúlenia w decyzjach o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
ß7
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 MN i 2 MN dla ktÛrych ustala siÍ:
1) podzia≥ na dzia≥ki o powierzchni nie mniejszej niø 500 m2,
2) lokalizacjÍ na wyznaczonych dzia≥kach budynkÛw jednorodzinnych oraz obiektÛw towarzyszπcych (garaøowe,
us≥ugowe ñ nieuciπøliwe dla otoczenia, rekreacyjne),
zgodnie z nastÍpujπcymi warunkami:
a) usytuowania budynkÛw wg obowiπzujπcych linii zabudowy,
b) powierzchnia zabudowy dzia≥ki nie wiÍcej niø 200 m2,
c) wysokoúÊ domÛw mieszkalnych do 2,5 kondygnacji
naziemnych,
d) bry≥a budynkÛw wpisana w otaczajπcy krajobraz
(tradycyjna forma i materia≥y wykoÒczeniowe, dachy
strome),
e) ogrodzenia na frontowych granicach dzia≥ek aøurowe
do 1,5 m.
2. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady obs≥ugi komunikacyjnej:
1) do terenÛw zabudowy mieszkaniowej dojazd z ulic okreúlonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego SwarzÍdz ñ ul. KÛrnicka II:
a) do terenu 1 MN z ulic 04KL lub 06KL,
b) do terenu 2 MN z ulicy 06KL oraz ciπgu pieszego
011KX.
2) parkowanie na terenie posesji
3. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ:
1) w zakresie wodno-kanalizacyjnym:
docelowe pod≥πczenie obszarÛw objÍtych planem do
miejskiej sieci wod.-kan. poprzez sieÊ rozdzielczπ projektowanπ wzd≥uø ulic osiedlowych
2) w zakresie energetyki:
zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcych stacji
transformatorowych zasilanych liniami kablowymi SN 15 kV
3) w zakresie sieci gazowej:
zaopatrzenie w gaz z istniejπcego gazociπgu úredniego
ciúnienia poprzez projektowanπ sieÊ gazowπ w ulicach
4) ogrzewanie indywidualne (gazowe, olejowe, elektryczne)
4. Ustala siÍ nastÍpujπce warunki ochrony úrodowiska:
1) zakaz stosowania kot≥owni wÍglowych
2) udzia≥ zieleni w zagospodarowaniu dzia≥ki min. 50%
ß8
Ustala siÍ nastÍpujπce przepisy koÒcowe:
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1. Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego SwarzÍdz ul. KÛrnicka II
przyjÍty uchwa≥π nr XXXIV/210/93 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu dnia 18.10.1993 r. og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 16, poz. 187
2. W zwiπzku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SwarzÍdz ñ ul. KÛrnicka II
ustala siÍ 30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzenny,
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci, okreúlanej przy uwzglÍdnieniu zmiany przeznaczenia
terenu.

Poz. 121

ß9
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 9

ó 384 ó

Poz. 121

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 9

ó 385 ó

Poz. 121

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 9

ó 386 ó

Poz. 122

122
UCHWA£A Nr XXXVIII/371/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w GolÍczewie, dla dzia≥ki o nr ewid. 281 ñ zmiany planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1996 r. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami), w zwiπzku
z Uchwa≥π Nr XVIII/157/99 Rady Gminy Suchy Las z dnia
28 paüdziernika 1999 r. w sprawie przystπpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
dzia≥ki nr ewid. 281 w GolÍczewie, Rada Gminy Suchy Las
uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w GolÍczewie na terenie dzia≥ki nr ewid. 281, stanowiπcy zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze wymienionym
w pkt. 1.
3. Integralnπ czÍúciπ uchwa≥y jest rysunek planu, opracowany
w skali 1:500, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest wyznaczenie
nowych funkcji dla terenu objÍtego planem, przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy us≥ugowej centrotwÛrczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
na rysunku planu symbolem UC/MJ,
2) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem
KD;
3) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych oznaczone na rysunku
planu symbolem EE;
4) teren osadnika wÛd deszczowych, oznaczony na rysunku
planu symbolem NO;
5) zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ;
6) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,
7) zasady kszta≥towania sfery przestrzenno ñ wizualnej.
ß4
NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,

b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i rÛønych sposobach zagospodarowania,
c) linie zabudowy,
d) klasyfikacja ulic, szerokoúÊ linii rozgraniczajπcych ulic, odleg≥oúÊ linii zabudowy.

ROZDZIA£ II
PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß5
Dla terenu zabudowy us≥ugowej centrotwÛrczej z opuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej UC/MJ ustala siÍ:
1) projektowana zabudowa musi byÊ sytuowana tylko zgodnie
z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ñ
zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku mieszkalnego od strony
ul. Bocznej z moøliwoúciπ us≥ug w parterze, pozosta≥e obiekty
us≥ugowe zaleca siÍ lokalizowaÊ w g≥Íbi dzia≥ki,
3) na terenie objÍtym planem dopuszcza siÍ nastÍpujπce rodzaje
us≥ug centrotwÛrczych: hotel, motel, handel detaliczny z magazynami, gastronomia, bank, biura i tym podobne, przy
czym funkcja centrotwÛrcza wyklucza jakπkolwiek produkcjÍ,
4) dopuszcza siÍ zblokowanie zabudowy o funkcji mieszkaniowej
i us≥ugowej w jednπ bry≥Í;
5) wysokoúÊ budynkÛw mieszkaniowych i us≥ugowych maksymalnie 10 m do kalenicy dachu;
6) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych ñ nie
wyøszy niø 0,5 m nad terenem;
7) w przypadku osobnego budynku garaøowo-gospodarczego
naleøy go lokalizowaÊ w linii budynku mieszkalnego lub
w g≥Íbi dzia≥ki, dopuszczalna wysokoúÊ ñ I kondygnacja;
8) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe), nachylenie po≥aci dachowych od 25∞ do 45∞;
9) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich lub kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw;
10)maksymalnπ powierzchniÍ budynkÛw magazynowych zwiπzanych z us≥ugami okreúla siÍ na 1500 m2;
11)nieprzekraczalny procent zabudowy kubaturowej dzia≥ki ustala
siÍ w wysokoúci 50%;
12)minimalna powierzchnia zieleni ñ 25% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki;
13)zakazuje siÍ podzia≥u nieruchomoúci do czasu opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujπcego wszystkie dzia≥ki po≥oøone przy ul. Bocznej; zasady
podzia≥u dzia≥ki 281 bÍdπ wynika≥y z powyøszego planu.
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ß6
Dla terenu urzπdzeÒ elektroenergetycznych EE ustala siÍ:
AdaptacjÍ istniejπcej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ñ wg
rysunku planu.

b) mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
oraz innych, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na
teren nieruchomoúci naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie
z obecnπ lub planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci.

