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2245
ROZPORZ¥DZENIE Nr 102/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lisewo, gmina Pyzdry
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

2. Obszar aglomeracji Lisewo wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: Lisewo, Ciemierów, Ruda Komorska, £upice,
Modlica, Zamoæ.

§1. Wyznacza siê aglomeracjê Pyzdry o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 2.100.

3. Obszar i granice aglomeracji Lisewo s¹ oznaczone na
mapie w skali 1:25.000 (ark. 1), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.

§2. 1. Aglomeracja Lisewo obejmuje swym zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w Ciemierowie, po³o¿one w powiecie wrzesiñskim, w gminie Pyzdry.

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

 9742 

Poz. 2245
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Poz. 2246

2246
ROZPORZ¥DZENIE Nr 103/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jastrowie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Wyznacza siê aglomeracjê Jastrowie o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 9.200.
§2. 1. Aglomeracja Jastrowie obejmuje swym zasiêgiem
tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w Jastrowiu, po³o¿one
w powiecie z³otowskim, w gminie Jastrowie.

2. Obszar aglomeracji Jastrowie wyznacza siê na terenie
miasta Jastrowie, w oznaczonych na mapie granicach.
3. Obszar i granice aglomeracji Jastrowie s¹ oznaczone
na mapie w skali 1:25.000 (ark. 1), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.
§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba
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 9744 

Poz. 2246
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Poz. 2247

2247
ROZPORZ¥DZENIE Nr 104/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Go³añcz
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

2. Obszar aglomeracji Go³añcz wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: miasto Go³añcz, Chaw³odno, Laskownica Ma³a
i Laskownica Wielka.

§1. Wyznacza siê aglomeracjê Go³añcz o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 4.800.

3. Obszar i granice aglomeracji Go³añcz s¹ oznaczone na
mapie w skali 1:25.000 (ark. 1-2), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.

§2. 1. Aglomeracja Go³añcz obejmuje swym zasiêgiem
tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w Go³añczy, po³o¿one
w powiecie w¹growieckim, w gminie Go³añcz.

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

Dziennik Urzêdowy
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 9746 

Poz. 2247
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 9747 

Poz. 2247
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 9748 

Poz. 2248

2248
ROZPORZ¥DZENIE Nr 105/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dolsk
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

2. Obszar aglomeracji Dolsk wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: miasto Dolsk, Kotowo, Ma³achowo, Ksiêginki.

§1. Wyznacza siê aglomeracjê Dolsk o równowa¿nej liczbie mieszkañców 5.000.

3. Obszar i granice aglomeracji Dolsk s¹ oznaczone na
mapie w skali 1:25.000 (ark. 1-2), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.

§2. 1. Aglomeracja Dolsk obejmuje swym zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w Dolsku, po³o¿one w powiecie
remskim, w gminie Dolsk.

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

 9749 

Poz. 2248
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Poz. 2248
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 9751 

Poz. 2249

2249
ROZPORZ¥DZENIE Nr 106/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Powidz
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

2. Obszar aglomeracji Powidz wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: Powidz, Powidz - Osiedle, Charbin, Przybrodzin,
Ostrowo, Polanowo, Wylatkowo, Smolniki Powidzkie.

§1. Wyznacza siê aglomeracjê Powidz o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 14.500.

3. Obszar i granice aglomeracji Powidz s¹ oznaczone na
mapie w skali 1:25000 (ark. 1-7), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.

§2. 1. Aglomeracja Powidz obejmuje swym zasiêgiem
tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w miejscowoci £ugi,
po³o¿one w powiecie s³upeckim, w gminie Powidz.

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

Dziennik Urzêdowy
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 9752 

Poz. 2249
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Poz. 2249
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 9754 

Poz. 2249
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 9755 

Poz. 2249
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 9756 

Poz. 2249

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

 9757 

Poz. 2249

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

 9758 

Poz. 2249

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

 9759 

Poz. 2249
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 9760 

Poz. 2250

2250
ROZPORZ¥DZENIE Nr 107/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Komin Wielkopolski
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Wyznacza siê aglomeracjê Komin Wielkopolski
o równowa¿nej liczbie mieszkañców 13.300.
§2. 1. Aglomeracja Komin Wielkopolski obejmuje swym
zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej
zakoñczonym oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w miejscowoci Komin Wielkopolski, po³o¿one w powiecie krotoszyñskim, w gminie Komin Wielkopolski.

2. Obszar aglomeracji Komin Wielkopolski wyznacza siê
na terenie poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie granicach: miasto Komin Wielkopolski,
Borzêcice, Borzêciczki, Czarny Sad, Cegielnia, Ga³¹zki, Gociejew, Lipowiec, Mycielin, Mokronos, Orla, Sapie¿yn, Serafinów, Ska³ów, Sunia, Stara Obra, Staniew, Tatary, Wa³ków,
Wrotków.
3. Obszar i granice aglomeracji Komin Wielkopolski s¹
oznaczone na mapie w skali 1:25.000 (ark. 1-9), stanowi¹cym
za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

Dziennik Urzêdowy
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 9761 

Poz. 2250
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Poz. 2250
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Poz. 2250
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Poz. 2251

2251
ROZPORZ¥DZENIE Nr 108/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wapno
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

2. Obszar aglomeracji Wapno wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: Wapno, Sto³ê¿yn, Aleksandrowo, Rusiec, Srebrna
Góra.

§1. Wyznacza siê aglomeracjê Wapno o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 2.600.

3. Obszar i granice aglomeracji Wapno s¹ oznaczone na
mapie w skali 1:25.000 (ark. 1-2), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.

§2. 1. Aglomeracja Wapno obejmuje swym zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w Wapnie, po³o¿one
w powiecie w¹growieckim, w gminie Wapno.

§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 109/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mi³os³aw
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

2. Obszar aglomeracji Mi³os³aw wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: miasto Mi³os³aw, Bugaj, Bagatelka, Bia³e Pi¹tkowo, Pa³czyn.

§1. Wyznacza siê aglomeracjê Mi³os³aw o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 5.600.

3. Obszar i granice aglomeracji Mi³os³aw s¹ oznaczone
na mapie w skali 1:25.000 (ark. 1-2), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.

§2. 1. Aglomeracja Mi³os³aw obejmuje swym zasiêgiem
tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w Mi³os³awiu, po³o¿one
w powiecie wrzesiñskim, w gminie Mi³os³aw.

§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 110/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orzechowo, gmina Mi³os³aw
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Wyznacza siê aglomeracjê Orzechowo o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 6.500.
§2. 1. Aglomeracja Orzechowo obejmuje swym zasiêgiem
tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w Orzechowie, po³o¿one
w powiecie wrzesiñskim, w gminach Mi³os³aw i Krzykosy.

2. Obszar aglomeracji Orzechowo wyznacza siê na terenie poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na
planie granicach:
1) w gminie Mi³os³aw: Orzechowo, Czeszewo, Szczodrzejewo, Chlebowo, Nowa Wie Podgórna;
2) w gmine Krzykosy: Piêczkowo i Witowo.
3. Obszar i granice aglomeracji Orzechowo s¹ oznaczone
na mapie w skali 1:25.000 (ark. 1-3), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.
§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 111/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pyzdry
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

2. Obszar aglomeracji Pyzdry wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: miasto Pyzdry, Tarnowa, D³usk, Rataje, Pietrzyków,
Pietrzyków - Kolonia, Ksawerów.

§1. Wyznacza siê aglomeracjê Pyzdry o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 4.800.

3. Obszar i granice aglomeracji Pyzdry s¹ oznaczone na
mapie w skali 1:25.000 (ark. 1), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.

§2. 1. Aglomeracja Pyzdry obejmuje swym zasiêgiem tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ w miejscowoci Tarnowa,
po³o¿one w powiecie wrzesiñskim, w gminie Pyzdry.

§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba
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Poz. 2254
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 112/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wrzenia
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Wyznacza siê aglomeracjê Wrzenia o równowa¿nej
liczbie mieszkañców 36.300.
§2. 1. Aglomeracja Wrzenia obejmuje swym zasiêgiem
tereny objête systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym
oczyszczalni¹ cieków zlokalizowan¹ we Wrzeni, po³o¿one
w powiecie wrzesiñskim, w gminie Wrzenia.

2. Obszar aglomeracji Wrzenia wyznacza siê na terenie
poni¿ej wymienionych miejscowoci, w oznaczonych na mapie
granicach: miasto Wrzenia, S³omowo, S³omówko, Psary
Ma³e, Psary Wielkie, Psary Polskie, Przyborki, Nowy Folwark,
Soko³owo.
3. Obszar i granice aglomeracji Wrzenia s¹ oznaczone
na mapie w skali 1:25.000 (ark. 1-4), stanowi¹cej za³¹cznik do
rozporz¹dzenia.
§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba
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2256
UCHWA£A Nr LXXI/450/2006 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Rady Gminy nr XLVII/297/2005 z dnia 15 lutego 2005 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Tarnowo Podgórne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 73 3 ze zm.), Rada Gminy w Tarnowie
Podgórny uchwa³a, co nastêpuje:
§1. Zmienia siê za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XLVII/297/
2005 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
Tarnowo Podgórne w ten sposób, ¿e:
1) w §4 ust. 1 lit. a kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem
i dopisuje siê s³owa:
z ostatnich dwunastu miesiêcy bezporednio poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o lokal komunalny i bezporednio
poprzedzaj¹cych zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego

oraz skrela siê ust. 2 i 3,
2) §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Gmina Tarnowo Podgórne gospodaruj¹c swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje swoje lokale mieszkalne
osobom zamieszka³ym i zameldowanym na pobyt sta³y na
terenie Gminy Tarnowo Podgórne przez okres co najmniej
7 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o zawarcie umowy
i spe³niaj¹cych warunki okrelone w niniejszych zasadach.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnowo Podgórne.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

2257
UCHWA£A Nr LXXI/451/2006 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 28 marca 2006r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2006-2010
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.
2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zwi¹zku z art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 z pón. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w nastêpuj¹cym brzmieniu:

§1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Tarnowo Podgórne 2006-2010
I. Postanowienia ogólne
1. Uchwa³a okrela:
1) prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach,
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2) analizê potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków
i lokali z podzia³em na lata 2006 - 2010,

3) zarz¹dzaniu - nale¿y przez to rozumieæ podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynnoci zmierzaj¹cych do utrzymania budynków
i lokali w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich
przeznaczeniem, jak równie¿ do uzasadnionego
inwestowania,

3) planowan¹ sprzeda¿ lokali w kolejnych latach,
4) zasady polityki czynszowej,
5) sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy, a tak¿e wydatki inwestycyjne,

4) wynajmuj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gminê
Tarnowo Podgórne.

6) ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach,

II. Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego

7) wysokoæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy,

1. Wykaz budynków z wyszczególnieniem liczby lokali
stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy Tamowo
Podgórne wed³ug stanu na dzieñ 2 stycznia 2006 roku,
stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

8) opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy i zaspakajania
potrzeb jej mieszkañców poza zasobem.

2. Stan techniczny budynków stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Tarnowo Podgórne okrelony w oparciu
o techniczne przegl¹dy okresowe, przedstawia za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
4. W okresie objêtym programem planuje siê w latach
2006-2010 budowê 16 lokali.

2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z pón.
zm.),

5. Z zasobu mieszkaniowego Gminy Tarnowo Podgórne
Wójt wydzieli lokale, które bêd¹ przeznaczone
na wynajem jako lokale socjalne.
6. W wyniku planowanej sprzeda¿y lokali w latach 20062010 zak³ada siê zmniejszenie ich iloci w zasobie
w poszczególnych latach o dwa lokale mieszkalne.

2) mieszkaniowym zasobie - nale¿y przez to rozumieæ
mieszkaniowy zasób Gminy Tarnowo Podgórne,

7. Prognoza wielkoci mieszkaniowego zasobu Gminy
Tarnowo Podgórne w latach 2006 - 2010.
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9. 1. W celu zachowania mieszkaniowego zasobu gminy
w stanie niepogorszonym, jak te¿ wobec wykonywania
prac remontowych i modernizacyjnych, analizê
minimalnych potrzeb finansowych oraz plan remontów i modernizacji wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia³em na lata 2006 - 2010,
przedstawia poni¿sza tabela.

III. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia³em na lata 2006 - 2010
5
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8. Ewidencjê lokali stanowi¹cych zasób mieszkaniowy
Gminy Tarnowo Podgórne, w tym ewidencjê lokali
socjalnych, a tak¿e bie¿¹c¹ ich aktualizacjê prowadzi
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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2. Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.
zarz¹dzaj¹ca zasobem mieszkaniowym Gminy Tarnowo Podgórne oraz Wydzia³ Inwestycji i Ochrony rodowiska urzêdu sporz¹dzaj¹ corocznie plan modernizacji i remontów budynków, lokali z uwzglêdnieniem
planu, o którym mowa w ust. l w uk³adzie rzeczowym
i wartociowym, opracowany w oparciu o protoko³y
kontroli stanu technicznego jak i wnioski najemców.

10. 1. W roku 2006 przeznacza siê do sprzeda¿y 2 lokale
mieszkalne po³o¿one w Górze przy ulicy Szkolnej 6.
2, W latach 2007-2010 sprzeda¿ innych lokali mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie za zgod¹ Rady Gminy.
3. Sprzeda¿y nie podlegaj¹ lokale socjalne.
V. Zasady polityki czynszowej
11. 1. Wysokoæ czynszu ustala siê na podstawie bazowej
stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
i czynników podwy¿szaj¹cych oraz obni¿aj¹cych wartoæ u¿ytkow¹ lokalu, zgodnie z zasadami zawartymi
w niniejszym tytule.
2. Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej ustala Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
w drodze zarz¹dzenia.
3. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy:

-

przez powierzchniê u¿ytkow¹ rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê
w lokalu, a w szczególnoci: pokoi, kuchni, spi¿arni,
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz
innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy, bez wzglêdu na
ich przeznaczenie i sposób u¿ywania;
za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê
powierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresol,
szaf i schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych
do przechowywania opa³u.

12. 1. Stawka bazowa czynszu mo¿e byæ obni¿ona nie
wiêcej ni¿ z powodu trzech czynników obni¿aj¹cych
wartoæ u¿ytkow¹ lokalu.
2. Stawka bazowa czynszu mo¿e byæ podwy¿szona
z powodu wszystkich czynników podwy¿szaj¹cych wartoæ u¿ytkow¹ lokalu.
3. Czynniki obni¿aj¹ce wartoæ u¿ytkow¹ lokali nie dotycz¹ lokali socjalnych.
13. Kryteria podwy¿szaj¹ce i obni¿aj¹ce stawki czynszu
podstawowego:
1. Stan techniczny budynku
2. Czynniki podwy¿szaj¹ce:

a) wyposa¿enie mieszkañ w instalacje:
-

instalacja centralnego ogrzewania

10%

-

instalacja ciep³ej wody

10%

-

instalacja gazowa

10%

-

instalacja wodoci¹gowa

10%

-

instalacja kanalizacyjna

10%

b) funkcjonalnoæ mieszkania

IV.Planowana sprzeda¿ lokali

-

Poz. 2257

+- 10% max.

-

³azienka w lokalu

10%

-

jasna kuchnia

10%

3. Czynniki obni¿aj¹ce:
-

lokal bez instalacji centralnego ogrzewania
i ciep³ej wody
10%

-

lokal bez instalacji gazowej

5%

-

lokal bez instalacji wodoci¹gowej

5%

-

lokal bez instalacji kanalizacyjnej

5%

-

brak ³azienki

5%

-

w c poza budynkiem

5%

-

brak kuchni

5%

14. 1. Ustala siê stawkê czynszu za lokale socjalne
w wysokoci 50% stawki najni¿szego czynszu w zasobie mieszkaniowym gminy.
2. Stawka czynszu za lokal wynajêty w nowym budynku
lub za lokal wolny w budynkach po remoncie nie mo¿e
byæ ni¿sza ni¿ 2% wartoci odtworzeniowej lokalu
og³aszanej w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W lokalach gdzie powierzchnia przekracza 15 m2 powierzchni pokoi na osobê i przekroczone s¹ kryteria
dochodowe w rozumieniu §4 ust. 1 pkt a uchwa³y Rady
Gminy z dnia 15.02.2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy Tarnowo Podgórne stosuje siê stawkê
równ¹ 3% wartoci odtworzeniowej lokalu.
15. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy
mo¿e podwy¿szyæ stawkê czynszu je¿eli dokona³
w lokalu ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ
czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z czynnikami obni¿aj¹cymi stawki czynszu.
3. Przed zmian¹ umowy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy zmiany o których mowa w ust. 1 i 2.
16. W lokalach, w których stawki czynszu bêd¹ maksymalne tj. 3% wartoci odtworzeniowej lokalu, wówczas
czynsz ten obni¿a siê na nastêpuj¹cych zasadach:
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a) 10% - dla osób których dochód w rozumieniu §4
ust. 1 pkt a uchwa³y Rady Gminy z dnia 15.02.2005
r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Tarnowo Podgórne mieci siê w przedziale 71% - 90%,
b) 20% - dla osób których dochód w rozumieniu §4
ust. 1 pkt a uchwa³y Rady Gminy z dnia 15.02.2005
r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Tarnowo Podgórne mieci siê w przedziale 0% - 70%.

Poz. 2257

VI. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu
20. 1.Zarz¹dzanie lokalami i budynkami wchodz¹cymi
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy powierzono
Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp.
z o.o. do dnia 31 padziernika 2007 r. W kolejnych
latach zarz¹dzanie zasobem zostanie zlecone zarz¹dzaj¹cemu, zgodnie z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych.
2. Zarz¹dzanie obejmuje:

17. 1. Czynsz obejmuje:
a) koszty technicznego utrzymania budynku,

-

pobieranie i egzekwowanie nale¿noci Gminy
z tytu³u czynszów i op³at z nim zwi¹zanych,

-

bie¿¹ce utrzymanie i remonty przedmiotów najmu,
z przeznaczeniem na ten cel kwot nie ni¿szych ni¿
uzyskany czynsz.

b) koszty konserwacji,
c) koszty utrzymania wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania (energia cieplna i elektryczna).
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczenia op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania niezale¿nych od w³aciciela tj. op³at za dostawê do lokalu
energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystoci sta³ych
i p³ynnych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu ma
zawarte umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub
dostawc¹ us³ug.

VII.

21. ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej na
terenie Gminy Tarnowo Podgórne s¹:
1) czynsze za lokale mieszkalne,

18. Czynsz najmu p³atny jest z góry do dnia 15-tego
ka¿dego miesi¹ca na wskazany przez wynajmuj¹cego
rachunek.
19. Zasady okrelone niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹ zastosowanie równie¿ do lokali wynajmowanych przez gminê
w celu podnajmu.
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ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej

2) rodki przewidziane w uchwale bud¿etowej,
3) fundusze zewnêtrzne.
22. Prognoza wysokoci finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach trwania Programu:









































VIII. Wysokoæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em
na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz
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koszty modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych
w sk³ad zasobu mieszkaniowego, a tak¿e wydatki inwestycyjne.





























































IX.Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania
i racjonalizacje gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
23. Wynajmuj¹cy w celu poprawy wykorzystania i racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy
podejmowaæ bêdzie dzia³ania polegaj¹ce na:

-

zamianach w ramach zasobu, tak aby gospodarstwa domowe zajmowa³y lokale odpowiadaj¹ce
liczebnoci rodzin jak i ich sytuacji materialnej,

-

weryfikacji umów najmu i wypowiadanie ich
najemcom, którzy maj¹ zaspokojone potrzeby mieszkaniowe poza zasobem mieszkaniowym.
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Poz. 2257

§2. Traci moc uchwa³a nr XLII/320/2000 Rady Gminy
z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y nr VII/
53/94 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 grudnia 1994
r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz za wydzier¿awione
lokale socjalne oraz uchwa³a nr VII/53/94 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 grudnia 1994 r.

