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2294
ROZPORZ•DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr 25/2002
z dnia 28 czerwca 2002 r.
zmieniajπce Zarzπdzenie Ministra Leúnictwa i Przemys≥u Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody
Na podstawie art. 23 ust. 3 w zwiπzku z art. 23 a ust. 1
ustawy z dnia 16 paüdziernika 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110,
poz. 1189) zarzπdza siÍ co nastÍpuje:
ß1
W Zarzπdzeniu Ministra Leúnictwa i Przemys≥u Drzewnego
z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwaty
przyrody (M.P. Nr 45, poz. 218 z 1964 r.) wprowadza siÍ
nastÍpujπce zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìUznaje siÍ za rezerwat przyrody pod nazwπ ìGoüdzik Siny
w Grzybnieî obszar lasu o powierzchni 16,60 ha w Leúnictwie

Grzybno Nadleúnictwa Konstantynowo, po≥oøony w gminie
Mosina, w powiecie poznaÒskim wojewÛdztwa wielkopolskiego, oznaczony w planie urzπdzenia gospodarstwa leúnego
Nadleúnictwa Konstantynowo, wed≥ug stanu na dzieÒ
01.01.1998 r., jako oddzia≥y lasu nr 42 c, f, g, h, oraz 43 k,
l Leúnictwa Grzybno, obrÍbu Konstantynowoî.
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
1. ìNa obszarze rezerwatu przyrody zabrania siÍ:
a) polowania, chwytania dziko øyjπcych zwierzπt, p≥oszenia ich i zabijania, zbieraniaporoøy zwierzyny p≥owej,
niszczenia nor i legowisk zwierzÍcych oraz gniazd
ptasich i wybierania z nich jaj,
b) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roúlin,
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c) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadÛw lub
innych nieczystoúci, innego zanieczyszczania wÛd,
gleby oraz powietrza,
d) dokonywania zmian przedmiotÛw ochrony i obszarÛw objÍtych ochronπ,
e) uøywania, uøytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotÛw oraz obszarÛw objÍtych ochronπ,
f) zmiany stosunkÛw wodnych, jeøeli s≥uøπ one innym
celom niø ochrona przyrody,
g) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej uøytkowania,
h) palenia ognisk, wyrobÛw tytoniowych, uøywania ürÛde≥ úwiat≥a o otwartym p≥omieniu poza miejscami
wyznaczonymi,
i) prowadzenia dzia≥alnoúci wytwÛrczej, a takøe rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierzπt,
j) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnπcych roúlin, grzybÛw oraz ich czÍúci,
k) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy
konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
l) wprowadzania psÛw bez smyczy i kagaÒca,
m) umieszczania tablic, napisÛw, og≥oszeÒ reklamowych
i innych znakÛw nie zwiπzanych z ochronπ przyrody,
z wyjπtkiem znakÛw drogowych i innych zwiπzanych
z ochronπ porzπdku i bezpieczeÒstwa publicznego na
przedmiotach lub obszarach objÍtych ochronπ,
n) zak≥Ûcania ciszy,
o) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta≥cajπcych rzeübÍ terenu,
p) prowadzenia badaÒ naukowych bez zgody wojewody,
q) wprowadzania gatunkÛw roúlin lub zwierzπt poza ich
naturalne miejsce wystÍpowania,
r) wprowadzania organizmÛw zmodyfikowanych genetycznie.
2. Zakazy, o ktÛrych mowa w pkt 1, nie dotyczπ:
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a) wykonywania zabiegÛw wynikajπcych z planu ochrony
lub rocznych zadaÒ ochronnych, a takøe w przypadku
koniecznoúci likwidacji nag≥ych zagroøeÒ, czynnoúci
nie ujÍtych w planie ochrony lub rocznych zadaniach
ochronnych za zgodπ wojewody,
b) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia≥aÒ zwiπzanych z bezpieczeÒstwem publicznym, zapobieganiem
lub likwidacjπ skutkÛw klÍski øywio≥owej,
c) wykonywania zadaÒ z zakresu obronnoúci kraju w przypadku zagroøenia bezpieczeÒstwa paÒstwa.î
3) dodaje siÍ ust. 3a w brzmieniu:
ìWokÛ≥ rezerwatu tworzy siÍ otulinÍ o ≥πcznej powierzchni
26,19 ha. W sk≥ad otuliny rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urzπdzenia gospodarstwa leúnego Nadleúnictwa
Konstantynowo, wed≥ug stanu na dzieÒ 01.01.1998 r., jako
oddzia≥y lasu nr 42 b, d, 43 j oraz 48 a Leúnictwa Grzybno,
obrÍbu Konstantynowo. Celem otuliny jest zabezpieczenie
obszaru rezerwatu przed szkodliwym oddzia≥ywaniem czynnikÛw zewnÍtrznych.î
ß2
NadzÛr nad rezerwatem przyrody sprawuje w imieniu Wojewody
Wielkopolskiego WojewÛdzki Konserwator Przyrody.
ß3
Wykonanie rozporzπdzenia powierza siÍ WojewÛdzkiemu Konserwatorowi Przyrody.
ß4
Rozporzπdzenie wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski

2295
ROZPORZ•DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr 26/2002
z dnia 28 czerwca 2002 r.
zmieniajπce Zarzπdzenie Ministra Leúnictwa i Przemys≥u Drzewnego z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody
Na podstawie art. 23 ust. 3 w zwiπzku z art. 23 a ust. 1
ustawy z dnia 16 paüdziernika 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110,
poz. 1189) Zarzπdza siÍ co nastÍpuje:
ß1
W Zarzπdzeniu Ministra Leúnictwa i Przemys≥u Drzewnego z dnia
26 marca 1975 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody
(M.P. Nr 11, poz. 64) wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:

ß12 otrzymuje brzmienie:
ìUznaje siÍ za rezerwat przyrody pod nazwπ ìånieøycowy Jarî
obszar lasu o powierzchni 9,27 ha w leúnictwie Uchorowo
Nadleúnictwa £opuchÛwko, po≥oøony w gminie Murowana
Goúlina, w powiecie poznaÒskim wojewÛdztwa wielkopolskiego,
oznaczony w planie urzπdzenia gospodarstwa leúnego Nadleúnictwa £opuchÛwko, wed≥ug stanu na dzieÒ 01.01.2001 r.,
jako oddzia≥y lasu nr 210 l (czÍúÊ), 211 a (czÍúÊ), 218 o oraz
219 f, g leúnictwa Uchorowo, obrÍbu Kπty. Celem ochrony jest
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zachowanie stanowiska masowo wystÍpujπcej únieøycy
wiosennejî.
dodaje siÍ ß12 a w brzmieniu:
1. WokÛ≥ rezerwatu, o ktÛrym mowa w ß12, tworzy siÍ otulinÍ
o ≥πcznej powierzchni 8,84 ha.
2. W sk≥ad otuliny rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urzπdzenia gospodarstwa leúnego Nadleúnictwa £opuchÛwko, wed≥ug stanu na dzieÒ 01.01.2001 r., jako oddzia≥y
lasu nr 218 k, l, n oraz 219 d, j leúnictwa Uchorowo, obrÍbu
Kπty. Celem otuliny jest zabezpieczenie obszaru rezerwatu
przed szkodliwym oddzia≥ywaniem czynnikÛw zewnÍtrznych.
ß13 w odniesieniu do rezerwatu, o ktÛrym mowa w ß12
otrzymuje brzmienie:
1. Na obszarze rezerwatu, o ktÛrym mowa w ß12 zabrania siÍ:
a) polowania, chwytania dziko øyjπcych zwierzπt, p≥oszenia
ich i zabijania, zbierania poroøy zwierzyny p≥owej, niszczenia nor i legowisk zwierzÍcych oraz gniazd ptasich
i wybierania z nich jaj,
b) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych
roúlin,
c) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadÛw lub
innych nieczystoúci, innego zanieczyszczania wÛd, gleby
oraz powietrza,
d) dokonywania zmian przedmiotÛw ochrony i obszarÛw
objÍtych ochronπ,
e) uøywania, uøytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotÛw oraz obszarÛw objÍtych ochronπ,
f) zmiany stosunkÛw wodnych, jeøeli s≥uøπ one innym
celom niø ochrona przyrody,
g) wydobywania torfu,
h) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej uøytkowania,
i) palenia ognisk, wyrobÛw tytoniowych, uøywania ürÛde≥
úwiat≥a o otwartym p≥omieniu poza miejscami wyznaczonymi,
j) prowadzenia dzia≥alnoúci wytwÛrczej, a takøe rolniczej,
hodowlanej lub chowu zwierzπt,
k) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnπcych
roúlin, grzybÛw oraz ich czÍúci,
l) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej
wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
m) wprowadzania psÛw bez smyczy i kagaÒca,
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n) umieszczania tablic, napisÛw, og≥oszeÒ reklamowych
i innych znakÛw nie zwiπzanych z ochronπ przyrody,
z wyjπtkiem znakÛw drogowych i innych zwiπzanych
z ochronπ porzπdku i bezpieczeÒstwa publicznego na
przedmiotach lub obszarach objÍtych ochronπ,
o) zak≥Ûcania ciszy,
p) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta≥cajπcych
rzeübÍ terenu,
q) prowadzenia badaÒ naukowych bez zgody wojewody,
r) wprowadzania organizmÛw zmodyfikowanych genetycznie.
2. Zakazy, o ktÛrych mowa w ust. 1, nie dotyczπ:
a) wykonywania zabiegÛw wynikajπcych z planu ochrony
lub rocznych zadaÒ
b) ochronnych, a takøe w przypadku koniecznoúci likwidacji nag≥ych zagroøeÒ, czynnoúci nie ujÍtych w planie
ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych za zgodπ
wojewody,
c) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia≥aÒ zwiπzanych
z bezpieczeÒstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacjπ skutkÛw klÍski øywio≥owej,
d) wykonywania zadaÒ z zakresu obronnoúci kraju w przypadku zagroøenia bezpieczeÒstwa paÒstwa.
ß2
NadzÛr nad rezerwatem przyrody sprawuje w imieniu Wojewody
Wielkopolskiego WojewÛdzki Konserwator Przyrody.
ß3
Wykonanie rozporzπdzenia powierza siÍ WojewÛdzkiemu Konserwatorowi Przyrody.
ß4
Rozporzπdzenie wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski
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ROZPORZ•DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr 27/2002
z dnia 28 czerwca 2002 r.
zmieniajπce Zarzπdzenie Ministra Leúnictwa i Przemys≥u Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie zmiany Zarzπdzenia
o uznaniu za rezerwat przyrody
Na podstawie art. 23 ust. 3 w zwiπzku z art. 23 a ust. 1
ustawy z dnia 16 paüdziernika 1991 r. o ochronie przyrody

(Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110,
poz. 1189) Zarzπdza siÍ co nastÍpuje:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 93

ó 10047 ó

ß1
W Zarzπdzeniu Ministra Leúnictwa i Przemys≥u Drzewnego
z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmieniajπcym Zarzπdzenie w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 65, poz. 309 z 1994 r.)
wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ìUznaje siÍ za rezerwat przyrody pod nazwπ ìHuby Grzebieniskieî obszar lasu o powierzchni 14,73 ha w Leúnictwie
BytyÒ Nadleúnictwa Pniewy, po≥oøony w gminie Kaümierz,
w powiecie szamotulskim wojewÛdztwa wielkopolskiego,
oznaczony w planie urzπdzenia gospodarstwa leúnego Nadleúnictwa Pniewy, wed≥ug stanu na dzieÒ 01.01.1997 r., jako
oddzia≥y lasu nr 318 a, b, c, d, f, g, h1, h2 oraz i Leúnictwa
BytyÒ, obrÍbu M≥odaskoî,
2) ust. 2 uchyla siÍ,
3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
ì1. na obszarze rezerwatu przyrody zabrania siÍ:
a) polowania, chwytania dziko øyjπcych zwierzπt, p≥oszenia
ich i zabijania, zbierania poroøy zwierzyny p≥owej, niszczenia nor i legowisk zwierzÍcych oraz gniazd ptasich
i wybierania z nich jaj,
b) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych
roúlin,
c) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadÛw lub
innych nieczystoúci, innego zanieczyszczania wÛd, gleby
oraz powietrza,
d) dokonywania zmian przedmiotÛw ochrony i obszarÛw
objÍtych ochronπ,
e) uøywania, uøytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotÛw oraz obszarÛw objÍtych ochronπ,
f) zmiany stosunkÛw wodnych, jeøeli s≥uøπ one innym
celom niø ochrona przyrody,
g) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej uøytkowania,
h) palenia ognisk, wyrobÛw tytoniowych, uøywania ürÛde≥
úwiat≥a o otwartym p≥omieniu poza miejscami wyznaczonymi,
i) prowadzenia dzia≥alnoúci wytwÛrczej, a takøe rolniczej,
hodowlanej lub chowu zwierzπt,
j) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnπcych
roúlin, grzybÛw oraz ich czÍúci,
k) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej
wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
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l) wprowadzania psÛw bez smyczy i kagaÒca,
m) umieszczania tablic, napisÛw, og≥oszeÒ reklamowych
i innych znakÛw nie zwiπzanych z ochronπ przyrody,
z wyjπtkiem znakÛw drogowych i innych zwiπzanych
z ochronπ porzπdku i bezpieczeÒstwa publicznego na
przedmiotach lub obszarach objÍtych ochronπ,
n) zak≥Ûcania ciszy,
o) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta≥cajπcych
rzeübÍ terenu,
p) prowadzenia badaÒ naukowych bez zgody wojewody,
q) wprowadzania gatunkÛw roúlin lub zwierzπt poza ich
naturalne miejsca wystÍpowania,
r) wprowadzania organizmÛw zmodyfikowanych genetycznie.
2. Zakazy, o ktÛrych mowa w ust. 1, nie dotyczπ:
a) wykonywania zabiegÛw wynikajπcych z planu ochrony
lub rocznych zadaÒ ochronnych, a takøe w przypadku
koniecznoúci likwidacji nag≥ych zagroøeÒ, czynnoúci nie
ujÍtych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych za zgodπ wojewody,
b) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia≥aÒ zwiπzanych
z bezpieczeÒstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacjπ skutkÛw klÍski øywio≥owej,
c) wykonywania zadaÒ z zakresu obronnoúci kraju w przypadku zagroøenia bezpieczeÒstwa paÒstwa.
ß2
NadzÛr nad rezerwatem przyrody sprawuje w imieniu Wojewody
Wielkopolskiego WojewÛdzki Konserwator Przyrody.
ß3
Wykonanie rozporzπdzenia powierza siÍ WojewÛdzkiemu Konserwatorowi Przyrody.
ß4
Rozporzπdzenie wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski
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UCHWA£A Nr XXVIII/162/2002 RADY GMINY W PAKOS£AWIU
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy Pakos≥aw op≥aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 18, art. 19 pkt
1, lit. c, pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
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o podatkach i op≥atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84) Rada Gminy w Pakos≥awiu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Wprowadza siÍ na obszarze Gminy Pakos≥aw op≥atÍ administracyjnπ.
ß2
Ustala siÍ nastÍpujπcy zakres spraw podlegajπcy op≥acie administracyjnej i wysokoúÊ tej op≥aty:
1. Za sporzπdzenie protoko≥u zawierajπcego ostatniπ wolÍ spadkobiercy wyraøonπ wobec WÛjta Gminy lub Sekretarza Gminy
66 z≥
*2. Za wydanie decyzji w sprawie wykreúlenia wpisu z ewidencji
dzia≥alnoúci gospodarczej
20 z≥
3. Za wydanie wypisÛw i wyrysÛw z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy
20 z≥
ß3
Op≥ata pobierana bÍdzie bez wezwania w kasie UrzÍdu Gminy
w Pakos≥awiu:
ñ od spisania protoko≥u zawierajπcego ostatniπ wolÍ od wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dokonania czynnoúci,
*ñ od decyzji o wykreúleniu wpisu z ewidencji dzia≥alnoúci
gospodarczej, od osoby ubiegajπcej siÍ o wykreúlenie wpisu,
z chwilπ dokonania lub wystπpienia z wnioskiem o dokonanie
czynnoúci urzÍdowej,

ñ
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od wydania i wyrysÛw z planu zagospodarowania przestrzennego, od osoby ubiegajπcej siÍ o ich wydanie, z chwilπ
dokonania czynnoúci urzÍdowej,

ß4
Traci moc uchwa≥a Nr XIX/116/2000.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(-) Danuta Rybacka
* uchwa≥a Nr 603/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12.06.2002 r. orzekajπca niewaønoúÊ ß2 ust. 2 oraz ß3 tiret 3 uchwa≥y Nr XXVIII/162/2002
Rady Gminy w Pakos≥awiu z dnia 28.03.2002 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze gminy Pakos≥aw op≥aty administracyjnej.