ß7
Dla terenu komunikacji KD ustala siÍ:
1) poszerzenie ulicy Bocznej oznaczonej symbolem KD, do 10 m
w liniach rozgraniczajπcych, zgodnie z rysunkiem planu,
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych,
3) ustala siÍ koniecznoúÊ zabezpieczenia na dzia≥ce odpowiedniej iloúci miejsc parkingowych zarÛwno dla funkcji us≥ugowej
jak i mieszkaniowej.
4) wszelkie parkingi, place i dojazdy bÍdπ posiada≥y utwardzonπ
nawierzchniÍ i zostanπ wyposaøone w system kanalizacji
deszczowej,
5) koniecznoúÊ wprowadzenia przez zarzπdcÍ ul. Bocznej ograniczenia w ruchu ciÍøkich pojazdÛw na tej ulicy.

ß10
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1. Na wszystkich terenach, niezaleønie od ich przeznaczenia
ustala siÍ obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do
pe≥nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejπcego i planowanego otoczenia;
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane
lub kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu.
3. Zakazuje siÍ realizowania zabudowy substandardowej, a istniejπca o tym charakterze winna byÊ likwidowana lub modernizowana;
4. Przestrzenie publiczne naleøy wyposaøyÊ w obiekty ma≥ej
architektury oraz zieleÒ towarzyszπcπ.

ß8
W zakresie obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ ustala siÍ:
1. Obowiπzek wyposaøenia ca≥ego terenu w infrastrukturÍ technicznπ: wodociπg, kanalizacjÍ sanitarnπ i deszczowπ, energiÍ
elektrycznπ, gaz, telekomunikacjÍ na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy standard poziomu øycia mieszkaÒcÛw oraz
zgodny z wymogami ochrony úrodowiska.
2. Do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej dopuszcza siÍ
stosowanie zbiornikÛw bezodp≥ywowych o gwarantowanej
szczelnoúci na nieczystoúci p≥ynne.
3. Kanalizacja deszczowa na dzia≥ce musi byÊ doprowadzona
do projektowanego osadnika wÛd deszczowych, oznaczonego
na rysunku planu symbolem NO. Odbiornikiem wÛd deszczowych powinien byÊ rÛw przebiegajπcy po po≥udniowej stronie
dzia≥ki po spe≥nieniu warunkÛw okreúlonych w obowiπzujπcych przepisach szczegÛ≥owych.
4. Ustala siÍ obowiπzek stosowania dla celÛw grzewczych
paliw gazowych i p≥ynnych oraz promowanie nowych, niekonwencjonalnych ürÛde≥ energii.
5. PodstawÍ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ß9
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:
Na terenie objÍtym planem zakazuje siÍ lokalizacji obiektÛw
(zgodnie z Rozporzπdzeniem Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. ñ Dz.U.
Nr 93, poz. 589):
a) szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß11
Ustala siÍ 30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
w zwiπzku z uchwaleniem planu.
ß12
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Suchy Las, uchwalonego Uchwa≥π Nr XV/84/94 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 9 grudnia 1994 roku.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
w Suchym Lesie.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las
(ñ) mgr Graøyna G≥owacka

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 9

ó 388 ó

Poz. 122

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 9

ó 389 ó

Poz. 123

123
UCHWA£A Nr XXXVIII/373/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany ìMiejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Leúnej
i Sprzecznejî na terenie dzia≥ek o nr ewid. 843/8 i 843/9
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 41 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), art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami), uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ ìMiejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Leúnej
i Sprzecznejî, zatwierdzonego uchwa≥π nr XIV/77/94 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 2 grudnia 1994 r. (og≥. w Dz.Urz.Woj.
Pozn. z dnia 6 grudnia 1994 r. nr 21, poz. 228), obejmujπca
dzia≥ki o nr ewid. 843/8 i 843/9, leøπce w terenie przeznaczonym w planie pod ma≥e zak≥ady przemys≥owe, warsztaty rzemieúlnicze i innπ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ (ozn. symbolem B9
PP, UR, UI), w zakresie: dopuszczenia na terenie wymienionych
dzia≥ek wysokoúci budynkÛw do 11 m od poziomu terenu
i o maksymalnie 3-ech kondygnacji nadziemnych.

ß2
Pozosta≥e postanowienia ìmiejscowego planu szczegÛ≥owego
zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Leúnej
i Sprzecznejî zachowujπ brzmienie dotychczasowe.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi gminy Suchy Las.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las
(ñ) mgr Graøyna G≥owacka

Dziennik UrzÍdowy
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UCHWA£A Nr 355/XXXI/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 26 stycznia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieúcie årem dla obszarÛw po≥oøonych przy ulicach
Szkolnej, Pi≥sudskiego, Staszica i Zachodniej
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r.
z pÛüniejszymi zmianami) oraz 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pÛün.zm.) w zwiπzku z uchwa≥π
Nr 205/XX/2000 Rady Miejskiej w åremie z dnia 28 stycznia
2000 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia miejscowych
planÛw zagospodarowania przestrzennego w mieúcie årem,
uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta årem, dla obszarÛw po≥oøonych w åremie przy ulicach
Szkolnej, Pi≥sudskiego, Staszica i Zachodniej, zwany dalej planem.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Plan obejmuje obszary, ktÛrych granice okreúlono na rysunkach zatytu≥owanych:
ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
åremî, bÍdπcych integralnπ czÍúciπ planu, stanowiπcych
za≥πczniki ponumerowane od 1 do 4.
2. Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych
zasadach zagospodarowania okreúlajπ rysunki planÛw.