1)

uwzglêdniono sprzeda¿ 2 lokali mieszkalnych w Górze
przy ul. Szkolnej 6, budowê 4 mieszkañ w Rumianku oraz
utworzenie dodatkowego lokalu przy ul. Budowlanych
w Baranowie,

2)

uwzglêdniono budowê 4 mieszkañ w Rumianku,

3)

uwzglêdniono budowê 4 mieszkañ w Rumianku,

§3. Do czasu ustalenia stawek czynszu na podstawie
niniejszej uchwa³y, czynsz najmu ustala siê wed³ug dotychczasowych zasad.

4)

uwzglêdniono budowê 4 mieszkañ w Rumianku.

5)

planuje siê, ¿e stawki czynszu bêd¹ wzrastaæ co roku
o oko³o 3%

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr LXXI/451/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 marca 2006 r.

WYKAZ BUDYNKÓW STANOWI¥CYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Wykaz lokali komunalnych
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr LXXI/451/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 marca 2006 r.

WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Z OKRELENIEM STANU TECHNICZNEGO
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Poz. 2258, 2259

2558
UCHWA£A Nr LXXI/452/2006 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie okrelenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci
za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach - tekst
jednolity (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) i art. 9 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.)
Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:

1) wywóz pojemnika 110 l - 4,30 z³ (brutto),
2) wywóz pojemnika 240 l - 8,60 z³ (brutto),
3) wywóz pojemnika 1100 l - 30 z³ (brutto),
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§1. Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez
w³acicieli nieruchomoci za us³ugi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

2259
UCHWA£A Nr LXXI/453/2006 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz.1591 z 2001 r.) i art. 4, 5, 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach - tekst
jednolity (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) Rada Gminy
Tarnowo Podgórne po zasiêgniêciu opinii pañstwowego inspektora sanitarnego uchwala Regulamin szczegó³owych zasad
utrzymania porz¹dku i czystoci w gminie Tarnowo Podgórne.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania
czystoci i porz¹dku poprzez:
a) tworzenie polityki ekologicznej i wspó³dzia³anie w tym
zakresie z s¹siednimi gminami,
b) propagowanie zachowañ proekologicznych ludnoci,

§1. Regulamin okrela szczegó³owe zasady utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
oraz reguluje tryb postêpowania w zadaniach w³asnych gminy
wynikaj¹cych z ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminie oraz innych ustaw.

c) dofinansowywanie do urz¹dzeñ, materia³ów, sprzêtu s³u¿¹cego do sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów,
d) utrzymanie, rozbudowê i modernizacje z zastosowaniem
najnowszych technologii wysypiska odpadów komunalnych,
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e) budowê, utrzymanie i modernizacje oczyszczalni cieków,
f) utrzymanie szaletów publicznych,
g) wydawanie zezwoleñ na wiadczenie us³ug polegaj¹cych
na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów sprawdzaj¹cych przestrzeganie warunków zawartych
w decyzji i wynikaj¹cych z Regulaminu,
h) bie¿¹c¹ kontrolê w zakresie niniejszego Regulaminu
i) kierowanie na podstawie kodeksu wykroczeñ na drogê
karn¹ spraw w stosunku do osób nie stosuj¹cych siê do
niniejszego regulaminu.
2. Regulamin obowi¹zuje:
a) w³acicieli nieruchomoci wg zamieszczonej ni¿ej definicji,
b) jednostki wywozowe,
c) eksploatatora wysypiska odpadów komunalnych,
d) eksploatatora oczyszczalni cieków i punktów zlewnych.
3. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
a) ustawie - nale¿y rozumieæ ustawê z dnia 13 wrzenia 1996
roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminie (tekst
jednolity, Dz.U. z 2005 Nr 236 poz. 2008),
b) regulaminie - nale¿y rozumieæ akt prawa miejscowego
wynikaj¹cy z art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminie (tekst jednolity Dz.U. z 2005 Nr 236 poz. 2008),
c) w³acicielach nieruchomoci - nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych, oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomociami;
d) odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce
od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych;
e) chodnik - czêæ drogi przeznaczonej do ruchu pieszego,
f) ulica - droga na terenie zabudowy,
g) droga publiczna - droga z której mo¿e korzystaæ ka¿dy
zgodnie z jej przeznaczeniem,
h) odpadach wielkogabarytowych - nale¿y przez to rozumieæ
jeden ze strumieni Odpadów komunalnych wymienionych
w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e jego sk³adniki, ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
i) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji - nale¿y przez to
rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier
i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z papieru
i tektury, tekstylia, oraz czêæ, z drewna, odpadów wielko-

Poz. 2259

gabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
j) odpadach zielonych - nale¿y przez to rozumieæ frakcjê
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w
wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
k) odpadach opakowaniowych - nale¿y przez to rozumieæ
opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze
szk³a, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
l) odpadach budowlanych - rozumie siê przez to frakcjê
odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹
w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne;
m)odpadach niebezpiecznych - rozumie siê przez to frakcjê
odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne,
n) nieczystociach ciek³ych - nale¿y przez to rozumieæ cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych
o) zbieraniu odpadów - rozumie siê przez to czynnoæ segregowania i umieszczania odpadów w pojemnikach na ten
cel wyznaczonych przez w³acicieli nieruchomoci;
p) stacjach zlewnych - rozumie siê przez to instalacje
i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach ciekowych
oraz oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania
nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodp³ywowych;
q) chowie zwierz¹t - rozumie siê przez to wszelkie formy
posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³
prawny oraz sposób ich utrzymywania i u¿ytkowania;
r) zwierzêtach domowych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego
domu, na nieruchomoci lub innym odpowiednim
pomieszczeniu,
s) zwierzêtach gospodarskich - nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególnoci: konie, byd³o, winie, owce,
kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie,
króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane,
pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
t) zwierzêtach bezdomnych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y
siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie ma
mo¿liwoci ustalenia ich w³aciciela lub innej osoby, pod
której opiek¹ trwale pozostawa³y.
u) zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania.
v) górnych stawkach op³at - nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ stawkê uchwalon¹ przez Radê Gminy ponoszon¹
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przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi odbioru odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z posesji,
w) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê
Ministrów zgodnie z treci¹ art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.
628) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz.
159 z dnia 28 lutego 2003,
y) poziomach selekcji - nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z docelowymi zapisami KPGO, ¿e w kolejnych latach
gminy powinny od jednej osoby odbieraæ selektywnie
Nastêpuj¹ce iloci odpadów:
-

kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji:
w roku 2006 - 2 kg, w 2007 - 4 kg, w 2008 - 7kg,
w 2009 - 10 kg, w 2010 - 13 kg;

-

opakowañ z papierem, tektura, tekstyliami i metalami:
w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007 - 36 kg;

-

odpadów wielkogabarytowych:
w roku 2006 - 4 kg, w roku 2007 - 5 kg, w roku 2008
- 6 kg, w roku 2009 - 8 kg, w roku 2010 - 10 kg,
w roku 2011 - 11 kg, w roku 2012 - 12 kg, w roku
2013 - 13 kg, w roku 2014 - 14 kg;

-

odpadów budowlanych:
w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008
- 20 kg, w roku 2009 - 26 kg, w roku 2010 - 32 kg,
w roku 2011 - 39 kg, w roku 2012 - 46 kg, w roku
2013 - 54 kg, w roku 2014 - 62 kg;

-

odpadów niebezpiecznych:
w roku 2006 - 0,3 kg, w roku 2007 - 0,8 kg, w roku
2008 - 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, w roku 2010 2,4 kg;
ROZDZIA£ II

Poz. 2259

c) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porz¹dku w miejscu ich ustawienia;
d) w sytuacjach wyj¹tkowych korzystanie przy usuwaniu
odpadów komunalnych i opró¿nianiu zbiorników bezodp³ywowych z terenu nieruchomoci wy³¹cznie z us³ug
podmiotu posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w tym zakresie,
e) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz odpadów z remontów,
f) uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z powierzchni chodników po³o¿onych bezporednio wzd³u¿
nieruchomoci i gromadzenie ich na skraju chodnika od
strony jezdni, z zachowaniem mo¿liwoci odp³ywu wody
do kanalizacji w sposób niezagra¿aj¹cy istniej¹cej zieleni;
g) oczyszczanie przystanków komunikacji z b³ota, niegu
lodu i innych zanieczyszczeñ na tych terenach nale¿y do
obowi¹zków jednostek u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej.
h) obowi¹zek utrzymania czystoci i porz¹dku w odniesieniu
do dróg publicznych nale¿y do Zarz¹du Dróg, a w odniesieniu do dróg gminnych do gminy.
2. Obowi¹zek w³aciciela nieruchomoci w rozumieniu
ustawy nie dotyczy nieruchomoci niezabudowanych do
czasu rozpoczêcia budowy czy innej dzia³alnoci zwi¹zanej
z powstawaniem odpadów.
3. W³aciciele nieruchomoci oraz podmioty okrelone
w ustawie o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach,
zobowi¹zani s¹ do utrzymania czystoci i porz¹dku w czêciach nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, przez:
a) uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z powierzchni nieruchomoci (np. z chodników, podwórzy,
przejæ, bram, itp.) w przypadku zabudowy wielorodzinnej
i wspólnotowej,
b) usuwanie chwastów z terenu nieruchomoci,

Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci
§2. 1. Obowi¹zek utrzymania czystoci na terenach nieruchomoci ci¹¿y na ich w³acicielach, poprzez:
a) wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wyposa¿enie nieruchomoci w zestaw do gromadzenia odpadów komunalnych umo¿liwiaj¹cych ich segregacjê. Miejsca lokalizacji urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów sta³ych
i nieczystoci p³ynnych winny spe³niaæ warunki okrelone
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 29 poz.414 z 1994 r. z póniejszymi
zmianami),
b) zawarcie pisemnej umowy i korzystanie w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych
z podmiotem posiadaj¹cym zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoci w takich zakresach;

c) uprz¹tanie (w szczególnoci zamiatanie, zbieranie,
zmywanie itp.) zanieczyszczeñ z pomieszczeñ i urz¹dzeñ
budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego u¿ytku wg wywieszonych harmonogramów i terminów, ustalanych przez wspólnoty mieszkañców,
d) gromadzenie uprz¹tniêtego z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych b³ota, niegu i lodu, przy
krawêdzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób pozwalaj¹cy na zatrzymywanie siê pojazdów,
wysiadanie i wsiadanie pasa¿erów;
e) usuniêcie z miejsc zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ruchu
pojazdów i pieszych uprz¹tniêtego: b³ota, niegu i lodu.
W przypadku przystanków komunikacyjnych obowi¹zek
ten nale¿y do w³aciciela drogi lub innego miejsca publicznego.
f) usuniêcie sopli lodowych i nawisów niegu z dachów
i gzymsów budynku niezw³ocznie po ich pojawieniu siê;
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g) niezw³oczne usuwanie odpadów powsta³ych w wyniku
remontu i modernizacji lokali (np. gruzu itp.);

ków, bez uzyskania zgody w³aciciela. W przypadku obiektów zabytkowych dodatkowo Konserwatora Zabytków.

h) utrzymanie w nale¿ytym stanie czystociowe - porz¹dkowym oraz technicznym placów zabaw przeznaczonych do
wspólnego u¿ytku, dokonywanie corocznej wymiany
piasku w piaskownicach dla dzieci;

§5. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do:

i) utrzymywanie ogrodzeñ w nale¿ytym stanie technicznym;
j) na targowiskach i gie³dach ich zarz¹dcy winni umieciæ
informacje o warunkach prowadzenia handlu.
4. Zarz¹dcy dróg i ci¹gów pieszych zobowi¹zani s¹ umieciæ odpowiedni¹ liczbê koszy ulicznych na drobne odpady
komunalne, wykonanych z materia³ów niepalnych.
5. Inwestorzy z chwil¹ rozpoczêcia budowy zobowi¹zani
s¹ do zawarcia umowy na wywóz odpadów z placu budowy,
z podmiotem posiadaj¹cym zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w tym zakresie. Utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie budowy nale¿y do wykonawcy robót budowlanych.
§3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
mo¿e odbywaæ siê na terenie nieruchomoci pod warunkiem,
¿e powstaj¹ce cieki podczyszczane s¹ za pomoc¹ p³askowników lub separatorów przed odprowadzeniem do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich
usuniêcie; w szczególnoci cieki takie nie mog¹ byæ bezporednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi
a tak¿e sp³ywaæ na nieruchomoci s¹siednie.
2. Naprawy w³asnych pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi mog¹ odbywaæ siê na terenie
nieruchomoci pod warunkiem, ¿e nie s¹ uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoci, a powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach.
§4. Na terenie nieruchomoci zabrania siê:
1) spalania odpadów takich jak: tworzywa sztuczne, guma,
odzie¿ oraz innych odpadów komunalnych, poza odpadami dopuszczonymi do spalania w domowych instalacjach
i urz¹dzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach
i piecach. Do odpadów dopuszczonych do spalania nale¿¹:
trociny, wióry, cinki, drewno, korek i kora oraz papier
i tektura, niezawieraj¹ce substancji niebezpiecznych,
impregnatów, folii itp. Dopuszcza siê spalanie suchych
pozosta³oci rolinnych poza instalacjami i urz¹dzeniami,
je¿eli spalanie to nie narusza odrêbnych przepisów oraz
nie powoduje uci¹¿liwoci dla s¹siadów i zadymiania
dróg,
2) wypalania traw i trzcinowisk,
3) odprowadzania nieczystoci ciek³ych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz
pompowania ich na pola, ³¹ki, itp.,
4) wprowadzania gnojowicy i gnojówki do sieci kanalizacyjnej lub mieszania ze ciekami socjalno-bytowymi,
5) zabrania siê niszczenia elewacji budynków, ogrodzeñ
i innych obiektów. Zabrania siê tak¿e umieszczania na nich
plakatów, reklam, og³oszeñ oraz malowania hase³ i rysun-

1) odprowadzania nieczystoci ciek³ych do kanalizacji sanitarnej. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoci w zbiornik bezodp³ywowy na nieczystoci ciek³e lub przydomow¹ oczyszczalnie cieków bytowych,
2) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych rozliczanych
w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak
licznika, w oparciu o zapisane w §5 ust. 2 normy, które
wynikaj¹ z treci Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okrelenia norm zu¿ycia
wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70); ustala siê nastêpuj¹cy
przelicznik: 1 m3 wody - 0,8 m3 cieków,
3) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoci zbiornika bezodp³ywowego kosztami ekspertyzy, wywozu nieczystoci
ciek³ych i czyszczenia obci¹¿ony zostanie w³aciciel nieruchomoci. W³aciciel zobowi¹zany jest do usuniêcia nieszczelnoci w terminie dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy,
4) w³aciciele nieruchomoci zabudowanych, wyposa¿onych
w szczelne zbiorniki bezodp³ywowe do gromadzenia nieczystoci ciek³ych, zobowi¹zani s¹ na w³asny koszt do
przy³¹czenia nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej:
a) w odniesieniu do sieci ju¿ istniej¹cych w tym rejonie
- w terminie nie d³u¿szym ni¿ w ci¹gu jednego roku od
dnia wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y;
b) w odniesieniu do sieci w trakcie realizacji lub wybudowanych w przysz³oci - w terminie nie d³u¿szym ni¿
jeden rok, licz¹c od dnia jej wybudowania i przekazania
do eksploatacji;
c) warunki techniczne wykonania i odbioru przy³¹cza
wymagaj¹ uzgodnieñ z zarz¹dzaj¹cym sieci¹.
§6. Na terenie gminy maj¹c na uwadze zasady utrzymania
czystoci i porz¹dku, zabrania siê:
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych
i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, ¿e postój
samochodów ciê¿arowych mo¿liwy jest wy³¹cznie w miejscach do tego przeznaczonych;
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury;
3) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów,
og³oszeñ itp.;
4) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;
5) wykorzystania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia nieczystoci ciek³ych i wód opadowych,
6) zajmowanie pasa drogowego bez zgody Urzêdu Gminy.
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ROZDZIA£ III
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci
oraz na drogach publicznych
§7. 1. W³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i porz¹dku przez wyposa¿enie nieruchomoci w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemnoci, uwzglêdniaj¹cej
czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów z nieruchomoci, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Odpady komunalne niesegregowane nale¿y gromadziæ jedynie w zamkniêtych i szczelnych pojemnikach lub
kontenerach, wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemnoci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy:
a) dla budynków mieszkalnych 15 l na mieszkañca, jednak co
najmniej jeden pojemnik 110 l na ka¿d¹ nieruchomoæ
(opró¿niane raz na 2 tygodnie),
b) dla szkó³ wszelkiego typu - 3 l na ka¿dego ucznia (studenta) i pracownika (opró¿niane raz na 2 tygodnie);
c) dla ¿³obków i przedszkoli - 3 l na ka¿de dziecko i pracownika (opró¿niane raz na 2 tygodnie);
d) dla lokali handlowych - 50 l na ka¿de 10 m2 powierzchni
ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na
lokal (opró¿niane raz na tydzieñ);
e) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na ka¿dego
zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l
na ka¿dy punkt (opró¿niane codziennie);
f) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce
konsumpcyjne (opró¿niane raz na tydzieñ);
g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej
jeden pojemnik 110 l; (opró¿niane raz na tydzieñ);
h) dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych - pojemnik 110 l na ka¿dych 10 pracowników; (opró¿niane raz na tydzieñ);
i) dla hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno ³ó¿ko; (opró¿niane raz na tydzieñ);
j) dla ogródków dzia³kowych - 20 l na ka¿d¹ dzia³kê w okresie
od 1 marca do 31 padziernika ka¿dego roku i 5 litrów poza
tym okresem, (opró¿niane raz na 2 tygodnie);
3. W przypadkach okrelonych w ust. 2 pkt 4, 5, 6 i 7 jeli
jest prowadzona dzia³alnoæ spo¿ywcza lub gastronomiczna,
nale¿y dodatkowo, na zewn¹trz poza lokalem, w granicach
swojej posesji ustawiæ dostateczn¹ liczbê pojemników na
odpady.
4. Do zbierania okresowo zwiêkszonych iloci odpadów
komunalnych, oprócz typowych pojemników lub kontenerów,
mog¹ byæ u¿ywane worki.
5. Odpady komunalne niemieszcz¹ce siê w typowych
urz¹dzeniach do zbierania odpadów nale¿y gromadziæ
w specjalnie do tego celu dostosowanych kontenerach lub na
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wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie nieruchomoci
okrelonych w przepisach prawa budowlanego.
6. Odpady powsta³e w wyniku remontu i modernizacji
lokali, np. gruz, nale¿y gromadziæ w specjalnych otwartych
kontenerach, które dostarcza firma uprawniona do transportu
tego typu odpadów.
7. Wyroby zawieraj¹ce azbest wymagaj¹ specjalnego postêpowania i selektywnego gromadzenia podczas remontu i
modernizacji lokali.
8. Pojemniki i inne urz¹dzenia do zbierania odpadów
powinny byæ ustawione w miejscach ³atwo dostêpnych,
zarówno dla ich u¿ytkowników, jak i dla pracowników przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbierania
odpadów, w sposób niepowoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub osób
trzecich.
9. Zabrania siê umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne odpadów niebezpiecznych i medycznych okrelonych w ustawie o odpadach.
10. Zapobiegaj¹c zanieczyszczeniu ulic, placów, terenów
otwartych i itp, u¿ytkownicy tych terenów winni odpady
komunalne wytworzone przez siebie gromadziæ w koszach
ulicznych.
11. a) Organizatorzy imprezy masowej, maj¹ obowi¹zek
zapewnienia dostatecznej liczby pojemników b¹d kontenerów do gromadzenia odpadów, oraz odpowiedniej iloci
szaletów przenonych w liczbie l szalet na 100 osób oraz
niezw³ocznego uprz¹tniêcia terenu po zakoñczeniu imprezy,
b) Organizator imprezy masowej, nie póniej ni¿ 30 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest zobowi¹zany
wyst¹piæ z wnioskiem o opiniê do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 o bezpieczeñstwie imprez masowych (Dz.U.
z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z pón. zm.).
12. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powsta³ych na terenie nieruchomoci.
13. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w zabudowie wielorodzinnej winien sk³adaæ siê
z 4 pojemników: po jednym pojemniku na szk³o bia³e, kolorowe, tworzywa sztuczne i makulaturê. Do selektywnego
gromadzenia odpadów nale¿y stosowaæ pojemniki o nastêpuj¹cych ujednoliconych kolorach i pojemnociach:
- niebieskim, z przeznaczeniem na makulaturê o pojemnoci 0,1 - 2,5 m3,
- ¿ó³tym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (w tym
opakowania po chemii gospodarczej) o pojemnoci 0,1 2,5 m3,
- zielonym, z przeznaczeniem na szk³o kolorowe o pojemnoci 0,1 - 2,5 m3,
- bia³ym, z przeznaczeniem na szk³o bia³e o pojemnoci 0,1
- 2,5 m3.
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Pojemniki winny posiadaæ logo lub nazwê przedsiêbiorcy,
prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów,
i oznaczenia okrelaj¹ce rodzaj gromadzonych odpadów.
14. W zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, stosuje siê worki foliowe. Worki
powinny posiadaæ oznaczenia okrelaj¹ce rodzaj gromadzonych odpadów lub powinny spe³niaæ wymogi dotycz¹ce
kolorów pojemników, okrelone w ust. 12. Gmina zapewnia
w³acicielom nieruchomoci bezp³atn¹ dostawê i odbiór
worków oraz stojaki do ich zawieszenia.
15. Zabrania siê wrzucania innych odpadów do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
16. Dopuszcza siê unieszkodliwianie odpadów ulegaj¹cych biodegradacji poprzez kompostowanie w sposób nie
stwarzaj¹cy uci¹¿liwoci dla otoczenia.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z nieruchomoci oraz z
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§8. 1. Odpady z terenu nieruchomoci nale¿y usuwaæ nie
rzadziej ni¿ jeden raz na dwa tygodnie, a w przypadku
placówek handlowo-us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza siê obowi¹zek codziennego usuwania
odpadów.
2. Odpady z terenu rozproszonej zabudowy wiejskiej
z minimalnym udzia³em frakcji bio nale¿y usuwaæ nie
rzadziej ni¿ jeden raz w miesi¹cu.
3. Czêstotliwoæ wywozu odpadów surowcowych w workach powinna byæ realizowana, zgodnie z harmonogramem
ich wywozu, uzgodnionym pomiêdzy w³acicielem nieruchomoci a jednostk¹ wywozow¹, jednak nie rzadziej ni¿ jeden
raz w miesi¹cu.
4. W przypadku nieruchomoci, na których organizowane s¹ imprezy masowe, wprowadza siê obowi¹zek niezw³ocznego usuwania odpadów po zakoñczeniu imprezy, oraz
z terenów przyleg³ych, je¿eli wystêpuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprez¹).
5. Odbieranie odpadów komunalnych wielkogabarytowych zapewnia system zorganizowanych wystawek.
Harmonogram wystawek og³asza Gmina lub jednostka
wywozowa.
6. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do przechowywania za okres jednego roku dowodów p³acenia lub dowodów potwierdzeñ za us³ugi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych,
w celu okazania wymienionych dokumentów instytucjom
kontrolnym, posiadaj¹cym uprawnienia do przeprowadzania
kontroli.
7. W przypadku stwierdzenia niewywi¹zywania siê przez
w³acicieli nieruchomoci z obowi¹zków wynikaj¹cych z ni-
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niejszego Regulaminu, a w szczególnoci w zakresie zawarcia
umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych oraz uporz¹dkowania terenów
nieruchomoci i miejsc publicznych, Gmina organizuje wykonanie obowi¹zków, na koszt w³aciciela nieruchomoci,
pobieraj¹c op³atê w wysokoci kosztu tej us³ugi okrelonego
w górnych stawkach za ww. czynnoci.
8. Wykonanie czynnoci wymienionych w §8 ust. 8 powierza siê przedsiêbiorstwu wskazanym w zarz¹dzeniu Wójta
Gminy. Ró¿nica pobranych op³at i poniesionych kosztów za
wykonanie ww. czynnoci przez podmiot upowa¿niony
przekazywana jest na Gminny Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z decyzj¹ Wójta Gminy.
9. W przypadku znalezienia substancji w postaci niewybuchów, niewypa³ów i materia³ów wybuchowych nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ Policjê a w zakresie pozosta³ych rodzajów substancji niebezpiecznych dla zdrowia i ¿ycia ludnoci
oraz rodowiska, Wydzia³ Inwestycji i Ochrony rodowiska
Urzêdu Gminy.
§9. 1. Górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli
nieruchomoci za us³ugi, o których mowa w art. 6 ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach ustala
siê w drodze uchwa³y Rady Gminy której treæ podaje siê do
wiadomoci na stronie internetowej urzêdu Gminy oraz
w sposób zwyczajowo przyjêty.
2. Jeli odpady komunalne na posesji s¹ zbierane
w sposób selektywny koszty odbioru i transportu wysegregowanego asortymentu pokrywa Gmina. Kosztem w³aciciela
nieruchomoci jest cena transportu i utylizacji niesegregowanych odpadów komunalnych pozosta³ych po dokonaniu
segregacji.
§10. Do odbierania odpadów komunalnych i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych oraz ich transportu nale¿y
u¿ywaæ pojazdów specjalistycznych. Szczegó³owe wymogi
okrela zarz¹dzenie Wójta Gminy.
§11. W³aciciel nieruchomoci nieskanalizowanej jest zobowi¹zany do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
(szamb) z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do
ich przepe³nienia.
§12. Odpady komunalne nale¿y usuwaæ na sk³adowiska
odpadów komunalnych w miejscowoci Rumianek, okrelone
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. Dopuszcza siê
sk³adowanie odpadów pochodz¹cych z terenu gminy Tarnowo Podgórne na innych sk³adowiskach, po zawarciu stosownych umów z danym sk³adowiskiem przez uprawnione
podmioty, posiadaj¹ce decyzjê wójta gminy na odbieranie
odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci.
§13. 1. Nieczystoci ciek³e nale¿y usuwaæ wy³¹cznie do
stacji zlewnych.
2. Do stacji zlewnych wymienionych w ust. 1 nale¿¹:
stacja zlewna zlokalizowana przy oczyszczalni cieków
w Tarnowie Podgórnym oraz stacje zlewne wykorzystywane
przez podmioty uprawnione do transportu nieczystoci p³ynnych w ramach zawartych umów na zrzut cieków.
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ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do
sk³adowania na sk³adowiskach.
§14. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
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2. Gmina organizuje, wspó³finansuje zbiórkê lub informuje o mo¿liwociach pozbywania siê odpadów, wymienionych w ust. 1.
3. Informacje na temat miejsc odbioru oraz firm zajmuj¹cych siê zbieraniem, transportem i utylizacj¹ odpadów,
przekazywane s¹ za porednictwem lokalnych mediów, strony internetowej Gminy Tarnowo Podgórne oraz tablicach
og³oszeñ na Derenie Gminy.

a) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
b) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
c) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, bêd¹
to nastêpuj¹ce iloci:
na wsi:
-

38 kg/osobê/rok w roku 2010,

-

25 kg/osobê/rok w roku 2013,

-

18 kg/osobê/rok w roku 2020.

2. Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy
uzyskaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców
nieruchomoci.
3. Do czasu zorganizowania systemu odbioru i przerobu
odpadów biodegradowalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej dopuszcza siê nieselektywne gromadzenie odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji w kontenerach przeznaczonych na
odpady komunalne.
ROZDZIA£ VI
Wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami
§15. 1. Wprowadza siê zakaz mieszania z innymi
odpadami komunalnymi, w pojemnikach przeznaczonych na
odpady komunalne niesegregowane ni¿ej wymienionych odpadów. Do tych odpadów zaliczamy:
a) akumulatory, baterie,
b) przeterminowane lekarstwa,
c) rodki ochrony rolin i opakowania po tych rodkach,
d) opakowania po chemii gospodarczej,
e) lampy rtêciowe,
f) odpady zawieraj¹ce azbest,
g) opony samochodowe,
h) odpady medyczne,
i) odpady weterynaryjne,
j) pad³e zwierzêta,
k) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
l) inne odpady niebezpieczne.

ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§16. 1. W³aciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych
(psów i kotów) zobowi¹zani s¹ do sprawowania nad nimi
w³aciwej opieki i zachowania rodków ostro¿noci zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego u¿ytku. W³aciciele lub opiekunowie psów ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za ich zachowanie. oraz zak³ócania ciszy i spokoju.
2. W³acicielom lub opiekunom psów zakazuje siê szczucia lub doprowadzenia ich do stanu, w którym pies mo¿e staæ
siê niebezpieczny dla cz³owieka lub zwierzêcia.
3. Przewo¿enie zwierz¹t rodkami komunikacji publicznej
jest mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez przewonika.
4. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t
do obiektów u¿ytku publicznego, placówek handlowych lub
gastronomicznych, je¿eli zakaz taki wynika z wyranego
oznakowania dokonanego przez w³aciciela nieruchomoci
(placówki czy obiektu). Postanowienie nie dotyczy osób
niewidomych korzystaj¹cych z psów przewodników.
5. Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic
i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci.
§17. 1. Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych psy, nale¿y:
a) zarejestrowanie psa;
b) oznakowanie psa;
c) wyposa¿enie psa w obro¿ê;
d) systematyczne szczepienie przeciwko wcieklinie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która
nak³ada obowi¹zek szczepienia psów w wieku powy¿ej
trzech miesiêcy i okazywanie na ¿¹danie w³adz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, stra¿y gminnej
zawiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
e) uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywn¹ zgodnie z treci¹ Rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28
kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687),
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f) prowadzenie psa na uwiêzi, z zastrze¿eniem ust. 2;
g) pies rasy uznawanej za agresywn¹ lub pies rasy du¿ej
i redniej w inny sposób zagra¿aj¹cy otoczeniu powinien
mieæ na³o¿ony kaganiec;
h) sta³y skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzêtami
domowymi, z zastrze¿eniem ust. 3;
i) niewprowadzanie psów i innych zwierz¹t domowych bez
zgody w³aciciela, do obiektów u¿ytecznoci publicznej,
z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, jak
schroniska, lecznice, wystawy itp.; ograniczenie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy
psów - przewodników;
j) niewprowadzanie psów i innych zwierz¹t domowych na
teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿,
k¹pielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych,
k) usuwanie niezw³ocznie zanieczyszczeñ pozostawionych
przez psy i inne zwierzêta w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególnoci
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych (zieleñcach, parkach, pasach rozdzia³u dróg itp.);
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z psów - przewodników. W przypadku braku
specjalistycznych pojemników na psie odchody dopuszcza siê sk³adowanie ich w koszach ulicznych po odpowiednim opakowaniu.
2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z na³o¿onym kagañcem,
w przypadku ras uznanych za niebezpieczne i mieszañców
tych ras, oraz psów rasy du¿ej i redniej w inny sposób
zagra¿aj¹cy otoczeniu, jest dozwolone jedynie w miejscach
ma³o uczêszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma mo¿liwoæ sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
3. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagañca, w przypadku
ras uznanych za niebezpieczne i mieszañców tych ras, jest
dozwolone wy³¹cznie na terenie nieruchomoci nale¿ycie
ogrodzonej, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez
psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem.
§18. 1. Osoby utrzymuj¹ce psa, w tym osoby zwolnione
z podatku od posiadani psa zobowi¹zane s¹ do jego zarejestrowania i oznakowania w terminie 14 dni od wejcia
w posiadanie psa.
2. Rejestracja i oznakowanie psa nastêpuje po okazaniu
aktualnego zawiadczenia potwierdzaj¹cego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wcieklinie.
3. Zg³oszenia psów do rejestracji przyjmuje Urz¹d Gminy
Wydzia³ Finansowy.
4. Znaczki identyfikacyjne wydawane s¹ nieodp³atnie przy
rejestracji psów.
5. Osoba utrzymuj¹ca psa ma obowi¹zek jego wyrejestrowania w podmiocie okrelonym w ust. 3, w terminie 14
dni od dnia padniêcia psa.
6. W przypadku zmiany osoby utrzymuj¹cej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz s¹ zobowi¹zani zawia-

Poz. 2259

domiæ podmiot okrelony w ust. 3 w terminie 14 dni o tej
zmianie.
§19. 1. Bezdomne zwierzêta od³awiane s¹ na zlecenie
Gminy i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierz¹t.
2. O fakcie zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia
podejrzanego o wciekliznê nale¿y informowaæ pracowników
Stra¿y Gminnej lub Urzêdu Gminy.
§20. Hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ spe³niaæ wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta gospodarskie na obszarach wy³¹czonych spod produkcji rolnej.
§21. Osoby posiadaj¹ce zwierzêta nieudomowione, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t domowych maj¹ obowi¹zek:
1) prowadziæ sta³y i skuteczny dozór,
2) niewprowadzania zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich jak lecznice, wystawy itp,
3) niedopuszczania do zak³ócania ciszy i spokoju.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji
rolniczej, w tym tak¿e zakazu ich utrzymywania na
okrelonych obszarach
§22. 1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich (byd³a,
trzody, koni, drobiu, zwierz¹t futerkowych i innych) jest zabronione na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej takich
jak, zwarte tereny zbudowane, zajête przez budownictwo
wielorodzinne, instytucje u¿ytecznoci publicznej, hotele, strefy
przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
2. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod
nastêpuj¹cymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do
hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pón. zm.),
b) wszelka uci¹¿liwoæ hodowli dla rodowiska w tym emisje
bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do obszaru
nieruchomoci, na której jest prowadzona.
3. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w §22 ust. 1
i 2 dopuszczalne s¹ tylko w wypadku, gdy utrzymywanie
zwierz¹t gospodarskich jest podstawowym ród³em utrzymania rodziny, a na chów wyra¿¹ zgodê s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz wójt.
4. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenie
gminy, zobowi¹zani s¹:
a) przestrzegaæ przepisów sanitarno - epidemiologicznych,
b) gromadziæ i usuwaæ nieczystoci, które nie s¹ obornikiem
i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla cieków;
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c) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy do roku wiosn¹
i jesieni¹, realizowan¹ przez podmiot uprawniony;
d) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oci, co
najmniej 10 m od granicy nieruchomoci w taki sposób,
aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie stanowi³y uci¹¿liwoci dla w³acicieli nieruchomoci s¹siednich,
e) zapewniæ ochronê innym osobom zamieszkuj¹cym na
terenie nieruchomoci lub na nieruchomociach s¹siednich przed uci¹¿liwociami takimi jak odory, ha³as, itp.
§23. 1. Miejsce chowu zwierz¹t gospodarskich nie mo¿e
stwarzaæ uci¹¿liwoci dla osób korzystaj¹cych z s¹siednich
nieruchomoci.
2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej lokalizacja
miejsca chowu na nieruchomoci nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoci dla rodzin zamieszkuj¹cych przedmiotowy budynek.
§24. 1. Dla zapewnienia skutecznej ochrony urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê oraz ograniczenia uci¹¿liwoci w zabudowie wiejsko - osiedlowej ustala siê minimalne odleg³oci
sk³adowania pryzm kiszonki, obornika i innych materia³ów
uci¹¿liwych dla rodowiska od:

Poz. 2259

ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§26. 1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do
przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na
terenie nieruchomoci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu do
w³acicieli budynków jednorodzinnych, mo¿e byæ realizowany tylko w miarê potrzeby.
2. Termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji
podaje Wójt w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomoci poprzez
zarz¹dzenie.
3. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, okreli obszary
podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz okreli, poprzez
zarz¹dzenie, termin jej przeprowadzenia.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³acicieli nieruchomoci.
ROZDZIA£ X

a) hydrantu ppo¿. - 50 m,
b) zasuwy sieciowej - 50 m,

Przepisy koñcowe

c) sieci wodoci¹gowej - 20 m,
d) budynku mieszkalnego - 30 m,
e) od granicy dzia³ki s¹siedniej - 4 m,
f) urz¹dzeñ wodnych - 50 m,
g) wód powierzchniowych - 50 m,
§25. 1. Zbiórka i transport pad³ych zwierz¹t na terenie
Gminy odbywa w systemie: na telefon.
2. Po powziêciu informacji o padniêciu zwierzêcia lub
obecnoci zw³ok zwierzêcia posiadacz zwierzêcia, w³aciciel
posesji przy której stwierdzono zw³oki przekazuje telefonicznie informacjê w³aciwemu so³tysowi lub bezporednio do
zak³adu utylizacji z który Gmina ma podpisan¹ stosown¹
umowê.
3. W przypadku podejrzenia, ¿e przyczyn¹ mierci zwierzêcia mog³a byæ choroba zakana, jego posiadacz zobowi¹zany jest do natychmiastowego zawiadomienia w³aciwej
Inspekcji Weterynaryjnej lub Wójta Gminy, albo najbli¿szy
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t. Wójt i zak³ad leczniczy dla
zwierz¹t maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego przekazania informacji do Inspekcji Weterynaryjnej.
4. W przypadku znalezienia zw³ok zwierz¹t bezdomnych
lub niewiadomego pochodzenia, które mog¹ stanowiæ ród³o
niekontrolowanego rozprzestrzeniania siê chorób zakanych
wymagane jest zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii tel. 061-868-97-19 lub pracowników Stra¿y Gminnej.