2.

3.

4.

5.
1. Na
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

ß2
obszarach objÍtych planem zakazuje siÍ:
lokalizowania inwestycji mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ
na úrodowisko, jeøeli niniejszy plan nie stanowi inaczej,
przeznaczania na cele zabudowy wiÍcej niø:
a) 25% powierzchni dzia≥ki ñ na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej Mj, mieszkaniowej
z uzupe≥niajπcπ funkcjπ dzia≥alnoúci gospodarczej MG,
b) 40% powierzchni dzia≥ki ñ na terenach dzia≥alnoúci
gospodarczej G,
lokalizowania budynkÛw innych niø z dachami stromymi
o pokryciu ceramicznym lub dachÛwko podobnym, o symetrycznie zbiegajπcych siÍ w kalenicy po≥aciach dachowych, nachylonych pod kπtem 20∞ do 45∞ na terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mj i mieszkaniowej z uzupe≥niajπcπ funkcjπ dzia≥alnoúci gospodarczej MG,
stosowania na obszarze dzia≥ek budowlanych nawierzchni
gruntowych stabilizowanych cementem, øuølowych i innych pylπcych oraz monolitycznych nieprzepuszczajπcych wody deszczowej,
budowy drÛg i ulic, ktÛre nie gwarantujπ sp≥ywu wÛd do
kanalizacji deszczowej lub rowÛw przydroønych,
urzπdzania nowych zjazdÛw na drogi publiczne bez
uzgodnienia z zarzπdcπ drogi,
urzπdzania nie utwardzonych zjazdÛw z posesji na drogi
publiczne,
prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych,

9) po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej odprowadzania
úciekÛw w inny sposÛb niø do tej sieci.
Nakazuje siÍ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej:
wodociπgowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w liniach rozgraniczajπcych drogi, a w szczegÛlnych przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi prowadzenia sieci ñ pomiÍdzy
liniπ rozgraniczajπcπ drogÍ a liniπ zabudowy.
Na terenach objÍtych planem zezwala siÍ na:
1) korektÍ szerokoúci lub g≥Íbokoúci terenÛw okreúlonych
rysunkiem planu, jeøeli wynika to z uwarunkowaÒ fizjograficznych lub istniejπcego stanu zainwestowania,
2) prowadzenia infrastruktury technicznej, urzπdzeÒ, w tym
dokonywanie poszerzeÒ drÛg i wytyczanie úcieøek rowerowych, poza terenem zawartym w liniach rozgraniczajπcych istniejπce i projektowane drogi.
Na cele zieleni naleøy przeznaczyÊ w obrÍbie dzia≥ki nie mniej niø:
1) 40% powierzchni dzia≥ki na terenach zabudowy mieszkaniowej Mj i mieszkaniowej z uzupe≥niajπcπ funkcjπ dzia≥alnoúci gospodarczej MG,
2) 15% powierzchni dzia≥ki na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej G.
Nakazuje siÍ lokalizowanie miejsc parkingowych w obrÍbie
dzia≥ek w iloúci:
ñ minimum 1 miejsce parkingowe na 20 m2 powierzchni
ca≥kowitej budynkÛw lokalizowanych na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej G,
ñ minimum 1 miejsce parkingowe na mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
Ustalenia dla obszaru obejmujπcego dzia≥ki o nr ewid. 537,536,
534, 532, 555, 554, 553/1, 553/2, 552, 533 oraz czÍúci
dzia≥ek o nr ewidencyjnym 531, 551, po≥oøone w åremie przy
ul. Szkolnej, ujÍte graficznie na za≥πczniku nr 1.
1. Wyznacza siÍ tereny:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami Mj,
b) drogi dojazdowej publicznej, oznaczone na rysunku planu
symbolem KD,
c) drogi dojazdowej o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 6 m, oznaczone na rysunku planu symbolem KD1.
2. Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg≥oúci:
ñ 5 m od linii rozgraniczajπcych.
3. Dopuszcza siÍ podzia≥ terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MJ na dzia≥ki o powierzchni minimum
1500 m2, dla dzia≥ek nr ewid. 553/1 i 553/2 minimum
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750 m2, z umoøliwieniem dostÍpu do drogi publicznej oraz
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami niniejszego planu.
4. Zezwala siÍ na:
ñ zachowanie, modernizacjÍ lub rozbudowÍ istniejπcych
budynkÛw,
ñ lokalizowania tylko budynkÛw mieszkalnych i garaøowo ñ
gospodarczych towarzyszπcych zabudowie mieszkaniowej.
5. Ustala siÍ:
ñ wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji,
ñ wysokoúÊ budynkÛw garaøowo ñ gospodarczych ñ I kondygnacja,
ñ poziom parteru budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø
1 metr na d terenem,
ñ poziom posadzki budynkÛw garaøowo-gospodarczych nie
wyøszy niø 0,5 m nad terenem.
6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
ß4
Ustalenia dla obszaru obejmujπcego dzia≥ki o nr ewid. 1133 i 1134,
po≥oøone przy ul. Pi≥sudskiego ujÍte graficznie na za≥πczniku nr 2.
1. Wyznacza siÍ teren zabudowy us≥ugowo-handlowej z uzupe≥niajπcπ funkcjπ mieszkaniowπ, oznaczony na rysunku planu
symbolem UM.
2. Nakazuje siÍ:
ñ lokalizowanie budynkÛw w pierzejach ulic Matuszewskiego
i Dπbrowskiego wzd≥uø obowiπzujπcej linii zabudowy,
ñ zabudowÍ w granicy dzia≥ek sπsiednich,
ñ kszta≥towaÊ bry≥y budynkÛw i ich elewacje w nawiπzaniu
do istniejπcej zabudowy,
ñ wszelkie prace uzgodniÊ z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw w Poznaniu.
3. Zezwala siÍ na wycinkÍ drzew na terenie dzia≥ek w przypadku
ich kolizji z zabudowπ.
4. Ustala siÍ:
ñ obowiπzujπcπ liniÍ zabudowy od strony ulic Pi≥sudskiego,
Matuszewskiego i Dπbrowskiego, pokrywajπcπ siÍ z granicami dzia≥ek,
ñ wysokoúÊ zabudowy ñ II kondygnacje,
ñ obs≥ugÍ komunikacyjnπ z ulic Matuszewskiego i Dπbrowskiego.
5. Zakazuje siÍ dokonywania podzia≥u terenu.
6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
ß5
Ustalenia dla obszaru obejmujπcego dzia≥ki o nr ewid. 2284,
2283/1, 2283/2, 2282/1, 2282/2, 2294/3, 2294/4, 2281,
2280, 2279, 2278, 2276, 2277, czÍúÊ 2275, 2765, 2766,
czÍúÊ 2773/4, 2767, 2768, 2769, 2770/1, po≥oøone przy
ul. Staszica, ujÍte graficznie na za≥πczniku nr 3.
1. Wyznacza siÍ tereny:
a) dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczone na rysunku planu
symbolem G,
b) drogi publicznej ñ dojazdowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem KD,
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2. Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane:
ñ 30 m od krawÍdzi jezdni ulicy Grunwaldzkiej,
ñ 20 m od krawÍdzi jezdni ulicy Staszica.
3. Zezwala siÍ na:
ñ lokalizowanie inwestycji mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ
na úrodowisko,
ñ zachowanie, modernizacjÍ lub rozbudowÍ istniejπcych
budynkÛw.
4. Zakazuje siÍ:
ñ tworzenia nowych zjazdÛw z ulicy Staszica,
ñ grodzenia dzia≥ki w pasie o szerokoúci 10 m od linii
rozgraniczajπcej wzd≥uø ulic Grunwaldzkiej i Staszica.
5. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ nowego zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej.
6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
ß6
Ustalenia dla obszaru obejmujπcego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 271/3,
po≥oøonej przy ul. Zachodniej, ujÍte graficznie w za≥πczniku nr 4.
1. Wyznacza siÍ teren zabudowy mieszkaniowej z uzupe≥niajπcπ
funkcjπ dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczony na rysunku
planu symbolem MG.
2. Zezwala siÍ na:
ñ lokalizowanie tylko budynkÛw mieszkalnych oraz budynkÛw garaøowo-gospodarczych,
ñ podzia≥ terenu, oznaczonego jako MG na dwie dzia≥ki pod
warunkiem zapewnienia dostÍpu do drogi publicznej na
zasadach okreúlonych w odrÍbnych przepisach,
ñ utwardzenie terenu, ktÛry moøe s≥uøyÊ jako plac manewrowy
do nauki jazdy z zachowaniem zakazÛw ß2 ust. 4 pkt 1.
3. Ustala siÍ:
ñ wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji,
ñ wysokoúÊ budynkÛw garaøowo-gospodarczych ñ I kondygnacja,
ñ poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych
nie wyøszy niø 1 metr nad terenem,
ñ poziom posadowienia budynkÛw garaøowo-gospodarczych nie wyøszy niø 0,5 m nad terenem.
4. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ
naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu nieruchomoúci.