§27. 1. Nadzór nad realizacj¹ przez w³acicieli nieruchomoci, obowi¹zków wymienionych w Regulaminie, sprawuje
Wójt poprzez uprawnionych pracowników oraz Stra¿ Gminn¹.
2. Wykonanie obowi¹zków, okrelonych niniejszym Regulaminem, przez w³acicieli nieruchomoci podlega egzekucji administracyjnej.
§28. Rada Gminy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie zwi¹zanych z rozbudow¹
systemu gospodarki odpadami oraz zmianami wynikaj¹cymi
ze zmian w ustawodawstwie.
§29. 1. Za nie przestrzeganie postanowieñ Regulaminu
stosuje siê przepisy karne okrelone w art. 10 ustawy
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach - tekst jednolity
(Dz.U. z 2005 Nr 236 poz. 2008).
2. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1,
toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
§2. Traci moc:
- Uchwa³a nr XLV/423/97 Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 24 czerwca 1997 roku w sprawie: szczegó³owych
zasad utrzymania porz¹dku i czystoci w gminie Tarnowo
Podgórne,
- Uchwa³a nr XLIX/452/97 Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 4 listopada 1997 roku w sprawie: zmiany
Regulaminu szczegó³owych zasad utrzymania porz¹dku
i czystoci w gminie Tarnowo Podgórne,
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- Uchwa³a nr XXX/227/2000 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2000 roku w sprawie: zmiany
Regulaminu szczegó³owych zasad utrzymania porz¹dku
i czystoci w gminie Tarnowo Podgórne,
- Uchwa³a nr XLVIII/415/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 kwietnia 2001 roku w sprawie: zmiany
Regulaminu szczegó³owych zasad utrzymania porz¹dku
i czystoci w gminie Tarnowo Podgórne,

Poz. 2259, 2260

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnowo Podgórne.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty oraz na stronie internetowej.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

2260
UCHWA£A Nr XXXVIII/637/2006 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Jarocinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1. W Statucie Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Jarocinie uchwalonego Uchwa³¹ Nr XVIII/284/
2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) §4 ust. 1 pkt 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

4) inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie
i realizacja programów os³onowych, dop³aty do mieszkañ socjalnych oraz prowadzenie Klubu Integracji
Spo³ecznej.
20 w §6 ust. 1 dodaje siê pkt 9 w brzmieniu:
9) Klub Integracji Spo³ecznej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wice Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Lechos³awa Dêbska
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UCHWA£A Nr LV/408/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany uchwa³y nr XXIII/234/2000 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 20 czerwca 2000 r.,
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 273/1, 273/8, 274/2, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16,
280/14, 281/20 po³o¿one w Gruszczynie w rejonie ul. Krañcowej i Katarzyñskiej
Na podstawie art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami), art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz na podstawie uchwa³y nr XXXII/250/2004
Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 27 padziernika 2004 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany uchwalonego uchwa³¹ nr XXIII/234/2000 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 20 czerwca 2000 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz obejmuj¹cego tereny
po³o¿one w Gruszczynie w rejonie ul. Krañcowej i Katarzyñskiej, Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XXIII/234/2000 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 20 czerwca 2000 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 273/1, 273/8, 274/2, 275/
4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20 po³o¿one w Gruszczynie w rejonie ul. Krañcowej i Katarzyñskiej, w rozdziale II, §10
pkt 1 ppkt 1b wprowadza siê zmiany i otrzymuje on nastêpuj¹ce brzmienie:

b) odprowadzanie cieków:
-

nale¿y zapewniæ odprowadzanie cieków do istniej¹cej
przepompowni cieków we wsi Gruszczyn,

-

kanalizacjê sanitarn¹ nale¿y poprowadziæ grawitacyjnie lub poprzez system przepompowni do oczyszczalni
cieków ze spadkiem 4-22 stopni

-

na terenach objêtych planem zezwala siê na odprowadzanie cieków do zbiorników bezodp³ywowych
z atestem, o gwarantowanej szczelnoci na okres tymczasowy do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.

§2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y nr XXIII/234/2000
Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 20 czerwca 2000 r.
zachowuj¹ brzmienie dotychczasowe.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Bo¿ena Szyd³owska

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr LV/408/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE WNIESIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Swarzêdza w zakresie obejmuj¹cym
dzia³ki po³o¿one w Jasiniu przy ul. So³eckiej i oznaczone nr
geod. 22/1, 22/2, 25, 26 (pow. opracowania 11,63 ha) - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zosta³ wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du w terminie od 13 stycznia 2006 r. do 13
lutego 2006 r.
W dniu 6 lutego 2006 r. zosta³a wyznaczona dyskusja
publiczna, jednak projekt w/w planu nie spotka³ siê z zainteresowaniem lokalnej spo³ecznoci.

Uwagi do wy³o¿onego planu miejscowego przyjmowane
by³y do dnia 6 marca 2006 r.
W wyznaczonym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z tym Rada Miejska w Swarzêdzu nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrywania wniesionych uwag,
o którym mowa z art. 20 ust. 1 w/w ustawy.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr LV/408/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY
ICH FINANSOWANIA, ZGADNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pón. zmianami), Rada Miejska w Swarzêdzu,
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, rozstrzyga siê co nastêpuje:

2. W wyniku uchwalenia planu Gmina nie bêdzie ponosiæ
dodatkowych kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury
technicznej. Bud¿et gminy mo¿e byæ obci¹¿ony kosztem realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ale to dopiero
w momencie jej realizacji dla ca³ej miejscowoci.

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne gminy.

2262
UCHWA£A Nr LV/409/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany uchwa³y nr XXIX/207/96 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 25 listopada 1996 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Gruszczynie
Na podstawie art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami), art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz na podstawie uchwa³y nr XXXII/254/2004
Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 27 padziernika 2004 r.
w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany uchwalonego uchwa³¹ nr XXIX/207/96 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 25 listopada 1996 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz obejmuj¹cego tereny
po³o¿one w Gruszczynie (tereny zabudowy mieszkaniowej)
Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XXIX/207/96 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 25 listopada 1996 r. (og³. w Dz. Urz. Woj. Pozn.,
z dnia 30 grudnia 1996 roku nr 30 poz. 371) w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Gruszczynie w rozdziale II ust 2 pkt 4 ppkt 4 wprowadza siê zmiany i otrzymuje on
nastêpuj¹ce brzmienie:

4. sieæ kanalizacji sanitarnej:
-

kanalizacja sanitarna wykonana w pasach drogowych
ulic powinna byæ pod³¹czona do istniej¹cej kanalizacji
w ulicy Polna poprzez sieæ osiedla Krañcowa-Polna,

-

na terenach objêtych planem zezwala siê na odprowadzania cieków do zbiorników bezodp³ywowych
z atestem, o gwarantowanej szczelnoci na okres tymczasowy do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.

§2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y nr XXIX/207/96 Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 25 listopada 1996 r. zachowuj¹
brzmienie dotychczasowe.
§3. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Bo¿ena Szyd³owska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

 9807 

Poz. 2262

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr LV/409/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE WNIESIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego
w Gruszczynie zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du
w terminie od 13 stycznia 2006 r. do 13 lutego 2006 r.
W dniu 6 lutego 2006 r. zosta³a wyznaczona dyskusja
publiczna, jednak projekt w/w planu nie spotka³ siê z zainteresowaniem lokalnej spo³ecznoci.

Uwagi do wy³o¿onego planu miejscowego przyjmowane
by³y do dnia 6 marca 2006 r.
W wyznaczonym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z tym Rada Miejska w Swarzêdzu nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrywania wniesionych uwag,
o którym mowa z art. 20 ust 1 w/w ustawy.

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr LV/409/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA, ZGADNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pón. zmianami), Rada Miejska w Swarzêdzu,
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, rozstrzyga siê co nastêpuje:
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne gminy.

2. W wyniku uchwalenia planu Gmina nie bêdzie ponosiæ
dodatkowych kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury
technicznej. Podjêcie niniejszej uchwa³y pozwoli Gminie opóniæ realizacjê kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym terenie. Bud¿et gminy mo¿e byæ obci¹¿ony kosztem realizacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ale to dopiero w momencie jej realizacji dla ca³ej miejscowoci.
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2263
UCHWA£A Nr LV/410/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany uchwa³y nr XIX/138/2004 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia z 4 lutego 2004 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzêdza w zakresie
obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Jasiniu przy ul. So³eckiej i oznaczone nr geod. 22/1, 22/2, 25, 26
(pow. Opracowania 11,63 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na podstawie art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami), art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póniejszymi
zmianami) oraz na podstawie uchwa³y nr XXXII/251/2004
Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 27 padziernika 2004 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany uchwalonego uchwa³¹ nr XIX/138/2004 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 4 lutego 2004 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz obejmuj¹cego tereny
po³o¿one w Jasiniu w rejonie ul. So³eckiej - Cmentarnej
(tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XIX/138/2004 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Swarzêdza w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Jasi-

niu przy ul. So³eckiej i oznaczone nr geod. 22/1, 22/2, 25, 26
(pow. Opracowania 11,63 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozdziale II, §9 pkt 2 wprowadza siê
zmiany i otrzymuje on nastêpuj¹ce brzmienie:
2. kanalizacja sanitarna - cieki bytowe odprowadziæ do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenach
objêtych planem zezwala siê na odprowadzanie cieków
do zbiorników bezodp³ywowych z atestem, o gwarantowanej szczelnoci na okres tymczasowy do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej.
§2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y nr XIX/138/2004
Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 4 lutego 2004 r. zachowuj¹
brzmienie dotychczasowe.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr LV/410/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE WNIESIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz obejmuj¹cego tereny po³o¿one
w Jasiniu w rejonie ul. So³eckiej - Cmentarnej zosta³ wy³o¿ony
do publicznego wgl¹du w terminie od 13 stycznia 2006 r. do
13 lutego 2006 r.
W dniu 6 lutego 2006 r. zosta³a wyznaczona dyskusja
publiczna, jednak projekt w/w planu nie spotka³ siê z zainteresowaniem lokalnej spo³ecznoci.

Uwagi do wy³o¿onego planu miejscowego przyjmowane
by³y do dnia 6 marca 2006 r.
W wyznaczonym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z tym Rada Miejska w Swarzêdzu nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrywania wniesionych uwag,
o którym mowa z art. 20 ust. 1 w/w ustawy.
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr LV/410/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY
ICH FINANSOWANIA, ZGADNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pón. zmianami), Rada Miejska w Swarzêdzu,
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, rozstrzyga siê co nastêpuje:
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,

zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne gminy.
2. W wyniku uchwalenia planu Gmina nie bêdzie ponosiæ
dodatkowych kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury
technicznej. Bud¿et gminy mo¿e byæ obci¹¿ony kosztem realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ale to dopiero
w momencie jej realizacji dla ca³ej miejscowoci.

2264
UCHWA£A Nr LV/411/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany uchwa³y nr XI/106/99 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 6 lipca 1999 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Swarzêdza
dla terenu wsi Zalasewo - dzia³ka nr ewid. 11
Na podstawie art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami), art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz na podstawie uchwa³y nr XXXII/253/2004
Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 27 padziernika 2004 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany uchwalonego uchwa³¹ nr XI/106/99 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
6 lipca 1999 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz obejmuj¹cego tereny po³o¿one
w Zalasewie w rejonie ul. Transportowej, Rada Miejska
w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XI/106/99 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Swarzêdza dla terenu wsi Zalasewo - dzia³ka nr ewid. 11 w rozdziale II §5 pkt
2 dodaje siê ppkt 17 w brzmieniu:

na terenach objêtych planem zezwala siê na odprowadzania cieków do zbiorników bezodp³ywowych z atestem, o gwarantowanej szczelnoci na okres tymczasowy
do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.
§2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y nr XI/106/99 Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 6 lipca 1999 r. zachowuj¹
brzmienie dotychczasowe.
§3. Wykonanie mniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Bo¿ena Szyd³owska
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Za³¹cznik nr l
do uchwa³y nr LV/411/2006.
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE WNIESIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Swarzêdz dla terenu wsi Zalasewo dzia³ka nr ewid. 11, zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du
w terminie od 13 stycznia 2006 r. do 13 lutego 2006 r.
W dniu 6 lutego 2006 r. zosta³a wyznaczona dyskusja
publiczna, jednak projekt w/w planu nie spotka³ siê z zainteresowaniem lokalnej spo³ecznoci.

Uwagi do wy³o¿onego planu miejscowego przyjmowane
by³y do dnia 6 marca 2006 r.
W wyznaczonym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z tym Rada Miejska w Swarzêdzu nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrywania wniesionych uwag,
o którym mowa z art. 20 ust. 1 w/w ustawy.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr LV/411/2006.
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIECIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY
ICH FINANSOWANIA, ZGADNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pón. zmianami), Rada Miejska w Swarzêdzu,
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, rozstrzyga siê co nastêpuje:
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,

zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania, w³asne gminy.
2. W wyniku uchwalenia planu Gmina nie bêdzie ponosiæ
dodatkowych kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury
technicznej. Bud¿et gminy mo¿e byæ obci¹¿ony kosztem
realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ale to dopiero
w momencie jej realizacji dla ca³ej miejscowoci.

2265
UCHWA£A LV/412/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany uchwa³y nr XI/105/99 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 6 lipca 1999 r., w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
we wsi Zalasewo w rejonie ul. redzkiej, obejmuj¹cy dzia³ki nr ewid. 194/1, 194/2, 194/3
Na podstawie art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami), art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póniejszymi
zmianami) oraz na podstawie uchwa³y nr XXXII/252/2004

Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 27 padziernika 2004 r.
w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany uchwalonego uchwa³¹ nr XI/105/99 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
6 lipca 1999 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz obejmuj¹cego tereny po³o¿one
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w Zalasewie w Rejonie ul. Sredzkiej, Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XI/105/99 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 6 lipca 1999 r. (og³. w Dz. Urz. Woj. Wlkp., z dnia 3
sierpnia 1999 roku nr 54 poz. 1158) w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Zalasewo w rejonie ul. redzkiej, obejmuj¹cy dzia³ki nr ewid. 194/
1, 194/2, 194/3 w rozdziale II §8 pkt 4 wprowadza siê zmiany
i otrzymuje on nastêpuj¹ce brzmienie:
4. a) dla odprowadzania cieków nale¿y zapewniæ wykonanie systemu sieci kanalizacyjnej powi¹zanej z projektowanym kolektorem przybylskiego, istniej¹cym kolektorem swarzêdzkim i prawobrze¿nym kolektorem miejskim
Poznania, poprzez które cieki powinny byæ odprowadzone do oczyszczalni w Czerwonaku - Kozieg³owach, o ile
inne programy nie stanowi¹ inaczej.

Poz. 2265

b) na terenach objêtych planem zezwala siê na odprowadzania cieków do zbiorników bezodp³ywowych z atestem,
o gwarantowanej szczelnoci na okres tymczasowy do
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.
§2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y nr XXIX/207/96 Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 25 listopada 1996 r. zachowuj¹
brzmienie dotychczasowe.
§3. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Bo¿ena Szyd³owska

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr LV/412/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE WNIESIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Zalasewo w rejonie ul. redzkiej, obejmuj¹cy
dzia³ki nr ewid. 194/1, 194/2, 194/3, zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w terminie od 13 stycznia 2006 r. do 13
lutego 2006 r. W dniu 6 lutego 2006 r. zosta³a wyznaczona
dyskusja publiczna, jednak projekt w/w planu nie spotka³ siê
z zainteresowaniem lokalnej spo³ecznoci.

Uwagi do wy³o¿onego planu miejscowego przyjmowane
by³y do dnia 6 marca 2006 r. W wyznaczonym terminie nie
wniesiono ¿adnych uwag, w zwi¹zku z tym Rada Miejska
w Swarzêdzu nie podejmuje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrywania wniesionych uwag, o którym mowa z art. 20 ust.
1 w/w ustawy.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr LV/412/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIECIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA, ZGADNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pón. zmianami), Rada Miejska w Swarzêdzu,
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, rozstrzyga siê co nastêpuje:
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,

zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne gminy.
2. W wyniku uchwalenia planu Gmina nie bêdzie ponosiæ
dodatkowych kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury
technicznej. Bud¿et gminy mo¿e byæ obci¹¿ony kosztem realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ale to dopiero
w momencie jej realizacji dla ca³ej miejscowoci.
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2266
UCHWA£A Nr LII/447/2006 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
gimnazjów i szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1-2, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr
17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Suchy
Las uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale nr XXV/214/2004 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych gimnazjów i szkó³ podstawowych oraz granic ich
obwodów (Dz. Urzêd. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 100,
poz. 2013) w §1 pkt 1 skrela siê wyrazy:
Szko³a Podstawowa Filialna w Z³otnikach, ul. ¯ukowa 14.
Stopieñ organizacyjny klas: I - III. Uczêszczaæ do niej bêd¹
dzieci ze Z³otnik Wsi i Z³otnik Osiedla.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od wrzenia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka

2267
UCHWA£A Nr LII/450/2006 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci z tytu³u realizacji nowych inwestycji i utworzenia
nowych miejsc pracy na terenie dzia³ek nr 516/3, 517, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1 w miejscowoci Chludowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281,
poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr
167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1484) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia

2004 roku o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy
publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Suchy Las
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty,
budynki, budowle lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena i bêd¹ce
w posiadaniu podatników, w wysokoci 50% rocznego wymiaru podatku na dany rok podatkowy na okres 4 lat pod
warunkiem zrealizowania nowej inwestycji oraz zwiêkszenia
zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie
wy³¹cznie w przypadku, gdy:
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a) udzia³ przedsiêbiorcy w nak³adach zwi¹zanych z now¹
inwestycj¹ wyniesie minimum 2 mln PLN netto i nie mo¿e
pochodziæ ze rodków pomocowych,
b) realizacja nowej inwestycji spowoduje utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy, w tym zatrudnienie 5 osób
zameldowanych na pobyt sta³y lub czasowy na terenie
gminy Suchy Las, w okresie korzystania ze zwolnienia,
o którym mowa w ust. 1.
3. Przez utworzenie nowego miejsca pracy, rozumie siê
wzrost liczby pracowników zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy w okrelonym przedziale czasu, pomniejszony
o pracowników zwolnionych w tym okresie.

Poz. 2267

2. Podatnik, który przed³o¿y organowi podatkowemu nieprawdziwe informacje traci prawo do zwolnienia za ca³y okres
zwolnienia od podatku od nieruchomoci, o którym mowa
w §1 ust. 1 uchwa³y, co powoduje zwrot podatku objêtego
zwolnieniem wraz z nale¿nymi odsetkami.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje siê odpowiednio w razie,
gdy podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia nie wykona ³¹cznie
obowi¹zków wymienionych w §1 ust. 2, 4 uchwa³y.
4. Podatnikowi, o którym mowa w ust. 2, 3 pomoc nie
mo¿e byæ udzielona ponownie do czasu zwrotu pomocy wraz
z nale¿nymi odsetkami.

4. Przedsiêbiorcy korzystaj¹cy ze zwolnienia od podatku
od nieruchomoci zobowi¹zani s¹ utrzymaæ now¹ inwestycje
oraz nowe miejsca pracy przez okres obowi¹zywania zwolnienia i przez co najmniej 5 lat po up³ywie okresu, o którym
mowa w ust. 1.

§5. 1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwa³y
jest pomoc¹ de minimis i uwzglêdnia wymagania okrelone
w rozporz¹dzeniu komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 T WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE
L 10 z 13.01.2001 r.).

§2. Uchwa³a obejmuje swym dzia³aniem teren dzia³ki nr
516/3, 517, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1 w miejscowoci
Chludowo.

2. Przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o pomoc s¹ zobowi¹zani
do z³o¿enia wszystkich niezbêdnych dokumentów zwi¹zanych
z pomoc¹ de minimis.

§3. 1. Przedsiêbiorcy, którzy chc¹ skorzystaæ ze zwolnieñ
okrelonych w §1 winni przed³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:

3. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale
mo¿e byæ udzielana wy³¹cznie przedsiêbiorcom, dla których
wartoæ planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwa³y, ³¹cznie z wartoci¹ pomocy de
minimis uzyskanej przez danego przedsiêbiorcê w ró¿nych
formach i z ró¿nych róde³, w okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowi¹cej równowartoæ 100 tys. euro brutto.

a) zawiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego,
b) owiadczenie o wartoci otrzymanej pomocy udzielonej
w okresie trzech kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ
ubiegania siê o zwolnienie, wskazuj¹c w szczególnoci na
formê i jej przeznaczenie,
c) dokumenty potwierdzaj¹ce poniesione koszty zwi¹zane
z now¹ inwestycj¹,
d) dokument stwierdzaj¹cy oddanie nowej inwestycji do
u¿ytku,
e) dokument potwierdzaj¹cy fakt utworzenia i utrzymania
nowych miejsc pracy.
2. Obowi¹zek sk³adania dokumentów okrelonych w ust.
1 pkt b i pkt e dotyczy pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego,
w którym przedsiêbiorca korzysta ze zwolnienia.
3. Przedsiêbiorca na pisemne wezwanie organu podatkowego podczas trwania zwolnienia zobowi¹zany jest do sk³adania innych informacji dotycz¹cych potwierdzenia uprawnienia do stosowania zwolnienia w terminie 30 dni od daty
dorêczenia wezwania.
§4. 1. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie
organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia
okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.

4. Pomocy de minimis nie stosuje siê w odniesieniu do:
1) pomocy udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie
dzia³alnoci zwi¹zanej z produkcj¹, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w za³¹czniku I do traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹,
2) pomocy udzielanej w odniesieniu do dzia³alnoci zwi¹zanej z eksportem, je¿eli pomoc jest bezporednio zwi¹zana
z iloci¹ eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami
bie¿¹cymi zwi¹zanymi z prowadzeniem dzia³alnoci eksportowej,
3) pomocy uwarunkowanej u¿yciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywo¿onymi.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna Glowacka
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2268
UCHWA£A Nr LII/451/2006 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci z tytu³u realizacji nowych inwestycji i utworzenia
nowych miejsc pracy w miejscowoci Z³otniki, rejon pomiêdzy ulicami Obornick¹, Z³otnick¹, torami PKP,
dzia³k¹ nr ewid. 276/13 i ulic¹ £agiewnick¹.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281,
poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr
167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1484) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 roku o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy
publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Suchy Las
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena i bêd¹ce
w posiadaniu podatników,
b) w wysokoci 50% rocznego wymiaru podatku na dany rok
podatkowy, na okres 3 lat  budynki, budowle lub ich
czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena i bêd¹ce w posiadaniu
podatników.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1a przys³uguje na
okres:
- 1 roku podatkowego  przy poniesieniu nak³adów
w kwocie nie mniej ni¿ 15 mln PLN netto,
- 2 lat podatkowych  przy poniesieniu nak³adów w kwocie
nie mniej ni¿ 20 mln PLN netto,
- 3 lat podatkowych  przy poniesieniu nak³adów w kwocie
nie mniej ni¿ 30 mln PLN netto,
- 4 lat podatkowych  przy poniesieniu nak³adów w kwocie
nie mniej ni¿ 40 mln PLN netto,
- 5 lat podatkowych  przy poniesieniu nak³adów w kwocie
nie mniej ni¿ 75 mln PLN netto.
Zwolnienie o którym mowa w ust. 1b przys³uguje na okres
3 lat podatkowych przy poniesieniu nak³adów w kwocie nie
mniej ni¿ 15 mln PLN netto.

3. Zwolnienie z podatku przys³uguje je¿eli realizacja nowej inwestycji spowoduje utworzenie co najmniej 20 nowych
miejsc pracy, w tym zatrudnienie 5 osób zameldowanych na
pobyt sta³y lub czasowy na terenie gminy Suchy Las,
w okresie korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust.
2.
4. Przez utworzenie nowych miejsc pracy, rozumie siê
wzrost liczby pracowników zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy w okrelonym przedziale czasu, pomniejszony
o pracowników zwolnionych w tym okresie.
5. Przedsiêbiorcy korzystaj¹cy ze zwolnienia od podatku
od nieruchomoci zobowi¹zani s¹ utrzymaæ now¹ inwestycje
oraz nowe miejsca pracy przez okres obowi¹zywania zwolnienia i przez co najmniej 5 lat po up³ywie okresu, o którym
mowa w ust. 2.
§2. 1. Uchwa³a obejmuje swym dzia³aniem teren miejscowoci Z³otniki, rejon pomiêdzy ulicami Obornick¹, Z³otnick¹,
torami PKP, dzia³k¹ nr ewid. 276/13 i ulic¹ £agiewnick¹.
2. Granice terenu, o którym mowa w ust. 1 okrela
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwa³¹ Nr XIV/117/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28
sierpnia 2003 r.
§3. 1. Przedsiêbiorcy, którzy chc¹ skorzystaæ ze zwolnieñ
okrelonych w §1 winni przed³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
a) zawiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego,
b) owiadczenie o wartoci otrzymanej pomocy udzielonej
w okresie trzech kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ
ubiegania siê o zwolnienie, wskazuj¹c w szczególnoci na
formê i jej przeznaczenie,
c) dokumenty potwierdzaj¹ce poniesione koszty zwi¹zane
z now¹ inwestycj¹,
d) dokument stwierdzaj¹cy oddanie nowej inwestycji do
u¿ytku,
e) dokument potwierdzaj¹cy fakt utworzenia i utrzymania
nowych miejsc pracy.
2. Obowi¹zek sk³adania dokumentów okrelonych w ust.
1 pkt b i pkt e dotyczy pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego,
w którym przedsiêbiorca korzysta ze zwolnienia.
3. Przedsiêbiorca na pisemne wezwanie organu podatkowego podczas trwania zwolnienia zobowi¹zany jest do
sk³adania innych informacji dotycz¹cych potwierdzenia uprawnienia do stosowania zwolnienia w terminie 30 dni od daty
dorêczenia wezwania.
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§4. 1. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie
organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia
okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.
2. Podatnik, który przed³o¿y organowi podatkowemu nieprawdziwe informacje traci prawo do zwolnienia za ca³y okres
zwolnienia od podatku od nieruchomoci, o którym mowa
w §1 ust. 2 uchwa³y, co powoduje zwrot podatku objêtego
zwolnieniem wraz z nale¿nymi odsetkami.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje siê odpowiednio w razie,
gdy podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia nie wykona ³¹cznie
obowi¹zków wymienionych w §1 ust. 2, 3, 5 uchwa³y.
4. Podatnikowi, o którym mowa w ust. 2 i 3 pomoc nie
mo¿e byæ udzielona ponownie do czasu zwrotu pomocy wraz
z nale¿nymi odsetkami.
§5. 1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwa³y
jest pomoc¹ de minimis i uwzglêdnia wymagania okrelone
w rozporz¹dzeniu komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 T WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L
10 z 13.01.2001r.).
2. Przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o pomoc s¹ zobowi¹zani
do z³o¿enia wszystkich niezbêdnych dokumentów zwi¹zanych
z pomoc¹ de minimis.
3. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale
mo¿e byæ udzielana wy³¹cznie przedsiêbiorcom, dla których
wartoæ planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwa³y, ³¹cznie z wartoci¹ pomocy de
minimis uzyskanej przez danego przedsiêbiorcê w ró¿nych
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formach i z ró¿nych róde³, w okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowi¹cej równowartoæ 100 tys. euro brutto.
4. Pomocy de minimis nie stosuje siê w odniesieniu do:
1) pomocy udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie
dzia³alnoci zwi¹zanej z produkcj¹, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w za³¹czniku I do traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹,
2) pomocy udzielanej w odniesieniu do dzia³alnoci zwi¹zanej z eksportem, je¿eli pomoc jest bezporednio zwi¹zana
z iloci¹ eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami
bie¿¹cymi zwi¹zanymi z prowadzeniem dzia³alnoci
eksportowej,
3) pomocy uwarunkowanej u¿yciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywo¿onymi.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§7. Traci moc Uchwa³a nr XXII/195/2004 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zwolnieñ od
podatku od nieruchomoci gruntów, budynków lub ich czêci
oraz budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej z tytu³u utworzenia nowych miejsc
pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ we wsi Z³otniki, rejon
pomiêdzy ulicami Obornick¹, Z³otnick¹, £agiewnick¹ oraz
lini¹ kolejow¹ w Z³otnikach.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka

2269
UCHWA£A Nr XXXIX/293/2006 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie warunków odp³atnoci za pomoc w formie posi³ku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr
113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.; Nr 172, poz.

1441; Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.
6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania (Dz.U. Nr 267, poz. 2259), Rada Miejska w Nowym
Tomylu uchwala co nastêpuje:
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§1. Osoby i rodziny korzystaj¹ce z pomocy w formie
posi³ku w ramach programu wieloletniego Pomoc pañstwa
w zakresie do¿ywiania, je¿eli dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub dochód na osobê w rodzinie przekracza 150%
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kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy spo³ecznej, ponosz¹ op³atê
ustalon¹ zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:
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Poz. 2269, 2270
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§2. Op³ata za pomoc, o której mowa w §1 wnoszona jest
do kasy Orodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomylu
w rozliczeniach miesiêcznych w terminie do 10-go dnia nastêpnego miesi¹ca, po miesi¹cu, w którym udzielono pomocy.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Orodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomylu.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Eleonora Scieszka

2270
UCHWA£A Nr XL/575/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku nr XXXVII/519/2005
w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich czêci oraz budowli od podatku od nieruchomoci w 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
ze zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1. W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku nr XXXVII/519/2005 w sprawie
zwolnienia gruntów, budynków lub ich czêci oraz budowli od
podatku od nieruchomoci w 2006 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. §1 otrzymuje brzmienie:
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
grunty i budynki lub ich czêci, budowle zajête na:
a) placówki kulturalne w rozumieniu ustawy z dnia
25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno-

ci kulturalnej (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 13 poz. 123 ze
zmianami),
b) placówki sportowo  rekreacyjne, oprócz wymienionych w art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr
9 poz. 84 ze zmianami) i obiekty sportowo rekreacyjne
ogólnodostêpne w tym zajête na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
c) potrzeby prowadzenia dzia³alnoci statutowej przez
kluby sportowe dzia³aj¹ce na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1984 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. z 2001
r. Dz.U. Nr 79 poz. 855 ze zmianami).
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty, budynki
i budowle lub ich czêci zajête na dzia³alnoæ w zakresie
odp³atnego niepublicznego szkolnictwa wy¿szego.
2. §2 otrzymuje brzmienie:
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1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty
i budynki lub ich czêci stanowi¹ce wy³¹czn¹ w³asnoæ
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nie przekazane we
w³adanie osobom fizycznym, prawnym, jednostkom
organizacyjnym oraz spó³kom nie posiadaj¹cym osobowoci prawnej.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty
i budynki lub ich czêci stanowi¹ce wy³¹czn¹ w³asnoæ
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski bêd¹ce w posiadaniu zale¿nym komunalnych osób prawnych.

Poz. 2270, 2271

3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty
i budynki lub ich czêci zajête na lokale socjalne.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z moc¹ od 1.01.2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Topolan

2271
UCHWA£A Nr LIV/579/2006 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 57 §7 i 8 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku
Nr 8, poz. 60 ze zmianami)  Rada Miejska w Kórniku uchwala,
co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u:
1) roz³o¿enia na raty p³atnoci podatku,
2) odroczenia terminu p³atnoci podatku,
3) odroczenia lub roz³o¿enia na raty zap³aty zaleg³oci podatkowej wraz z odsetkami za zw³okê,
4) odroczenia lub roz³o¿enia na raty nale¿noci p³atników lub
inkasentów, nastêpców prawnych oraz osób trzecich, stanowi¹cych dochody Gminy Kórnik.

§2. Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 50% stawki
odsetek za zw³okê od zaleg³oci podatkowej og³oszonej przez
Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.
§3. Uchwa³a ma zastosowanie do wniosków w sprawach,
o których mowa w §1, z³o¿onych po dniu wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kórnik.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Królikowski
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2272
UCHWA£A Nr XLIV/677/2006 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Paw³a II,
funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXVIII/611/2005 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Paw³a II,
funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 197, poz. 5462),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W §1 pkt 1 po wyrazie niepubliczn¹ dodaje siê wyrazy
o uprawnieniach szko³y publicznej.
2. W §2 ust. 2 pkt 2 po wyrazie rodziców dodaje siê wyrazy
lub opiekunów prawnych.
3. W §2 ust. 2 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:  pe³noletni
uczeñ.
4. §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Wnioski o przyznanie stypendium na pierwszy semestr
roku szkolnego sk³ada siê do dnia zakoñczenia rocznych
zajêæ dydaktyczno  wychowawczych.
5. §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Wnioski o przyznanie stypendium na drugi semestr roku
szkolnego sk³ada siê do ostatniego dnia zajêæ dydaktycznych  wychowawczych przed rozpoczêciem ferii zimowych.
6. §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Stypendium przyznaje siê raz na semestr.
7. §2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Stypendium wyp³aca siê w trzech ratach przez okres
semestru, przy czym wysokoæ pierwszej raty wynosi 300
z³., pozosta³e raty w równej wysokoci zostan¹ wyp³acone
w dwóch kolejnych miesi¹cach.
8. §3 otrzymuje brzmienie:
O stypendium mog¹ ubiegaæ siê uczniowie spe³niaj¹cy
³¹cznie kryteria:
1) rednia ocen osi¹gniêta w semestrze poprzedzaj¹cym
semestr, na który sk³ada siê wniosek:

a) uczniowie szkó³ podstawowych - minimum 5.0,
b) uczniowie szkó³ gimnazjalnych  minimum 4.8,
c) uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych  minimum
4.3.
2) próg dochodowy,
3) wyj¹tkowe uzdolnienia  potwierdzone odpowiednimi
dokumentami,
4) wzorowa postawa spo³eczna  patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.
9. w §4 ust. 1 po wyrazie wniosków dodaje siê wyrazy
i przedstawia na pimie wyniki Kapitule.
10. §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wnioski, które uzyska³y pozytywn¹ opiniê Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zostaj¹, przekazane do Kapitu³y
ds. przyznawania stypendiów im. Jana Paw³a II dla uczniów
miasta Kalisza zwana dalej Kapitu³¹. Opinie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podpisuj¹ odpowiednio ich
przewodnicz¹cy.
11. w §5 dopisuje siê ust. 6 w brzmieniu:
Pierwsze posiedzenie Kapitu³y odbywa siê nie póniej ni¿
w terminie 30 dni od dnia okrelonego w §2 ust. 4 i ust.
5.
12. §6 ust. 4 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie:
bez zachowania trybu, o którym mowa w §4 rozpatrywaæ
wnioski z³o¿one przez Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza, dotycz¹ce uczniów
spe³niaj¹cych kryterium, o którym mowa w §3 pkt 3 i pkt
4.
13. §6 ust. 4 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:
rozpatrywaæ wnioski z³o¿one przez szko³ê, dotycz¹ce
uczniów nie spe³niaj¹cych kryteriów okrelonych w §3 pkt
1 i pkt 2.
14. Za³¹cznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania Stypendium
Miasta Kalisza im. Jana Paw³a II dla uczniów stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXVIII/611/2005 Rady Miejskiej Kalisza otrzymuje brzmienie:
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kalisza.

Poz. 2272, 2273

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek

2273
UCHWA£A Nr XLIV/682/2006 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie programu pomocy horyzontalnej na zatrudnienie udzielanej dla przedsiêbiorców na terenie miasta Kalisza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002
r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), uchwala siê co nastêpuje:
§1. Uchwala siê program pomocy horyzontalnej na zatrudnienie udzielanej dla przedsiêbiorców na terenie miasta
Kalisza, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Pomoc przewidziana w uchwale jest pomoc¹ udzielan¹ zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 2204/2002
z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pañstwa w zakresie
zatrudnienia.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kalisza.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/262/2004 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie programu
pomocy horyzontalnej udzielanej dla przedsiêbiorców na
terenie miasta Kalisza.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLIV/682/06
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ NA ZATRUDNIENIE DLA
PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELANEJ NA TERENIE MIASTA KALISZA
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2274
UCHWA£A Nr XLIV/683/2006 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci dla przedsiêbiorców
na terenie miasta Kalisza w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), uchwala
siê co nastêpuje:
§1. W celu zmniejszenia bezrobocia poprzez wspieranie
rozwoju przedsiêbiorczoci na terenie miasta Kalisza wprowadza siê zwolnienia z podatku od nieruchomoci dla przedsiêbiorców (osób fizycznych i prawnych), bêd¹cych w posiadaniu nieruchomoci, na terenie których s¹ tworzone nowe
miejsca pracy.
§2. 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomoci obejmuj¹
wszystkich podatników prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alnoci gospodarczej, zwanych dalej podatnikami, którzy
spe³nili kryteria zastosowania zwolnienia oraz ten fakt udokumentowali wed³ug zasad i trybu przewidzianego niniejsz¹
uchwa³¹.
2. Ilekroæ w uchwale u¿ywa siê okrelenia zwolnienia
nale¿y przez to rozumieæ zwolnienie budynków, budowli oraz
gruntów s³u¿¹cych dzia³alnoci gospodarczej z podatku od
nieruchomoci po spe³nieniu warunków i na okres przewidziany niniejsz¹ uchwa³¹.
§3. 1. Zwolnienie z podatku nie obejmuje obiektów handlowych o powierzchni powy¿ej 1000 m2 oraz stacji paliw.
2. Zwolnienie z podatku ograniczone jest wy³¹cznie do
nieruchomoci lub jej czêci bezporednio zwi¹zanej z utworzonymi miejscami pracy.
§4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli na terenie przedmiotowej nieruchomoci
zwiêkszono zatrudnienie, przy czym uwzglêdnia siê tylko
pracowników spe³niaj¹cych jednoczenie wszystkie
wyszczególnione poni¿ej warunki:
a) zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy,
b) zatrudnionych na podstawie umowy o pracê,
c) do momentu zatrudnienia na terenie nieruchomoci
podatnika wystêpuj¹cego o zwolnienie, nigdy wczeniej
nie byli zatrudnieni przez podatnika wystêpuj¹cego
o zwolnienie, jak równie¿ innego przedsiêbiorcê powi¹zanego z podatnikiem wystêpuj¹cym o zwolnienie kapita³owo lub poprzez tytu³ w³asnoci lub wspó³w³asnoci,