ROZDZIA£ IV
Przepisy KoÒcowe
ß7
1. Tracπ moc w czÍúci dotyczπcej obszarÛw objÍtych niniejszym planem:
1) Uchwa≥a Nr 66/XII/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w åremie z dnia 28 stycznia 1986 r. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ìTrasy Mostowejî w
åremie, og≥oszony w Dz.Urz. WRN, Nr 4, poz.49 z 1986 r.
2) Uchwa≥a Nr 134/XXV/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w åremie z dnia 9 lutego 1988 r. Miejscowy plan
szczegÛ≥owy zagospodarowania przestrzennego terenÛw
budownictwa i us≥ug rzemieúlniczych w åremie, rejon
ulicy Przemys≥owej ñ tory PKP, og≥oszony w Dz.Urz.
WRN, Nr 14, poz.163 z 1988 r.
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3) Uchwa≥a Nr 46/VIII/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w åremie z dnia 27 czerwca 1989 r. Miejscowy plan szczegÛ≥owy zagospodarowania przestrzennego terenÛw budownictwa mieszkaniowego w åremie, rejon ulicy Zachodniej
ñ og≥oszony w Dz.Urz. WRN, Nr 16, poz. 288 z 1989 r.
4) Uchwa≥a Nr 49/XXXVI/92 Rady Miasta i Gminy årem
z dnia 29 listopada 1992 Miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego miasta årem, og≥oszony w Dz.Urz.
Woj. Pozn. Nr 16, poz.147 z dnia 29 grudnia 1992 r.
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5) Uchwa≥a Nr 221/XXIX/96 Rady Miejskiej w åremie
z dnia 10 paüdziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia
zmian miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta årem, opublikowanej w Dz.Urz.
Woj. Pozn. Nr 26 poz. 305 z dnia 18 listopada 1996 r.
2. Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu
w åremie.
3. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak
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UCHWA£A Nr 356/XXXI/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 26 stycznia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieúcie årem dla obszaru po≥oøonego przy ulicach
KiliÒskiego i Grunwaldzkiej
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r. z pÛüniejszymi zmianami) oraz 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pÛüniejszymi zmianami),
w zwiπzku z uchwa≥π Nr 205/XX/2000 Rady Miejskiej w åremie
z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego
w mieúcie årem, uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta årem, dla obszaru po≥oøonego w åremie
przy ulicach KiliÒskiegi i Grunwaldzkiej, zwany dalej planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Plan obejmuje obszar, obejmujπcy dzia≥ki o nr ewidencyjnych: 1235, 1236, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245,
1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254,
1255, 1256, 1257, czÍúÊ 2564/2, 2564/1, 2562, czÍúÊ
1212/2, czÍúÊ 1228, 1229, czÍúÊ 1226, po≥oøone w åremie
przy zbiegu ulic KiliÒskiego i Grunwaldzkiej, ktÛrego granice
okreúlono na rysunku zatytu≥owanym: ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta åremî, bÍdπcym integralnπ czÍúciπ planu, stanowiπcym za≥πcznik nr 1 do niniejszej
uchwa≥y.
2. Obowiπzujπce oraz postulowane linie rozgraniczajπce tereny
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania
okreúla rysunek planu.
ß2
1. Na obszarach objÍtych planem zakazuje siÍ:
1) lokalizowania inwestycji mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko,
2) stosowania drÛg, placÛw manewrowych o nawierzchniach: gruntowych stabilizowanych cementem, øuølowych i innych pylπcych oraz monolitycznych nie przepuszczajπcych wodÍ deszczowπ (z wyjπtkiem drÛg pieszych),
3) urzπdzania nowych zjazdÛw na drogi publiczne bez
uzgodnienia z zarzπdcπ drogi,
4) urzπdzania nie utwardzonych zjazdÛw z posesji na drogi
publiczne,
5) prowadzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych,
6) odprowadzenia úciekÛw w inny sposÛb niø do sieci
kanalizacji sanitarnej.
2. Na obszarze objÍtym planem nakazuje siÍ:

1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej: wodociπgowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w liniach rozgraniczajπcych drogi, a w szczegÛlnych przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi prowadzenia sieci ñ pomiÍdzy liniπ rozgraniczajπcπ drogÍ a liniπ zabudowy.
2) urzπdzanie zieleni miÍdzy parkingami zgrupowanymi po
wiÍcej niø 6 miejsc postojowych.
3. Na terenach objÍtych planem zezwala siÍ na:
1) korektÍ szerokoúci lub g≥Íbokoúci terenÛw okreúlonych
rysunkiem planu, jeøeli wynika to z uwarunkowaÒ fizjograficznych lub istniejπcego stanu zainwestowania,
2) prowadzenie infrastruktury technicznej, urzπdzeÒ, w tym
na dokonywanie poszerzeÒ drÛg i wytyczanie úcieøek
rowerowych, poza terenem zawartym w liniach rozgraniczajπcych istniejπce i projektowane drogi.
3) wydzielenie dzia≥ek pod stacje transformatorowe.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
1. Wyznacza siÍ tereny:
a) uøytecznoúci publicznej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U1, U2, U3, U4, U5,
b) us≥ugowo ñ handlowe, oznaczone na rysunku planu
symbolem UH,
c) zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem
ZP, ZP1,
d) zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI,
e) istniejπcej drogi powiatowej klasy Z (ul. Grunwaldzka)
oznaczonej na rysunku planu symbolem KZP,
f) na poszerzenie drogi wojewÛdzkiej (ul. KiliÒskiego) do
szerokoúci 20 m dla osiπgniÍcia parametrÛw technicznych drogi klasy Z, oznaczonej na rysunku planu symbolem KZW,
g) gminnej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem KD,
h) parkingÛw w zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem KP, KP1,
i) urzπdzeÒ energetycznych, oznaczony na rysunku planu
symbolem E,
j) istniejπcych ciπgÛw pieszych, oznaczone na rysunku
planu symbolem K1,
k) projektowanych ciπgÛw pieszych, oznaczone na rysunku
planu symbolem K2,
2. Dla terenÛw U1, U2, U3, U4, U5, KP oraz ZP1 ustala siÍ
nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci:
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a) 20 m od linii rozgraniczajπcych ulic Grunwaldzkiej (KZP)
i KiliÒskiego (KZW),
b) 15 m od linii rozgraniczajπcej gminnπ drogÍ dojazdowπ KD,
c) 15 m od istniejπcych i projektowanych ciπgÛw pieszych
K1 i K2 oraz od istniejπcych ciekÛw wodnych,
d) 100 m od granicy terenÛw wojskowych.
Dla terenÛw U5 oraz KP dopuszcza siÍ zmniejszenie nieprzekraczalnych linii zabudowy i usytuowanie ich w odleg≥oúci:
a) 10 m od linii rozgraniczajπcych ulic Grunwaldzkiej (KZP)
i KiliÒskiego (KZW),
b) 5 m od istniejπcych i projektowanych ciπgÛw pieszych
K1 i K2.
Na terenach uøytecznoúci publicznej o podstawowej funkcji
z zakresu us≥ug hotelowych i administracji, oznaczonych na
rysunku planu symbolem U1, w zespole zabudowy o wysokoúci od 2 do 3 kondygnacji pod warunkiem zachowania
reprezentacyjnych walorÛw architektonicznych:
a) zakazuje siÍ:
ñ lokalizacji uzupe≥niajπcej funkcji handlowej o powierzchni uøytkowej wiÍkszej niø 500 m2,
ñ lokalizacji funkcji mieszkaniowej,
ñ realizacji ogrodzeÒ,
ustala siÍ:
ñ jeden zjazd z ulicy Grunwaldzkiej,
ñ lokalizacjÍ w obrÍbie terenu parkingu ogÛlnodostÍpnego,
ñ poziom parteru nowych budynkÛw nie wyøszy niø
0,5 m nad terenem.
Na terenach uøytecznoúci publicznej o podstawowej funkcji
z zakresu kultury, oznaczonych na rysunku planu symbolem
U2, w zespole zabudowy o wysokoúci od 2 do 3 kondygnacji,
pod warunkiem zachowania reprezentacyjnych walorÛw architektonicznych:
a) zakazuje siÍ:
ñ lokalizacji funkcji handlowej o powierzchni wiÍkszej
niø 10% powierzchni zabudowy,
ñ lokalizacji funkcji mieszkaniowej,
ñ lokalizacji obiektÛw bÍdπcych prostπ i jednorodnπ
bry≥π geometrycznπ,
ñ realizacji ogrodzeÒ pe≥nych,
b) ustala siÍ:
ñ minimalnπ powierzchniÍ zabudowy: 500 m2,
ñ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy: 2000 m2,
ñ dostÍpnoúÊ od strony drogi dojazdowej KD oraz
parking ogÛlnodostÍpny KP1,
ñ poziom parteru nowych budynkÛw nie wyøszy niø
0,5 metra nad terenem,
c) dopuszcza siÍ realizacje ogrodzeÒ od strony ulicy o maksymalnej wysokoúci 1,5 m, w ca≥oúci aøurowych.
Na terenach uøytecznoúci publicznej o podstawowej funkcji
z zakresu administracji, oznaczonych na rysunku planu symbolem U3, w zespole zabudowy o wysokoúci od 2 do
3 kondygnacji, z dominantπ wysokoúciowπ do 4 kondygnacji