d) nigdy wczeniej nie zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy, bezrobotnych lub pozostaj¹cych w okresie wypowiedzenia umowy o pracê.
§5. Wzrost zatrudnienia:
1) stworzone zatrudnienie musi stanowiæ wzrost netto liczby
pracowników w danym przedsiêbiorstwie w odniesieniu
do redniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesiêcy,
w przeliczeniu na osobê zatrudnion¹ w pe³nym wymiarze
czasu pracy;
2) jako przyjmowany do obliczeñ okres, w którym nast¹pi³
wzrost zatrudnienia przyjmuje siê okres do 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym podatnik zwiêkszy³
zatrudnienie.
§6. Okres zwolnienia:
1) zwolnienie przys³uguje odpowiednio na okres:
a) 1 roku  je¿eli na terenie przedmiotowej nieruchomoci utworzono do 5 nowych miejsc pracy;
b) 2 lat  je¿eli na terenie przedmiotowej nieruchomoci
utworzono od 6 do 10 nowych miejsc pracy;
c) 3 lat  je¿eli na terenie przedmiotowej nieruchomoci
utworzono od 11 do 15 nowych miejsc pracy;
d) 4 lat  je¿eli na terenie przedmiotowej nieruchomoci
utworzono od 16 do 30 nowych miejsc pracy;
e) 5 lat  je¿eli na terenie przedmiotowej nieruchomoci
utworzono od 31 do 50 nowych miejsc pracy;
f) 7 lat  je¿eli na terenie przedmiotowej nieruchomoci
utworzono od 51 do 100 nowych miejsc pracy;
g) 10 lat  je¿eli na terenie przedmiotowej nieruchomoci
utworzono powy¿ej 100 nowych miejsc pracy;
2) zwolnienie przys³uguje od miesi¹ca nastêpnego po miesi¹cu, w którym podatnik naby³ prawo do zwolnienia;
3) je¿eli zwolnienie okrelone zgodnie z ust. 1 jest d³u¿sze ni¿
1 rok, okres zwolnienia koñczy siê 31 grudnia;
4) zwolnienie przys³uguje pod warunkiem utrzymania zwiêkszonego zatrudnienia przez okres 2 lat - w przypadku
ma³ych i rednich przedsiêbiorców, okres 3 lat - w przypadku pozosta³ych przedsiêbiorców.
§7. Kwota zwolnienia:
1) zwolnienie przys³uguje w kwocie 3000 z³ rocznie, od
ka¿dego nowo zatrudnionego pracownika;
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2) kwotê zwolnienia okrela siê proporcjonalnie do liczby
miesiêcy objêtych zwolnieniem;
3) je¿eli wysokoæ nale¿nego podatku za dany rok kalendarzowy jest ni¿sza od okrelonej kwoty zwolnienia, zwolnienie jest ograniczone do wysokoci nale¿nego podatku.
§8. Prawo do kolejnego zwolnienia podatnik uzyskuje od
nastêpnego roku po zakoñczeniu okresu stosowania poprzedniego zwolnienia, przy czym ³¹czny okres zwolnienia nie mo¿e
przekroczyæ 10 lat od momentu uzyskania pierwszego zwolnienia.
§9. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaleg³oci
z tytu³u podatków i op³at lokalnych oraz innych zobowi¹zañ
wobec bud¿etu Miasta Kalisza.
§10. Prawo do zwolnienia podatnik nabywa, po spe³nieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszej uchwale.
§11. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwa³y jest pomoc¹ de minimis, a jej udzielanie nastêpuje zgodnie
z warunkami okrelonymi w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) Nr
69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art.
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.).
2. Podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ mo¿e
uzyskaæ pomoc okrelon¹ niniejsz¹ uchwa³¹, je¿eli kwota tej
pomocy, ³¹cznie z pomoc¹ de minimis uzyskan¹ w ró¿nych
formach i z ró¿nych róde³, nie przekroczy w okresie trzech
kolejnych lat kwoty stanowi¹cej równowartoæ 100 tys. euro
brutto.
3. Zwolnienia nie udziela siê na dzia³alnoæ:
a) przedsiêbiorstw w sektorze transportu oraz dzia³alnoæ
zwi¹zan¹ z produkcj¹, przetwarzaniem i wprowadzaniem
do obrotu produktów wymienionych w za³¹czniku I do
Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹;
b) zwi¹zan¹ z eksportem, je¿eli pomoc jest bezporednio
zwi¹zana z iloci¹ eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami bie¿¹cymi zwi¹zanymi z prowadzeniem dzia³alnoci eksportowej, z wyj¹tkiem pomocy na pokrycie
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kosztów udzia³u w targach handlowych i badaniach lub
us³ug konsultingowych przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego b¹d istniej¹cego produktu na nowy
rynek,
c) pomocy uwarunkowanej pierwszeñstwem u¿ycia towarów produkcji krajowej wzglêdem towarów importowanych.
§12. W trakcie korzystania ze zwolnienia podatnik jest
zobowi¹zany do sk³adania do dnia 15 stycznia (stan na 31
grudnia) i do 15 lipca (stan na 30 czerwca) oraz na ¿¹danie
organu podatkowego owiadczeñ o stanie zatrudnienia wraz
z deklaracjami ZUS  DRA oraz deklaracjami PIT-4.
§13. 1. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych
do zwolnienia, podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia
okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.
2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y
okolicznoci powoduj¹ce utratê tego prawa.
3. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okrelonego
w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku podatkowego, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê
tego prawa.
4. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d organ podatkowy
co do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania
zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki
korzysta³ ze zwolnienia.
5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i 4 s¹ zobowi¹zani
do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kalisza.
§15. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/261/2004 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieñ
z podatku od nieruchomoci dla przedsiêbiorców na terenie
miasta Kalisza.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje do dnia 31.12.2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek
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2275
UCHWA£A Nr XXVIII/264/06 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr IX/80/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie
okrelenia op³aty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 214, poz. 4583, z 2005 r. Nr 192, poz. 5294)
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie
uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr IX/80/03 Rady Miejskiej w Witkowie z
dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie okrelenia op³aty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 214, poz. 4583, z 2005 r. Nr 192,
poz. 5294) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
-

Okrela siê wynagrodzenie za pobór op³aty targowej
w Witkowie w wysokoci 35% zainkasowanych kwot.
§2. Pozosta³a czêæ uchwa³y pozostaje bez zmian.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Witkowie.
§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia.

§2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Bogus³aw Mo³odecki

2276
UCHWA£A Nr LXXV/462/2006 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 9 maja 2006 r.
w sprawie ustanowienia sieci oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami, oraz art. 17 ust.
4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 256 poz. 2572 z póniejszymi
zmianami Rada Gminy uchwala co nastêpuje.

miejscowoci: Przemierowo, Baranowo, Chyby, Wysogotowo,
3. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ceradzu
Kocielnym, ul. Jankowicka 22 a  obejmuje swym dzia³aniem miejscowoci: Ceradz Kocielny, Ceradz Dolny,
Jankowice,

§1. Ustala siê sieæ oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach
podstawowych na terenie Gminy w sposób nastêpuj¹cy:

4. Oddzia³ Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lusowie,
ul. Nowa 6  obejmuje swym dzia³aniem miejscowoci:
Lusowo, Batorowo, Sieros³aw, Sady, Swadzim.

1. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tarnowie
Podgórnym, ul. Szkolna 5  obejmuje swym dzia³aniem
miejscowoci: Tarnowo Podgórne, Góra, Kokoszczyn,
Rumianek.

5. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lusówku,
ul. Dopiewska 5  obejmuje swym dzia³aniem miejscowoæ Lusówko.

2. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Przemierowie, ul. Kocielna 46/48  obejmuje swym dzia³aniem

§2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
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§3 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 wrzenia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

2277
UCHWA£A Nr LXXV/463/2006 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 9 maja 2006 r.
w sprawie zmian w sieci przedszkoli publicznych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi. zmianami), oraz art.
14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r., o systemie
owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z pón. zmn.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje
§1. Ustala siê sieæ publicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na
terenie Gminy w sposób nastêpuj¹cy:
1) Przedszkole w Tarnowie Podgórnym, ul. Ogrodowa
3  obejmuje swym dzia³aniem miejscowoci: Tarnowo
Podgórne, Kokoszczyn, Góra, Rumianek,
2) Przedszkole w Przemierowie, ul. Lena 62  obejmuje
swym dzia³aniem miejscowoci: Przemierowo, Wysogotowo,

3) Przedszkole w Lusowie, ul. Poznañska 4  obejmuje swym
dzia³aniem miejscowoci: Lusowo, Batorowo, Sieros³aw,
Sady, Swadzim,
4) Przedszkole w Lusówku, ul. Zespo³owa 1  obejmuje
swym dzia³aniem miejscowoci: Lusówko, Jankowice,
Ceradz Kocielny,
5) Przedszkole w Baranowie, ul. Klonowa 15  obejmuje
swym dzia³aniem miejscowoci: Baranowo, Chyby.
§2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 wrzenia 2006 roku.
§4. Traci moc uchwa³a XXX/186/2004 Rady Gminy Tarnowo
Podgórne z dnia 30 marca 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka
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2278
UCHWA£A Nr LXXV/464/2006 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 9 maja 2006 r.
w sprawie okrelenia granic obwodu Szko³y Podstawowej w Lusowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmn.) oraz art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r., o systemie owiaty (tekst
jednolity Dz.U. z 2004 r., poz. 2572 z pón. zmn.) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje.
§1. Okrela siê granice obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Lusowie, które pokrywaj¹ siê z granicami miejscowoci:

- Lusowo,
- Batorowo,
- Sady,
- Sieros³aw,
- Swadzim.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 wrzenia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

2279
UCHWA£Y Nr LXXV/465/2006 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 9 maja 2006 r.
w sprawie okrelenia granic obwodu Szko³y Podstawowej w Tarnowie Podgórnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmn.) oraz art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r., o systemie owiaty (tekst
jednolity Dz.U. z 2004., poz. 2572 z pón. zmn.) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje.
§1. Okrela siê granice obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, które pokrywaj¹ siê z granicami miejscowoci:
- Tarnowo Podgórne,

- Góra,
- Kokoszczyn,
- Rumianek.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 wrzenia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr LXXV/472/2006 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 9 maja 2006 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Tarnowie Podgórnym
Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3, w zwi¹zku z art. 58 ust. 1,
2 i 6 Ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572
z póniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust.
2 pkt 9 lit. h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), Rada Gminy Tarnowo Podgórne po zaopiniowaniu przez w³aciwe rady pedagogiczne uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Z dniem 1 wrzenia 2006 roku tworzy siê Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Tarnowie Podgórnym, zwany
dalej Zespo³em.
2. W sk³ad Zespo³u wchodz¹: Gimnazjum w Tarnowie
Podgórnym oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Tarnowie Podgórnym.

3. Ustala siê dla Gimnazjum obwód obejmuj¹cy miejscowoci: Batorowo, Ceradz Kocielny, Góra, Jankowice,
Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sady, Sieros³aw,
Swadzim, Tarnowo Podgórne.
4. Liceum jest placówk¹ ogólnodostêpn¹.
5. Organizacjê Zespo³u okreli statut.
§2. Zespó³ tworzy siê na czas nieoznaczony.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po jej og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr LXXV/472/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 9 maja 2006 r.

PROJEKT STATUTU ZESPO£U SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH W TARNOWIE PODGÓRNYM
ROZDZIA£ I
Ogólne informacje o szkole
§1. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych funkcjonuje zgodnie
z ustaw¹ o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póniejszymi zmianami) oraz
postanowieniami niniejszego statutu.
§2. W sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, zwanego
dalej szko³¹ wchodz¹:
1) Gimnazjum zwane dalej gimnazjum,
2) Liceum Ogólnokszta³c¹ce zwana dalej liceum.
§3. Nazwa gimnazjum wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u
Szkó³ sk³ada siê z nazwy zespo³u i nazwy gimnazjum. Podobnie nazwa liceum sk³ada siê z nazwy zespo³u i nazwy liceum.
§4. Siedziba Zespo³u Szkó³ znajduje siê w Tarnowie Podgórnym ul. Poznañska 118.
§5. Cykl kszta³cenia w szkole wynosi zgodnie z przepisami
w sprawie ramowych planów nauczania 3 lata dla gimnazjum
i 3 lata dla liceum.

§6. Organem prowadz¹cym zespó³ jest Gmina Tarnowo
Podgórne a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Owiaty
w Poznaniu.
§7. Maj¹tek Zespo³u Szkó³ stanowi maj¹tek gimnazjum
i liceum.
ROZDZIA£ II
Cele i zadania szko³y
§8. 1. Szko³a realizuje cele i zadania okrelone w ustawie
owiatowej oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,
w szczególnoci:
a) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoci niezbêdnych do
uzyskania wiadectwa ukoñczenia szko³y, oraz umo¿liwia
absolwentowi dokonanie wiadomego wyboru dalszego
kierunku kszta³cenia,
b) realizuje zadania dydaktyczne na bazie podstaw programowych, zawieraj¹cych podstawowe na danym etapie
kszta³cenia treci nauczania oraz umiejêtnoci,
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c) kszta³tuje rodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizowaniu celów i zasad okrelonych w ustawie, stosownie do warunków szko³y i wieku uczniów,
d) sprawuje opiekê nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb i mo¿liwoci szko³y,
e) uwzglêdnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeñstwa oraz zasady promocji i ochrony
zdrowia,
f) wspiera uczniów w procesie osi¹gania samodzielnoci
w d¹¿eniu do zdobywania wiedzy i umiejêtnoci,
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f) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodnicz¹cy,
g) realizuje uchwa³y rady pedagogicznej podjête w ramach jej kompetencji,
h) realizuje rozporz¹dzenia w³adz owiatowych wy¿szego
szczebla,
i)

dysponuje rodkami finansowymi okrelonymi w bud¿ecie szko³y, ponosi odpowiedzialnoæ za ich prawid³owe wykorzystanie,

j)

przyznaje nagrody i wymierza kary nauczycielom, i
innym pracownikom szko³y, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami,

g) wskazuje uczniom drogi, dziêki którym mog¹ osi¹gn¹æ
zamierzone cele,
h) przygotowuje uczniów do rozpoznawania wartoci moralnych i dokonywania wyborów,
i)
j)

umo¿liwia uczniom podtrzymywanie to¿samoci narodowej i religijnej,
udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

k) otacza opiek¹ uczniów z zaburzeniami rozwojowymi,
z rodzin najubo¿szych i niedostosowanych spo³ecznie.
2. Realizuje zadania wychowawcze w oparciu program wychowawczy, który jest za³¹cznikiem do statutu.
3. Mo¿e organizowaæ zajêcia dodatkowe dla uczniów
z uwzglêdnieniem w szczególnoci ich potrzeb rozwojowych, w miarê posiadanych rodków finansowych.
ROZDZIA£ III
Organy szko³y
§9. 1. Organami szko³y s¹:
a) dyrektor szko³y,
b) rada pedagogiczna,
c) samorz¹d uczniowski,
d) rada rodziców.
§10. Dyrektor szko³y.
1. Dyrektora szko³y powo³uje i odwo³uje organ prowadz¹cy
szko³ê.
2. Dyrektor szko³y:
a) kieruje dzia³alnoci¹ dydaktyczno  wychowawcz¹ szko³y i reprezentuje j¹ na zewn¹trz,
b) jest pracodawc¹ w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników administracji i obs³ugi,
c) sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki
bezpiecznej nauki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia³anie pro zdrowotne,
d) kontroluje spe³nianie obowi¹zku szkolnego,
e) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

k) po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej wystêpuje
z wnioskami w sprawach nagród i odznaczeñ dla
nauczycieli i innych pracowników szko³y.
l)

mo¿e w drodze decyzji, skreliæ ucznia z listy uczniów
w przypadkach okrelonych w statucie.

§11. W szkole dzia³a dwóch wicedyrektorów, którzy wspó³dzia³aj¹ z dyrektorem w wype³nianiu jego zadañ. Zakres
czynnoci wicedyrektorów okrela dyrektor szko³y.
§12. Rada Pedagogiczna
1. W szkole dzia³a jedna Rada Pedagogiczna.
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem kierowania
dzia³alnoci¹ szko³y w zakresie realizacji jej zadañ statutowych dotycz¹cych kszta³cenia, wychowania i opieki.
W jej sk³ad wchodzi ogó³ nauczycieli pracuj¹cych w szkole.
3. Przewodnicz¹cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szko³y.
4. Przewodnicz¹cy przygotowuje i prowadzi zebrania Rady
Pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna mo¿e podejmowaæ uchwa³y we wszystkich wa¿nych sprawach dotycz¹cych realizacji statutowych zadañ szko³y.
6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale¿y:
a) zatwierdzanie planów pracy szko³y,
b) opracowanie planu rozwoju szko³y,
c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania,
d) podejmowanie uchwa³ w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
e) przygotowanie projektu oraz zmian statutu oraz ich
uchwalanie, po zasiêgniêciu opinii Rady Rodziców
i Samorz¹du Uczniowskiego.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizacjê pracy szko³y, w tym tygodniowy rozk³ad
zajêæ szkolnych,
b) projekt planu finansowego szko³y,
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród
i innych wyró¿nieñ.
8) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej dzia³alnoci.
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§13. Rada Rodziców.
1. W szkole dzia³a Rada Rodziców, której celem jest wspieranie i wspomaganie szko³y. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogó³ rodziców (prawnych opiekunów)
uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y i w momencie jej
powstania staje siê jedyn¹ reprezentacj¹ tego ogó³u.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoci,
który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y.
3. Rada Rodziców mo¿e przedstawiaæ Dyrektorowi, organowi prowadz¹cemu oraz sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny wnioski i opinie dotycz¹ce wszystkich spraw
zwi¹zanych ze szko³¹.
4. Szko³a wspó³pracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi)
w sprawach wychowania i kszta³cenia dzieci. Rodzice
maj¹ prawo do:
a) znajomoci przepisów dotycz¹cych oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów,
b) informacji o wymaganiach edukacyjnych z ka¿dego
przedmiotu,
c) informacji o osi¹gniêciach, postêpach, trudnociach
swego dziecka,
d) opiniowania programu wychowawczego szko³y,
e) porad w sprawie wychowania i przezwyciê¿ania trudnoci edukacyjnych swego dziecka.
§14. Samorz¹d Uczniowski.
1. W szkole dzia³aj¹ Samorz¹dy Uczniowskie odrêbne dla
gimnazjum i liceum. Zasady dzia³ania i wybierania organów samorz¹du okrela regulamin uchwalony przez ogó³
uczniów, który okrela:
a) kadencjê, tryb powo³ywania i odwo³ywania samorz¹du,
b) organy samorz¹du, sposób ich wy³aniania i zakres ich
kompetencji,
c) tryb podejmowania uchwa³.
2. Regulamin samorz¹du nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y.
3. Samorz¹d jest jedynym reprezentantem ogó³u uczniów.
4. Samorz¹d uczniowski ma prawo:
a) przedstawiaæ wszystkim organom szko³y wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szko³y, w szczególnoci dotycz¹cych realizacji podstawowych praw uczniów,
b) organizowaæ ¿ycie szkolne, prowadziæ dzia³alnoæ
kulturaln¹, owiatow¹, sportow¹ i rozrywkow¹ zgodnie z w³asnymi potrzebami i mo¿liwociami organizacyjnymi w porozumieniu i za zgod¹ Dyrektora szko³y,
c) wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du.
§15. 1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okrela arkusz organizacyjny szko³y opracowany przez Dyrektora szko³y do dnia 30
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kwietnia ka¿dego roku. Arkusz organizacyjny szko³y zatwierdza organ prowadz¹cy szko³ê.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego
szko³y dyrektor, z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy, ustala tygodniowy rozk³ad obowi¹zkowych nadobowi¹zkowych zajêæ.
§16. Liczba uczniów w oddziale dostosowana jest do
warunków lokalowych szko³y i zgodna z zarz¹dzeniami organu prowadz¹cego.
§17. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§18. Zasady dzielenia oddzia³ów na grupy na zajêciach
z jêzyków obcych, i informatyki oraz zajêciach, dla których
z treci programu nauczania wynika koniecznoæ prowadzenia æwiczeñ (biologia, chemia, fizyka) reguluj¹ odrêbne
przepisy prawa owiatowego.
§19. Zajêcia wychowania fizycznego prowadzone s¹
w grupach od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcz¹t
i ch³opców. Dopuszcza siê tworzenie grup miêdzyoddzia³owych a w wyj¹tkowych wypadkach miêdzyklasowych.
§20. W gimnazjum mog¹ byæ tworzone oddzia³y specjalne
dla uczniów o upoledzeniu umys³owym w stopniu lekkim
posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego.
§21. Liczebnoæ, zasady podzia³u na grupy oddzia³ów
specjalnych reguluj¹ odrêbne przepisy prawa owiatowego.
§22. 1. W szkole dzia³a biblioteka szkolna, która jest
pracowni¹ interdyscyplinarn¹, s³u¿¹c¹ realizacji potrzeb
i zainteresowañ uczniów, zadañ edukacyjnych szko³y, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. Szczegó³owe zasady
korzystania ze zbiorów biblioteki okrela jej regulamin.
2. Funkcje biblioteki:
a) wspó³pracuje w realizacji zadañ dydaktyczno-wychowawczych szko³y,
b) stanowi centrum informacji o wszystkich drukowanych
i audiowizualnych materia³ach znajduj¹cych siê w szkole,
przydatnych do realizacji zadañ dydaktyczno-wychowawczych,
c) jest pracowni¹ dydaktyczn¹, w której zajêcia prowadz¹
nauczyciele innych przedmiotów, korzystaj¹c ze zgromadzonych zbiorów.
§23. W szkole dzia³a sto³ówka, w której jest mo¿liwoæ
korzystania z posi³ków zarówno przez uczniów, jak i pracowników.
ROZDZIA£ V
Pracownicy szko³y.
§24. Nauczyciele
1. Stanowisko nauczyciela mo¿e zajmowaæ osoba, która
spe³nia wymogi przepisów prawa owiatowego odnosz¹cych siê do zatrudniania nauczycieli.
2. Do podstawowych obowi¹zków nauczycieli nalez¹:
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a) w³aciwa realizacja procesu dydaktycznego i programu wychowawczego szko³y,
b) ¿yczliwe i podmiotowe traktowanie ucznia,
c) informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikaj¹cych z realizowanego programu nauczania z danego
przedmiotu,
d) bezstronne i sprawiedliwe ocenianie osi¹gniêæ uczniów
wed³ug zasad, i kryteriów okrelonych w regulaminie
wewn¹trz szkolnego systemu oceniania,
e) dbanie o porz¹dek w pomieszczeniach, w których
odbywa zajêcia, o pomoce naukowe i inny sprzêt
szkolny oraz wystrój i otoczenie szko³y,
f) sta³e doskonalenie w³asnego warsztatu pracy,
g) branie czynnego udzia³u w pracach Rady Pedagogicznej oraz zespo³ów do których zosta³ powo³any,
h) regularne zapoznawanie siê z zarz¹dzeniami Dyrektora
szko³y,
i)

przestrzeganie dyscypliny pracy.