(max. 25 m) pod warunkiem zachowania reprezentacyjnych
walorÛw architektonicznych:
a) zakazuje siÍ:
ñ lokalizacji funkcji handlowej na powierzchni wiÍkszej
niø 10% powierzchni zabudowy,
ñ lokalizacji funkcji mieszkaniowej,
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ñ realizacji ogrodzeÒ,
b) ustala siÍ:
ñ minimalnπ powierzchniÍ zabudowy: 500 m2,
ñ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy: 2000 m2,
ñ dostÍpnoúÊ od strony drogi dojazdowej KD oraz
parking ogÛlnodostÍpny KP1,
ñ poziom parteru nowych budynkÛw nie wyøszy niø
0,5 metra nad terenem,
7. Na terenach uøytecznoúci publicznej o podstawowej funkcji
z zakresu sportu, oznaczonych na rysunku planu symbolem
U4, w zespole zabudowy o wysokoúci od 1 do 3 kondygnacji,
pod warunkiem zachowania reprezentacyjnych walorÛw architektonicznych:
a) zakazuje siÍ:
ñ lokalizacji funkcji handlowej na powierzchni wiÍkszej
niø 10% powierzchni zabudowy,
ñ lokalizacji funkcji mieszkaniowej,
ñ realizacji ogrodzeÒ pe≥nych,
b) ustala siÍ:
ñ minimalnπ powierzchniÍ zabudowy: 300 m2,
ñ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy: 1000 m2,
ñ lokalizacjÍ w obrÍbie terenu parkingu ogÛlnodostÍpnego,
ñ poziom parteru nowych budynkÛw nie wyøszy niø
0,5 metra nad terenem,
c) dopuszcza siÍ realizacje ogrodzeÒ od strony ulicy o maksymalnej wysokoúci 1,5 m, w ca≥oúci aøurowych.
8. Na terenach uøytecznoúci publicznej o podstawowej funkcji
z zakresu gastronomii i administracji, oznaczonych na rysunku
planu symbolem U5, w zespole zabudowy o wysokoúci do
2 kondygnacji, pod warunkiem zachowania reprezentacyjnych walorÛw architektonicznych:
a) zakazuje siÍ:
ñ lokalizacji funkcji handlowej na powierzchni wiÍkszej
niø 10% powierzchni zabudowy,
ñ lokalizacji funkcji mieszkaniowej,
ñ realizacji ogrodzeÒ pe≥nych,
b) ustala siÍ:
ñ minimalnπ powierzchniÍ zabudowy: 500 m2,
ñ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy: 1000 m2,
ñ jeden zjazd z ulicy KiliÒskiego oraz lokalizacjÍ parkingu
ogÛlnodostÍpnego na terenie KP1,
ñ poziom parteru nowych budynkÛw nie wyøszy niø
0,5 metra nad terenem,
c) dopuszcza siÍ realizacje ogrodzeÒ od strony ulicy o maksymalnej wysokoúci 1,5 m, w ca≥oúci aøurowych.
9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UH,
funkcje us≥ugowo-handlowe naleøy lokalizowaÊ w budynkach o wysokoúci 2 kondygnacji:
a) zakazuje siÍ lokalizacji obiektÛw bÍdπcych prostπ i jednorodnπ bry≥π geometrycznπ,
b) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich, lub kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw. Dla dachÛw pochy≥ych zalecane
pochylenie 22∞ do 50∞,
c) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy kubaturowej 300 m2,
d) obowiπzujπ nieprzekraczalne linie zabudowy, okreúlone
na rysunku planu.
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10. Na terenie ulicy powiatowej (KZP) w klasie drogi zbiorczej
dopuszcza siÍ adaptacjÍ wydzielonej jezdni na cele parkingÛw.
11. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KP
dopuszcza siÍ lokalizacjÍ garaøy zbiorowych wielostanowiskowych, øelbetowych lub murowanych pod warunkiem
zachowania reprezentacyjnych walorÛw architektonicznych.
zakazuje siÍ lokalizacji pojedynczych garaøy wolnostojπcych.
12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KP1
zakazuje siÍ lokalizacji wszelkiego rodzaju garaøy naziemnych.
13. Na terenie zieleni parkowej, oznaczonym na rysunku planu
symbolem ZP1 naleøy zachowaÊ istniejπcπ zieleÒ i dokonaÊ
nowych nasadzeÒ wzd≥uø istniejπcych i projektowanych drÛg
parkowych. Zezwala siÍ na lokalizacjÍ obiektÛw ma≥ej architektury i jednego budynku us≥ugowego o powierzchni zabudowy do 300 m2, o wysokoúci do 2 kondygnacji s≥uøπcego
wy≥πcznie funkcji gastronomii, sportu i rekreacji.
14. Na terenie zieleni parkowej, oznaczonym na rysunku planu
symbolem ZP naleøy zachowaÊ istniejπcπ zieleÒ i dokonaÊ
nowych nasadzeÒ wzd≥uø istniejπcych i projektowanych drÛg
parkowych. Zezwala siÍ na lokalizacjÍ obiektÛw ma≥ej architektury i jednego budynku us≥ugowego o powierzchni zabudowy do 100 m2 parterowych s≥uøπcych wy≥πcznie funkcji
gastronomii, sportu, rekreacji, turystyki, gastronomii i kultury.
15. Granice parku miejskiego, uøytku ekologicznego oraz strefy
otulinowej uøytku, ktÛre podlegajπ ochronie przedstawiono
graficznie na za≥πczniku nr 2 do niniejszej uchwa≥y. Naleøy