3. Dyrektor szko³y powo³uje nauczycielskie zespo³y wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespo³y problemowozadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje przewodnicz¹cy
powo³any przez Dyrektora.
4. Dyrektor szko³y powierza ka¿dy oddzia³ szczególnej opiece
jednemu z nauczycieli ucz¹cych w tym oddziale zwanemu
dalej wychowawc¹.
5. Dla ci¹g³oci pracy wychowawczej wskazane jest aby
jeden wychowawca sprawowa³ opiekê nad oddzia³em
przez 3 letni okres kszta³cenia.
§25. Pracownicy szko³y
1. Pracownicy administracji i obs³ugi wykonuj¹ swoje zadania zgodnie z zakresem obowi¹zków ustalonym przez
Dyrektora szko³y.
2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego
dzia³ania szko³y jako instytucji publicznej, utrzymanie
obiektu i jego otoczenia w ³adzie i czystoci.
3. Pracownicy administracji i obs³ugi wspó³pracuj¹ z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania uczniów.
ROZDZIA£ VI
Uczniowie szko³y.
§26. Zasady rekrutacji.
1. Przyjmowanie uczniów do szko³y odbywa siê na
podstawie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
owiatowego.
2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje siê:
a) z urzêdu  absolwentów szkó³ podstawowych zamieszka³ych w obwodzie gimnazjum,
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b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów zamieszka³ych poza obwodem gimnazjum,
w przypadku dysponowania wolnymi miejscami,
c) w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszka³ych
poza obwodem gimnazjum jest wiêksza ni¿ liczba
wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum kandydatów przyjmuje siê na podstawie kryteriów zawartych
w regulaminie przyjmowania kandydatów spoza obwodu.
3. Kandydatów do klas pierwszych liceum przyjmuje siê na
podstawie kryteriów okrelonych corocznie przez Szkoln¹
Komisjê Rekrutacyjn¹.
4. Do gimnazjum w zasadzie uczêszczaj¹ uczniowie po ukoñczeniu szko³y podstawowej od 13 do 16 roku jednak nie
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 18 roku ¿ycia.
5. Do liceum w zasadzie uczêszczaj¹ uczniowie od 16 do 19
roku ¿ycia jednak nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 21 roku
¿ycia.
§27. 1. Uczeñ ma prawo do:
a) w³aciwego zorganizowania procesu kszta³cenia, zgodnie
z zasadami higieny pracy umys³owej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo,
c) ¿yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) rozwijania zainteresowañ, zdolnoci i talentów,
e) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonej
kontroli postêpów nauce,
f) pomocy w przypadku trudnoci w nauce,
g) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
h) wp³ywania na ¿ycie szko³y przez dzia³alnoæ samorz¹dowa
oraz zrzeszania siê w organizacjach dzia³aj¹cych w szkole.
§28. 1. Uczeñ ma obowi¹zek przestrzegania postanowieñ niniejszego statutu a w szczególnoci:
a) dbaæ o honor i dobre imiê szko³y,
b) bezwzglêdnie uczestniczyæ w obowi¹zkowych zajêciach
szkolnych, zgodnie z obowi¹zuj¹cym tygodniowym planem zajêæ,
c) systematycznie przygotowywaæ siê do lekcji,
d) aktywnie uczestniczyæ w codziennym ¿yciu szko³y,
e) przestrzegaæ zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu do
kolegów, nauczycieli i innych pracowników szko³y,
f) dbaæ o bezpieczeñstwo w³asne oraz kolegów,
g) w czasie pobytu w szkole nosiæ strój adekwatny do
miejsca pracy i nauki, zgodnie z ogólnie przyjêtymi normami obyczajowymi,
h) troszczyæ siê o czystoæ, porz¹dek, estetykê szko³y i jej
otoczenia, chroniæ przed dewastacj¹ mienie szko³y.
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2. Wszystkie punkty statutu obowi¹zuj¹ nie tylko na terenie
szko³y i jej otoczenia, ale równie¿ w czasie zorganizowanych wyjæ i wycieczek.
§29. 1. Nagrody.

Poz. 2280, 2281

nia do innego gimnazjum  w przypadku ucznia gimnazjum.
3. Szczegó³owe zasady przyznawania nagród i wymierzania kar okrela regulamin szkó³.

a) Uczeñ mo¿e byæ nagrodzony za:
-

wzorow¹ postawê spo³eczn¹ i aktywn¹ pracê na rzecz
szko³y i klasy,

-

osi¹gniêcia w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach artystycznych.

2. Kary.

ROZDZIA£ VII
Wewn¹trz szkolny system oceniania.
§30. Wewn¹trz szkolny system oceniania reguluje regulamin wewn¹trz szkolnego oceniania.

a) za nieprzestrzeganie postanowieñ zawartych w niniejszym
statucie uczeñ mo¿e otrzymaæ kary dyscyplinarne:
-

obni¿enie oceny z zachowania do oceny nieodpowiedniej,

-

nagannej oceny z zachowania,

-

ostrze¿enia o mo¿liwoci skrelenia z listy uczniów
 w przypadku ucznia liceum lub mo¿liwoci wyst¹pienia do Wielkopolskiego Kuratora Owiaty o przeniesie-

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe.
§31 1. Tablice i stemple szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u Szkó³ maj¹ u góry nazwê zespo³u, a u do³u nazwê
szko³y.
2. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowych zgodnie z odrêbnymi przepisami.

2281
POROZUMIENIE
Zawarte dnia 27 kwietnia 2006 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiêdzy:
Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Starostê,
2. Krzysztofa Rasiaka - Wicestarostê,
zwanym dalej Powiatem, a Gmin¹ Miasto Ostrów Wielkopolski reprezentowan¹ przez
1. Andrzeja Jaronia - Zastêpcê Prezydenta Miasta zwanym
w dalej Miastem.
Strony owiadczaj¹ ¿e zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1. 1. Miasto powierza Powiatowi realizacjê w roku 2007
zadania pod nazw¹ Budowa kanalizacji deszczowej w drodze
powiatowej ulicy Rad³owskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Zadanie okrelone w ust. 1 realizowane bêdzie
w ramach dotacji okrelonej w bud¿ecie Miasta w kwocie
odpowiadaj¹cej wartoci zadania.
§2. 1. Powiat przyjmuje od Miasta do realizacji zadanie
opisane w §1 ust. 1 porozumienia.
2. Zadanie okrelone w §1 ust. 1 realizowane bêdzie
w ramach zadania pn. Przebudowa drogi 5285P na odcinku
d³ugoci 7,2 km wraz z budow¹ kanalizacji deszczowej
w Ostrowie Wielkopolskim zaplanowanego do realizacji
przez Powiat w latach 2007-2008.
3. Powiat wyst¹pi z wnioskiem o dofinansowanie zadania
okrelonego w ust. 2 ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
4. Realizacja zadania okrelonego w ust. 2 odbywaæ siê
bêdzie zgodnie z warunkami okrelonymi w umowie o dofi-
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nansowanie zawartej miêdzy Instytucj¹ Porednicz¹c¹ a Beneficjentem.
§3. 1. Ustala siê, ¿e Miasto przeka¿e Powiatowi dotacjê,
o której mowa w §1 ust. 2, w terminach i kwotach zgodnych
z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.
2. Na realizacjê zadania wymienionego w §2 ust. 2 Powiat bêdzie siê ubiega³ o po¿yczkê z bud¿etu pañstwa na
prefinansowanie.
3. Miasto zrefunduje Powiatowi koszty obs³ugi po¿yczki
w czêci odpowiadaj¹cej zakresowi powierzonego zadania,
po otrzymaniu od Powiatu informacji o wielkoci tych kosztów.
4. W przypadku nieuzyskania przez Powiat po¿yczki na
prefinansowanie, wielkoæ udzielonej przez Miasto dotacji
uwzglêdni 75% kosztów kwalifikowanych do zrefundowania
ze rodków, o których mowa w §2 ust. 3.
5. Powiat rozliczy siê z otrzymanej dotacji po zakoñczeniu
i odbiorze robót zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji, lecz nie
wczeniej ni¿ po wp³ywie na konto Powiatu refundacji ze
rodków o których mowa w §2 ust. 3.
6. W przypadku okrelonym w ust. 4, równowartoæ
otrzymanego przez Powiat dofinansowania przekazana zostanie Miastu w formie przewidzianej przepisami o finansach
publicznych.
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§6. 1. Porozumienie zawarto na czas okrelony do dnia 31
grudnia 2008 r. Ka¿dej ze stron przys³uguje prawo pisemnego
wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 6 miesiêcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.
2. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿ytego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez udokumentowane owiadczenie z³o¿one na pimie.
3. W przypadku rozwi¹zania porozumienia przez któr¹kolwiek ze stron w trybie ust.1 lub 2 drugiej stronie przys³uguje roszczenie o zwrot poniesionych przez ni¹ kosztów
zwi¹zanych z realizacj¹ porozumienia.
§7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. W przypadku nie uzyskania dofinansowania zadania
ze rodków, o których mowa w §2 ust. 3 Strony odstêpuj¹ od
realizacji porozumienia.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§10. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od opublikowania.

§4. Powiat odpowiada za zgodn¹ z prawem realizacjê
powierzonego zadania.

Z-ca Prezydenta Miasta
() Andrzej Jaroñ

§5. 1. Jednostk¹ realizuj¹c¹ zadanie o którym mowa w §2
ust. 2 bêdzie Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

Wicestarosta
() mgr in¿. Krzysztof Rasiak

2. Miejski Zarz¹d Dróg sprawuje w imieniu Miasta nadzór
i kontrolê realizacji powierzonego zadania.

Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
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2282
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY NOWY TOMYL ZA 2005 ROK.
Bud¿et gminy Nowy Tomyl na rok 2005 zosta³ uchwalony
przez Radê Miejsk¹ uchwa³¹ Nr XXIV/198/2004 z dnia 29
grudnia 2004 r.
Dochody w kwocie -

Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi³a planowany deficyt bud¿etu w kwocie 2.541.000,00 z³, który postanowiono pokryæ planowanym do zaci¹gniêcia kredytem
i po¿yczk¹.

37.615.785,00 z³

Planowane kwoty dochodów jak i wydatków w ci¹gu roku
uleg³y zmianie. Zmiany wynika³y z otrzymanych zawiadomieñ
Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego
Biura Wyborczego, Urzêdu Marsza³kowskiego, Powiatu Nowotomyskiego, Ministra Kultury a tak¿e z w³asnych potrzeb
gminy pojawiaj¹cych siê w toku wykonywania bud¿etu.

w tym:
-

dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami w kwocie 3.783.920,00 z³

Wydatki w kwocie -

Rada Miejska podjê³a dziewiêæ uchwa³ zmieniaj¹cych
uchwa³ê bud¿etow¹ na 2005 r. a Burmistrz Nowego Tomyla
wyda³ czternacie zarz¹dzeñ na podstawie art. 128 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy o finansach publicznych w sprawie zmiany
dochodów i wydatków bud¿etu oraz na podstawie upowa¿nienia Rady Miejskiej art. 16 uchwa³y bud¿etowej w sprawie
przeniesienia wydatków w bud¿ecie.

40.156.785,00 z³

w tym:
-

wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami w kwocie 3.783.920,00 z³.

STRUKTURA ZMIAN BUD¯ETOWYCH W 2005 R.
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W wyniku dokonywanych zmian planowane dochody
w ci¹gu 2005 r. zwiêkszono persaldo o 1.609.837,00 z³ do
kwoty 39.225.622,00 z³.
Powy¿sza zmiana nast¹pi³a w wyniku:
- zwiêkszenia udzia³ów w podatku dochodowym od osób
fizycznych o
59.093,00 z³,
- zwiêkszenia dotacji z bud¿etu pañstwa o
1.457.131,00 z³,
- zwiêkszenia rodków z funduszy celowych o
120.000,00 z³,
- zwiêkszenia dotacji z powiatu o

3.500,00 z³,

- zwiêkszenia pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie
w³asnych zadañ bie¿¹cych o
14.000,00 z³,
- zwiêkszenia dochodów w³asnych o

107.702,00 z³,

- zmniejszenie subwencji owiatowej o

151.589,00 z³.

W ci¹gu 2005 roku plan wydatków zosta³ zwiêkszony
o 3.551.172,00 z³. Na dzieñ 31 grudnia 2005 r. plan wydatków
wyniós³ 43.707.957,00 z³. Deficyt bud¿etu wzrós³ o kwotê
1.941.335,00 z³, tj. do kwoty 4.482.335,00 z³.
Zmiany planu wydatków w analizowanym okresie nast¹pi³y w zwi¹zku z zaanga¿owaniem wolnych rodków wynikaj¹cych z rozliczeñ z lat ubieg³ych w kwocie 2.005.635,00 z³ oraz
ze zwiêkszeniem dochodów przede wszystkim z tytu³u dotacji
na zadania zlecone i w³asne.
W okresie sprawozdawczym dokonano sp³aty po¿yczek
i kredytów w ³¹cznej kwocie 1.968.847,00 z³.

Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej umorzy³ w 30% (kwota umorzenia  81.000,00 z³)
po¿yczki zaci¹gniête w 2001 r.:
- po¿yczkê nr 167/P/Po/OW/01 na kolektor sanitarny wraz
z przy³¹czami dla osiedla domów jednorodzinnych
w rejonie ul. 3-go Stycznia w Nowym Tomylu  kwota
umorzenia
21.000,00 z³,
- po¿yczkê nr 168/P/Po/OW/01 na kolektor sanitarny wraz
z przy³¹czami, przepompowni¹ i ruroci¹g t³oczny dla osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ul. Kana³owej
 kwota umorzenia
30.000,00 z³,
- po¿yczkê nr 169/P/Po/02/01 na kolektor sanitarny wraz
z przy³¹czami, przepompowni¹ dla osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ul. Kolejowej w Nowym Tomylu
 kwota umorzenia
30.000,00 z³.
Gmina w trakcie 2005 r. zaci¹gnê³a kredyty w ³¹cznej
kwocie 2.696.300,00 z³.
Kredyt komercyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego
w kwocie 2.229.000,00 z³ oraz 3 kredyty preferencyjne
w Banku Ochrony rodowiska na ³¹czn¹ kwotê 467.300,00 z³.
Z kredytów preferencyjnych sfinansowano nastêpuj¹ce
zadania:
- Budowê drogi w Przy³êku -

139.900,00 z³,

- Budowê sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2
213.500,00 z³,
- Modernizacjê budynku OPS 

113.900,00 z³.

Zad³u¿enie gminy z tytu³u po¿yczek i kredytów na 31
grudnia 2005 r. wynios³o 8.000.950,00 z³ i wzros³o w stosunku
do 2004 r. o 7,6% a stanowi³a 19,23% wykonanych dochodów.
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PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU W 2005 ROKU
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Wykonanie bud¿etu na 2005 rok przedstawia siê nastêpuj¹co:
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W wyniku realizacji dochodów i wydatków bud¿etu na
koniec 2005 r. wyst¹pi³a nadwy¿ka w kwocie 1.128.042,00 z³.

w tym:
udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa w kwocie 10.065.480,00 z³,

DOCHODY

- Subwencje w kwocie

10.411.583,00 z³,

- Dotacje w kwocie

Ogólna kwota dochodów uzyskanych w 2005 roku wynios³a 41.612.397,00 z³, co stanowi 106,08% planu.

5.984.778,00 z³,

- rodki z innych róde³ w kwocie

958.928,00 z³.

Na uzyskane dochody z³o¿y³y siê:
- Dochody w³asne w kwocie

24.257.108,00 z³,

STRUKTURA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW GMINY ZA 2005 R.
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REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIA£ACH
KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊPUJ¥CO:
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Szczegó³owe wykonanie dochodów wg pe³nej klasyfikacji
bud¿etowej przedstawia za³¹cznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
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o 3.551.172,00 z³ do kwoty 43.707.957,00 z³. Wydatki zosta³y
zrealizowane w 92,62%. W stosunku do roku poprzedniego
wydatki bud¿etowe wzros³y z kwoty 37.749.770,00 z³ do kwoty
40.484.355,00 z³ (wzrost o 7,24%).

Mimo ponadplanowego wykonania dochodów, nie wszystkie planowane dochody zosta³y wykonane. Odchylenia od
planu wyst¹pi³y w dzia³ach 700 i 754.

Z powy¿szej kwoty poniesionych wydatków ogó³em:
- wydatki bie¿¹ce wynios³y - 36.420.903,00 z³ tj. 96,93%
planu,

WYDATKI

- wydatki maj¹tkowe wynios³y - 4.063.452,00 z³ tj. 66,23%
planu.

W uchwale bud¿etowej ustalono plan wydatków w kwocie
40.156.785,00 z³. W trakcie roku plan wydatków wzrós³

STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY W 2005 ROKU.
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STRUKTURA WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH W LATACH 2004 I 2005 ZOSTA£A PRZEDSTAWIONA W TABELI PONI¯EJ:
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Jak wynika z tabeli, oprócz wydatków maj¹tkowych,
wydatki wzros³y realnie w stosunku do roku poprzedniego.
Najwy¿szy realny wzrost osi¹gnê³y wydatki na obs³ugê d³ugu
publicznego (147,9%) a najni¿szy wynagrodzenia z pochodnymi (6,8%). Niekorzystn¹ zmian¹ jest spadek udzia³u wydatków
inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków. Wydatki bud¿e-

tu gminy realizowane by³y przez jednostki samorz¹dowe
wykonuj¹ce zadania publiczne gminy: Urz¹d Miejski,
samorz¹dowe jednostki bud¿etowe oraz zak³ady bud¿etowe i
instytucje kultury przy udziale dotacji z bud¿etu gminy.
Wykonanie wydatków w uk³adzie uchwalonym przez Radê
Miejsk¹ przedstawia za³¹cznik nr 2.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIA£ACH
KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ PRZEDSTAWIA PONI¯SZE ZESTAWIENIE.
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Z zestawienia o realizacji wydatków w poszczególnych
dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej wynika, ¿e 89,3% wydatków
gminy dokonywanych jest w szeciu dzia³ach klasyfikacji
bud¿etowej: Transporcie i ³¹cznoci, Administracji publicznej,
Owiacie i wychowaniu, Pomocy spo³ecznej, Gospodarce
komunalnej oraz Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. W ten sposób okrelone zosta³y g³ówne obszary dzia³alnoci gminy Nowy Tomyl w 2005 r.

Poz. 2282

Znacz¹cy wp³yw na wysokoæ wydatków mia³o stosowanie wymogów ustawy o zamówieniach publicznych oraz
racjonalne i oszczêdne gospodarowanie rodkami publicznymi. Niskie wykonanie w stosunku do planu wyst¹pi³o
w dzia³ach 010 i 700, w których zaplanowano wiêksze wydatki
maj¹tkowe oraz dzia³ach 630 i 710.
Szczegó³owe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poni¿sza czêæ tabelaryczna:

RZECZOWO-FINANSOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETU ZA 2005 ROK.
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Jak wynika z przedstawionych danych w 2005 r. najwiêcej
wydatkowano ³¹cznie w dzia³ach:
Dzia³ 801  Owiata i wychowanie -

19.610.632,00 z³

Dzia³ 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 888.605,00 z³
Razem:

10.238.705,00 z³.

rodki wydatkowane na owiatê i wychowanie oraz edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹ wzros³y w stosunku do 2004 r.
o 9,74%, udzia³ rodków w³asnych gminy wzrós³ o 16,1%,
natomiast subwencji owiatowej wzrós³ o 3,16%.

20.499.237,00 z³

co stanowi³o 50,63% wydatków bud¿etu ogó³em.
ród³em finansowania tej dzia³alnoci by³y:
- subwencja owiatowa -

- rodki w³asne gminy -

10.146.163,00 z³

- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na okrelony przez
dysponenta tych rodków cel: 114.369,00 z³
* wyprawki szkolne dla uczniów I klas szkó³ podstawowych
3.959,00 z³
* dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 1.700,00 z³
* dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowê o
pracê z m³odocianymi w celu przyuczenia do wykonywania okrelonej pracy 11.056,00 z³
* na zakup sprzêtu komputerowego dla szkó³ podstawowych i gimnazjum 50.000,00 z³
* stypendia socjalne dla uczniów z rodzin najubo¿szych 47.654,00 z³

ZADANIA ZLECONE
W ramach planowanych dochodów i wydatków gmina
wykonywa³a zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami. Na wykonanie zadañ zleconych gmina otrzyma³a dotacje celowe z bud¿etu pañstwa.
Na podstawie otrzymanych zawiadomieñ od dysponentów rodków do bud¿etu na 2005 r. przyjêto kwotê 3.783.920,00
z³. W ci¹gu roku nast¹pi³y znaczne zmiany w dochodach
i wydatkach zadañ zleconych. Planowane dochody i wydatki
wzros³y do kwoty 4.817.657,00 z³, z czego 9.514,00 z³ stanowi³y
dotacje na inwestycje. W porównaniu do roku poprzedniego
kwota dotacji wzros³a o 48,79% z uwagi na dalszy wzrost
zadañ. Zadania zlecone wykonywane by³y w 4 dzia³ach.
Niewykorzystane rodki stanowi³y kwotê 960,00 z³ i zwrócone
zosta³y dysponentom tych rodków. Decyzj¹ Wojewody
Wielkopolskiego dokonano blokady rodków na wyp³aty wiadczeñ rodzinnych do kwoty 58.000,00 z³, natomiast 655,00 z³
to nieprzekazana dotacja. Dochody i wydatki zadañ zleconych
w 2005 r. przedstawia ni¿ej podana czêæ tabelaryczna.
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DOCHODY ZADAÑ ZLECONYCH
3
'



5





7






3





:










$







8




'














 































8











 





































3

 











 



















5





 



































































































































































 








 











 




















 





 









 


























'














=


















 














'
















 











 

6




 



 






 





















'




































 





'





















'








 





















 




2















 



%




 6





















 


6









3









 












'




5











:



 

3

'

































:





 















 











'



 




8




















Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

 9851 

Poz. 2282

WYDATKI ZADAÑ ZLECONYCH
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WYDATKI MAJ¥TKOWE

roku kwotê zwiêkszono do 6.135.035,00 z³, co stanowi³o
14,03% planowanych wydatków ogó³em.

W bud¿ecie gminy na wydatki maj¹tkowe przeznaczono
kwotê 3.829.000,00 z³, po dokonanych zmianach w trakcie

Wykonanie wynios³o 4.063.452,00 z³ tj. 66,23% planu.
Wykonanie przedstawia³o siê nastêpuj¹co:
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WYKONANIE ZADAÑ INWESTYCYJNYCH W 2005 ROKU.
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W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W RAMACH ZADAÑ INWESTYCYJNYCH WYKONANO:
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WYKONANIE PLANOWANYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2005 R.
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Za³o¿one w bud¿ecie zakupy inwestycyjne realizowano zgodnie z planem.

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAÑ WIELOLETNICH ZA 2005 R.
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Wykonanie planowanych wydatków na pomoc finansow¹
udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego za
2005 r.
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GOSPODARKA POZABUD¯ETOWA

- instytucje kultury
- jednostki bud¿etowe w ramach rodków specjalnych,
dochodów w³asnych i funduszy celowych

Zadania gminy poza bud¿etem wykonywa³y:
- zak³ady bud¿etowe

ZAK£ADY BUD¯ETOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2005 ROK.
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INSTYTUCJE KULTURY

Poz. 2282

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Na wykonanie statutowych zadañ instytucje te otrzyma³y
dotacje z bud¿etu gminy.

Zadania publiczne gminy z zakresu kultury i dziedzictwa
narodowego wykonywa³y gminne instytucje kultury:
- Nowotomyski Orodek Kultury

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUD¯ETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2005 R.
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RODKI SPECJALNE

W zwi¹zku z likwidacj¹ rodków specjalnych od 1 stycznia
2005 r. jednostki organizacyjne gminy dokona³y zamkniêcia
rachunków na dzieñ 31 marca 2005 r.

Wykonanie zadañ finansowych w ramach rodków specjalnych wystêpuje w siedmiu jednostkach bud¿etowych
gminy.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 R.
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DOCHODY W£ASNE
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DOCHODÓW W£ASNYCH ZA 2005 R.
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FUNDUSZE CELOWE
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 R.
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POZOSTA£E ZADANIA

Zadania przyjête w programie zosta³y wykonane a wydatkowano na nie kwotê 356.931,00 z³, tj. 97,52% planu.

W uchwale bud¿etowej na 2005 r. wyodrêbniono op³aty ze
zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych.

Z kwoty 356.931,00 z³ przeznaczono na:

Dochody zaplanowano w kwocie 350.000,00 z³, w trakcie
roku zwiêkszone o kwotê 16.000,00 z³ do kwoty 366.000,00 z³.

- prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej
173.121,00 z³

Planowane dochody przeznaczono na realizacjê gminnego
programu przeciwdzia³ania alkoholizmowi.

- prowadzenie trzech wietlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
161.992,00 z³
- pozosta³e wydatki

21.818,00 z³

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2005 R.
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W wydatkach bud¿etu gminy wyodrêbniono wydatki dla
jednostek pomocniczych gminy w ³¹cznej kwocie 54.000,00 z³.
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Zgodnie z uchwa³ami zebrañ wiejskich rodki te przeznaczono na zadania w szeciu dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej.
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DOTACJE DLA ORGANIZACJI PO¯YTKU PUBLICZNEGO

Gmina og³osi³a na okrelone zadanie. Wybranym podmiotom
powierzono realizacjê zadañ na podstawie zawartych umów,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr
96, poz. 873 z póniejszymi zmianami).

W bud¿ecie gminy na 2005 r. zaplanowano dotacje dla
podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ³¹cznej
kwocie 206.700,00 z³. Zosta³y one przeznaczone na dofinansowanie zadañ publicznych wykonywanych przez podmioty
wymienione w poni¿szej tabeli. Podmioty, którym udzielono
dotacji wybrane zosta³y w ramach konkursu ofert, który
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Zadania zosta³y rozliczone, Spó³dzielnia Mieszkaniowa
w Nowym Tomylu zwróci³a niewykorzystan¹ dotacjê
w kwocie 4,32 z³. Zwrotu dokonano po 15 stycznia 2006 roku.




 






























Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91













8
7

 9859 

.

6



*,0720

.

6



62.

Poz. 2282



*



8

8

0

.



%

.

6













8

.

6



-$675=







8

.

6



.2521$ 







8

.

6



25=(







8

.

6



=(1,7







8

.

6



6







8

.

6



=







0

.

6



720,.,$,.,'2







0

.

6



*520< 







/







0







/

.

6



.2521$







/

.

6



.2521$,,

/

.

6



.2521$

%


.



%2586-$

7











/







6







/







2*





.$1*85





1





1





.

6

.



6

.
2

.




.




6





1



7




7



7





7

%

/=66



6



.

6$0



7

7

%



.6



1

%


1

1

6

5



-.$

1






:

27$':

)

6


%

%8'2:/$1,

=

-

%

723,$. 

 32/21,$

6

% 





-

1



6

7





(0



















































































Z bud¿etu gminy w 2005 r. udzielono na podstawie art. 47
ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego dotacji celowej z bud¿etu
Gminy Nowy Tomyl dla Powiatu Nowotomyskiego:

Orodka Szkolno-Wychowawczego w Zb¹szyniu w kwocie
35.479,00 z³
Na podstawie zawartych porozumieñ z Powiatem Nowotomyskim realizowane s¹ zadania powiatu przy udziale
rodków powiatowych:

- na dofinansowanie zakupu specjalistycznych ubrañ stra¿ackich dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Nowym Tomylu w kwocie 8.000,00 z³

- zadania kultury przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê
Publiczn¹.

- na zabezpieczenie kosztów dowozu dzieci niepe³nosprawnych z terenu Gminy Nowy Tomyl do Specjalistycznego

Realizacja tych zadañ przedstawia siê nastêpuj¹co:
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Wykonanie planu dochodów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego usta-
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wami a podlegaj¹cych odprowadzeniu do bud¿etu pañstwa
przedstawia poni¿sza tabela:
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Z ogólnie uzyskanej kwoty 83.348,00 z³ na rachunek bud¿etu pañstwa przekazano 79.199,00 z³, z tego z tytu³u wydanych
dowodów osobistych kwotê 78.831,00 z³ a za udostêpnienie
danych osobowych 368,00 z³.

zdolnoci¹ do regulowania w wyznaczonych terminach odsetek i sp³at kapita³u.
W stosunku do ubieg³ego roku kwota zad³u¿enia d³ugoterminowego zwiêkszy³a siê o 562.979,00 z³.

Na rachunek bud¿etu gminy przekazano kwotê 4.149,00 z³
z tytu³u obs³ugi w/w zadania w wysokoci 5% uzyskanej kwoty
za wydanie dowodów osobistych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wyst¹pi³y zobowi¹zania krótkoterminowe zwi¹zane z bie¿¹cym funkcjonowaniem
w kwocie 1.288.014,00 z³:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za
rok 2005 w kwocie 1.180.654,00 z³ (wyp³acone do koñca
marca 2006 r.)

ZOBOWI¥ZANIA I NALE¯NOCI
Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zad³u¿enia
gminy Nowy Tomyl wynosi³ 8.000.950,00 z³.

- pozosta³e zobowi¹zania z tytu³u wykonanych dostaw
i us³ug, za które rachunki i faktury wyst¹pi³y na prze³omie
roku w kwocie 107.360,00 z³.

W ci¹gu 2005 roku zosta³a sp³acona ca³a przypadaj¹ca na
ten rok kwota kredytu w wysokoci 1.968.847,00 z³.

Nale¿noci wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu
dochodów bud¿etowych wynios³y 1.626.401,00 z³, w tym:
zaleg³oci 1.605.072,00 z³.

Wskaniki zad³u¿enia obci¹¿aj¹ce bud¿et, wyliczone zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych zamknê³y siê za rok 2005
nastêpuj¹cymi wielkociami:

W toku realizacji bud¿etu gminy w 2005 r. Burmistrz
korzystaj¹c z upowa¿nienia Rady Miejskiej, dokona³ zmian w
wydatkach bud¿etu miêdzy rozdzia³ami w ramach dzia³u
wydaj¹c w tej sprawie 6 zarz¹dzeñ, dokona³ sp³aty zaci¹gniêtych w latach ubieg³ych po¿yczek i kredytów na ³¹czn¹ kwotê
1.968.847,00 z³.

- wskanik ustawowy 15%, bud¿et gminy Nowy Tomyl
4,73%
- wskanik ustawowy 60%, bud¿et gminy Nowy Tomyl
19,23%.
Wskaniki te to efekt prowadzenia ostro¿nej polityki bud¿etowej gminy w zakresie zad³u¿ania siê, odzwierciedlonej

Burmistrz
() mgr Henryk Helwing

Za³¹cznik nr 1
do sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2005 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY NOWY
TOMYL ZA 2005 R. W UK£ADZIE UCHWALONYM PRZEZ RADÊ MIEJSK¥
3
'



5





7








3



:














5

 







0









:













 







,
:

 

 



















 
























 
































 












Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91



 9861 



















/







*




 



 






+







3



'

 














7





'







:







3







:

 







:



:

 










7









3



'

 





*



:



 











3





























































































 







 



























:

 



 







6

 













 

 







 














 










:



3

 









:






 

'

















 


































*



 













 















 
















6























 










































































 





















 





 











 











 







 

























 







'











 











 

















 

 













 

 

















3










 









6









2







 







 
















3



















6







'








 









Poz. 2282




















2




 




 





Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91







3







:







'







3







:







$







8
















 













 




'







8







:









 

 
 







3







:

















































 





 





 





 







 





























































































































 





 



























 





 






































 





















 









8




3



:





 

3





 


:








































 


6















'
















 





 














Poz. 2282



 

'


 9862 



 














8



'
























3

'





















'




















































 





2



'













 


%



 









 


6













0



 









 6








6





 







3









 








5













:



 



:



 















 



















*



 










:

 

'





































 

























:

 










3








2






 













 








Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

:

 9863 

 















3









3











3











3











3











:

 







 







'














 

 




 















 





 











 





































 

 



 













 

:








 
















 





















3













3















3









 







3









 







3









 







3

















:

 







 







:

 













3











=















:





















 





 











































 





 





 





















 





 





 





 





 





 





 





 





 





 































 

2








 
 





:

 






 











 



















3















3





































&











6







5







3







&







6







2







6











 

















:





 
5




 


2







3








8















 
















 

 







 



 







 






 

3








 

2
































:










:












 









 



 



:







:
























 














 












 













:







2






















Poz. 2282








Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91







:

 

'




 9864 





 






'










*







:

 







:

 





'





:

 

=



















 























 




:





 









 





 





 













 





















































































 


























































 

















 





 





 





 






























 

 








 






























 






 

 



6




















 





















'















'






 




















3




















 


 

'






:









3




































 










'







 



























Poz. 2282













 








'











 



















=

:














2









:

 

'

























 











 






:

 

3













 









(







3








































'








8


































 

















 








 














'














 

 

'

















 



 









Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

'




 9865 







 












*







8



 




 



 




:

 







:

 







2







:

 

:

 























:

 







:

 







.







'





:








 













 


















 











 











 

 












 







 





 








 













































 





 





 

















 





 





 





 





 





 





 





 





 





 


















'









 

%
























 

3









 

'












3















 













6










'





Poz. 2282





 












'
















 































2



:

 



 









3



'

 

















3



2





2







:







.







=









:

 





















 



















 

 














 

5








3














 


















6















 










 












 









 





 





























 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

 9866 

Poz. 2282

Za³¹cznik nr 2
do sprawozdania z wyk. bud¿etu za 2005 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY
NOWY TOMYL ZA 2005 R. W UK£ADZIE UCHWALONYM PRZEZ RADÊ MIEJSK¥.

'





5



7





5

 





0







:





































3









,



:
,

 













:



3




:












7





/

 











:





'







:





'





:







:







7







3







:





*







*







:







:























'





3





:





$





8





:

















:





8





:































































3












 

:







































5





 

















 















:



3




:












3



:









8


 
























3



:










































































































 





 









































































































































































































































































































 





 




 





Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91













8





 
:




:

3





:















:







:















%





.


5


6














2





:









2





:

























:







:



:















6

3

















6









0

:








3















3














3












:



3



.

'



 















 6















3

































 9867 









 



 
 











2



2










 



:

















5









5





:







2

 





6

















:





2





:

































*





:






 










:




















3



:



































 





















































































 





 





 





 

































 

 











 













































































































:








Poz. 2282





































































































































 





 





 


































Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91













'





:

































'





:

























2





6



:



























































 





















































 

























































=





:







 









:







































3





'





:







3



:









3



:















































:

 













:
=








 


















 






























 





 

































































































































 













 



 






 








:

 





6






























3

Poz. 2282









 9868 





















'





:









2









:











































:













8













:









































 





 





 





 





 





 





 





 


:

 





















 












3





:





3




































:






3
:











Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91











































 9869 


(






:











.

 






:














 























:





'





:





*







*







:





2





:





8





:

















:





2





:







:















3











 








 



 











 














 







6














 




3



:


















.







'





:

























2





:





















2





:













.





2





:

































 



 










 






:



%




:








 



3








:










2



 

 







 


















 












=



:













3
:







 



Poz. 2282











 






























































 











 






























































































































































 



















 





 





 





 





 





 





 





 























































































































































 

 

 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91





5











:

























 













:

 9870 




















Poz. 2282










































































Burmistrz
() mgr Henryk Helwig

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodleg³oci 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail  dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl
Sk³ad, druk i rozpowszechnianie:
Sk³ad  Orodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 061 852 90 44
Druk  Orodek Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji, al. Niepodleg³oci 18, Poznañ
Rozpowszechnianie  Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y  Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kociuszki 93, pok. PI 18 tel. 061 854 1703
Egzemplarze bie¿¹ce mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego:
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Kociuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 061 854 14 09, 061 854 19 95 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych),
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. w. Józefa 5, pok. 132
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok B
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kociuszki 4, pok. 101
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-14 00
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Orodku Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji
al. Niepodleg³oci 18, Poznañ

ISSN 15075729

Cena brutto: 60,00 z³