dπøyÊ do maksymalnego zachowania przyrody w granicach
parku miejskiego oraz w jego sπsiedztwie. Postuluje siÍ
wzbogacaÊ nasadzenia wzd≥uø ciπgÛw pieszych.
16. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.

ROZDZIA£ IV
Przepisy KoÒcowe
ß4
1. Tracπ moc w czÍúci dotyczπcej obszarÛw objÍtych niniejszym
planem Uchwa≥a Nr 49/XXXVI/92 Rady Miasta i Gminy årem
z dnia 29 listopada 1992 Miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego miasta årem, og≥oszony w Dz.Urz.
Woj.Pozn. Nr 16, poz.147 z dnia 29 grudnia 1992 r.
2. Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu
w åremie.
3. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 25 stycznia 2001 roku w Poznaniu
pomiÍdzy
Wojewodπ Wielkopolskim ñ Stanis≥awem Tammem ñ zwanym w dalszej czÍúci porozumienia Powierzajπcym ñ
reprezentowanym przez IwonÍ Makowskπ-Chudzickπ ñ Z-cÍ Dyrektora Wydzia≥y Spraw Obywatelskich
Wielkopolskiego UrzÍdu WojewÛdzkiego w Poznaniu
a
Zarzπdem Powiatu Szamotulskiego zwanym w dalszej czÍúci porozumienia Przejmujπcym,
w imieniu ktÛrego dzia≥a:
ñ Pawe≥ Kowzan
nastÍpujπcej treúci:
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rzπdowej w wojewÛdztwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577,
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578; Nr 155, poz. 1014 i z 2000 r.
Nr 12, poz. 136), w zwiπzku z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiπzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z pÛün.zm).
ß1
Powierzajπcy powierza, a Przejmujπcy przyjmuje, na zasadach
okreúlonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie spraw

okreúlonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiπzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z pÛün.zm.) ñ tj. zawieranie
i podpisywanie w imieniu Powierzajπcego umowy zlecenia z zak≥adem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badaÒ specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych
dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
ß2
Przejmujπcy zobowiπzuje siÍ do zapewnienia bieøπcej kontroli
nad prawid≥owym i terminowym wykonaniem przez zak≥ad
opieki zdrowotnej zleconych badaÒ specjalistycznych.
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ß3
Powierzajπcy zastrzega sobie w ramach nadzoru nad prawid≥owym i terminowym wykonaniem zleconego zadania uzyskiwanie
od Przyjmujπcego bieøπcych i okresowych informacji o zawartych umowach zlecenia, a takøe prawo do wglπdu do dokumentacji zwiπzanej z realizacjπ powierzonych spraw.

Poz. 126, 127

ß7
Porozumienia podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß8
Porozumienie sporzπdzono w trzech jednobrzmiπcych egzemplarzach, po jednym dla Przejmujπcego i po dwa dla Powierzajπcego.

ß4
Przejmujπcy zobowiπzuje siÍ pokrywaÊ wynagrodzenie zak≥adowi
opieki zdrowotnej za wykonane badania specjalistyczne, z ogÛlnej
kwoty úrodkÛw przekazanych przez Powierzajπcego, przeznaczonych na przeprowadzenie poboru.

Powierzajπcy
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Z-ca Dyrektora Wydzia≥u
Spraw Obywatelskich
(ñ) Iwona Makowska-Chudzicka

ß5
Umowa zlecenia na przeprowadzenie badaÒ specjalistycznych
nie podlega przepisom ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamÛwieniach publicznych (Dz.U. Nr 119, poz. 773 z pÛün.zm.).

Przejmujπcy
Starosta
(ñ) Pawe≥ Kowzan

ß6
Porozumienie zawarte zostaje na okres od 5 marca do 6 czerwca
2001 r.
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 26 stycznia 2001 roku w Poznaniu
pomiÍdzy
Wojewodπ Wielkopolskim ñ Stanis≥awem Tammem ñ zwanym w dalszej czÍúci porozumienia Powierzajπcym ñ
reprezentowanym przez IwonÍ Makowskπ-Chudzickπ ñ Z-cÍ Dyrektora Wydzia≥y Spraw Obywatelskich
Wielkopolskiego UrzÍdu WojewÛdzkiego w Poznaniu, a Zarzπdem Powiatu WolsztyÒskiego
zwanym w dalszej czÍúci porozumienia Przejmujπcym, w imieniu ktÛrego dzia≥a:
ñ Ryszard Kurp ñ Starosta WolsztyÒski
ñ Barbara Ka≥doÒska ñ Skarbnik Powiatu
nastÍpujπcej treúci:
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rzπdowej w wojewÛdztwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577,
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578; Nr 155, poz. 1014 i z 2000 r.
Nr 12, poz. 136), w zwiπzku z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiπzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z pÛün.zm)
w sprawie przejÍcia zadaÒ z zakresu administracji rzπdowej.
ß1
Powierzajπcy powierza, a Przejmujπcy przyjmuje, na zasadach
okreúlonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie spraw
okreúlonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiπzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z pÛün.zm.) ñ tj. zawieranie
i podpisywanie w imieniu Powierzajπcego umowy zlecenia z zak≥adem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badaÒ specjali-

stycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych
dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
ß2
Przejmujπcy zobowiπzuje siÍ do zapewnienia bieøπcej kontroli
nad prawid≥owym i terminowym wykonaniem przez zak≥ad
opieki zdrowotnej zleconych badaÒ specjalistycznych.
ß3
Powierzajπcy zastrzega sobie w ramach nadzoru nad prawid≥owym i terminowym wykonaniem zleconego zadania uzyskiwanie
od Przyjmujπcego bieøπcych i okresowych informacji o zawartych umowach zlecenia, a takøe prawo do wglπdu do dokumentacji zwiπzanej z realizacjπ powierzonych spraw.
ß4
Przejmujπcy zobowiπzuje siÍ pokrywaÊ wynagrodzenie zak≥adowi
opieki zdrowotnej za wykonane badania specjalistyczne, z ogÛlnej
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kwoty úrodkÛw przekazanych przez Powierzajπcego, przeznaczonych na przeprowadzenie poboru.
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ß8
Porozumienie sporzπdzono w trzech jednobrzmiπcych egzemplarzach, po jednym dla Przejmujπcego i po dwa dla Powierzajπcego.

ß5
Umowa zlecenia na przeprowadzenie badaÒ specjalistycznych
nie podlega przepisom ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamÛwieniach publicznych (Dz.U. Nr 119, poz. 773 z pÛün.zm.).

Powierzajπcy
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Z-ca Dyrektora Wydzia≥u
Spraw Obywatelskich
(ñ) Iwona Makowska-Chudzicka

ß6
Porozumienie zawarte zostaje na okres od 5 marca do 6 czerwca
2001 r.
ß7
Porozumienia podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przejmujπcy
Starosta
(ñ) mgr Ryszard Krup
Skarbnik Powiatu
(ñ) mgr Barbara Ka≥doÒska
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OBWIESZCZENIE WOJEW”DZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WOJEW”DZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z SIEDZIB• W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2001 r.
o wynikach g≥osowania i wynikach wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Miejskie w Poniecu
Na podstawie art. 182 i art. 183 w zwiπzku z art. 193 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ñ Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatÛw i sejmikÛw wojewÛdztw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 z 1998 r.) podaje siÍ do publicznej
wiadomoúci, co nastÍpuje:
1. W dniu 21 stycznia 2001 r. odby≥y siÍ wybory uzupe≥niajπce
do Rady Miejskiej w Poniecu w czteromandatowym okrÍgu
wyborczym nr 2, zarzπdzone przez WojewodÍ Wielkopolskiego,
w zwiπzku z wygaúniÍciem mandatu Pani Renaty KmieÊkowiak, co stwierdzone zosta≥o uchwa≥π Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXVI/148/2000 z dnia 20 paüdziernika 2000 r.
2. W okrÍgu wyborczym nr 2 wybierano 1 radnego. Uprawnionych do g≥osowania by≥o 1328 osÛb. W g≥osowaniu udzia≥
wziÍ≥o (odda≥o karty waøne) 260 wyborcÛw, co stanowi
19,57% uprawnionych do g≥osowania
ñ g≥osÛw waønych oddano
257
ñ na poszczegÛlne listy kandydatÛw i kandydatÛw z tych
list oddano nastÍpujπcπ liczbÍ g≥osÛw waønych:
Lista nr 1. Komitet Wyborczy ìKulturaî
38
1. Cegielska Maria
38
Lista nr 2. Komitet Wyborczy ìZieloniî
35
1. G≥owacz Zygmunt
35
Lista nr 3. Komitet Wyborczy ìWÍdkarzî
33
1. Brink Edward
33

Lista nr 4. Komitet Wyborczy ìKo≥o ZERiI Poniecî
1. Cieúlak Teresa
Lista nr 5. Komitet Wyborczy ìStraøakî
1. Kluczyk JÛzef
Lista nr 6. Komitet Wyborczy ìSport i Rekreacjaî
1. Grzelczak Roman
Lista nr 7. Samorzπdowy Komitet Wyborczy Gminy
Poniecî
1. Syrko Jadwiga
Lista nr 8. Komitet Wyborczy ìNasze Miastoî
1. Goúciniak Zygmunt

11
11
32
32
13
13
29
29
66
66

3. NajwiÍcej waønie oddanych g≥osÛw otrzyma≥ i zosta≥ wybrany
radnym
PAN GOåCINIAK ZYGMUNT
4. Obwieszczenie podaje siÍ do publicznej wiadomoúci w
sposÛb zwyczajowo przyjÍty na obszarze gminy Poniec oraz
publikuje siÍ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
WojewÛdzki Komisarz
Wyborczy WojewÛdztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
(ñ) Gabriela Gorzan
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OBWIESZCZENIE WOJEW”DZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WOJEW”DZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z SIEDZIB• W POZNANIU
z dnia 31 stycznia 2001 r.
o wynikach g≥osowania i wynikach wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Gminy Dopiewo
Na podstawie art. 182 i art. 183 w zwiπzku z art. 193 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ñ Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatÛw i sejmikÛw wojewÛdztw (Dz.U. Nr 95,
poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 z 1998 r.) podaje siÍ do publicznej
wiadomoúci, co nastÍpuje:
1. W dniu 28 stycznia 2001 r. odby≥y siÍ wybory uzupe≥niajπce
do Rady Gminy Dopiewo w trzymandatowym okrÍgu wyborczym nr 6, zarzπdzone przez WojewodÍ Wielkopolskiego,
w zwiπzku z wygaúniÍciem mandatu Pana Tadeusza Twardowskiego, co stwierdzone zosta≥o uchwa≥π Rady Gminy
Dopiewo Nr XXIX/240/2000 z dnia 30 paüdziernika 2000 r.
2. W okrÍgu wyborczym nr 6 wybierano 1 radnego. Uprawnionych do g≥osowania by≥o 1367 osÛb. W g≥osowaniu udzia≥
wziÍ≥o (odda≥o karty waøne) 192 wyborcÛw, co stanowi
14,05% uprawnionych do g≥osowania

ñ
ñ

g≥osÛw waønych oddano
186
na poszczegÛlne listy kandydatÛw i kandydatÛw z tych
list oddano nastÍpujπcπ liczbÍ g≥osÛw waønych:
Lista nr 1.
78
1. Anio≥a Stanis≥aw
78
Lista nr 2.
108
1. Sworek Iwona
108

3. NajwiÍcej waønie oddanych g≥osÛw otrzyma≥a i zosta≥a wybrana
radnπ
PANI IWONA SWOREK
4. Obwieszczenie podaje siÍ do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty na obszarze gminy Dopiewo oraz publikuje siÍ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

WojewÛdzki Komisarz
Wyborczy WojewÛdztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
(ñ) Gabriela Gorzan
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