2298
UCHWA£A Nr XXIV/132/2002 RADY GMINY LISK”W
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz.
230 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na 2002 r. w brzmieniu stanowiπcym
za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy LiskÛw.

ß3
Traci moc Uchwa≥a Rady Gminy LiskÛw Nr XIX/106/2001
z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjÍcia Programu
Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
obowiπzujπcπ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(-) Graøyna Bronú
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Za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr XXIV/132/2002
Rady Gminy LiskÛw
z dnia 26 kwietnia 2002 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY LISK”W NA 2002 R.
Celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemÛw uzaleønieÒ, zw≥aszcza wúrÛd m≥odzieøy, zmniejszanie
rozmiarÛw tych, ktÛre aktualnie wystÍpujπ oraz zwiÍkszanie
wiedzy, sposobÛw dzia≥ania, zasobÛw niezbÍdnych do radzenia
sobie juø z istniejπcymi problemami.
Podstawowe strategie programu:
1. Prowadzenie dzia≥alnoúci, majπcej na celu ograniczenie
i zmniejszenie moøliwoúci zakupu i spoøycia wszelkiego
rodzaju uøywek, ze szczegÛlnym uwzglÍdnieniem osÛb
niepe≥noletnich.
2. Prowadzenie akcji propagandowej, wdraøania nowoczesnych programÛw profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejÍtnoúci s≥uøπcych zdrowemu i trzeüwemu
øyciu.
3. Dzia≥alnoúÊ edukacyjna wúrÛd m≥odzieøy, celem ktÛrej
jest zapobieganie i rozwiπzywanie problemÛw uzaleønieÒ.
4. WspÛ≥dzia≥anie z instytucjami, organizacjami, szko≥ami
i zak≥adami pracy z terenu gminy.
I.

ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych.
1. Zapewnienie pomocy prawnej dla osÛb uzaleønionych
i ich rodzin.
2. Prowadzenie zajÍÊ rehabilitacyjnych dla osÛb uzaleønionych od alkoholu.
3. Szkolenie i doskonalenie cz≥onkÛw Gminnej Komisji ds.
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w zakresie
profilaktyki i przeciwdzia≥ania alkoholizmowi.
4. Podejmowanie dzia≥aÒ zmierzajπcych do poddania siÍ
leczeniu odwykowemu osÛb uzaleønionych od alkoholu.
5. Informowanie i szkolenie w≥aúcicieli placÛwek handlowych i sprzedawcÛw na temat zasad i sprzedaøy napojÛw alkoholowych.

II. Udzielanie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe pomocy psychospo≥ecznej i prawnej a w szczegÛlnoúci
ochrony przed przemocπ w rodzinie.
1. Kontynuowanie dzia≥alnoúci úwietlicy wychowawczo-terapeutycznej w Liskowie dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.
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2. Dalsza adaptacja pomieszczeÒ oraz doposaøenie placÛwki w pomoce i sprzÍty niezbÍdne do prowadzenia zajÍÊ.
3. Finansowanie bieøπcych kosztÛw funkcjonowania.
4. Dofinansowanie posi≥kÛw dla dzieci uczÍszczajπcych do
placÛwki.
5. WspÛ≥praca z dyrektorami szkÛ≥, policjπ, sπdem i Oúrodkiem Pomocy Spo≥ecznej.
III. Prowadzenie dzia≥alnoúci profilaktycznej i edukacyjnej dla
dzieci i m≥odzieøy oraz grup zawodowych realizujπcych
ustawÍ o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi.
1. Kontynuacja szkolnych programÛw profilaktycznych ìDrugi
Elementarz czyli program siedmiu krokÛwî.
2. Finansowanie obozÛw i wycieczek z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
3. Zorganizowanie zajÍÊ edukacyjnych dla rodzicÛw dzieci
ze szkÛ≥ podstawowych.
4. Dzia≥alnoúÊ edukacyjna dla nauczycieli poprzez wprowadzanie do porzπdku posiedzeÒ rad pedagogicznych szkÛ≥
na terenie gminy LiskÛw szkoleÒ z zakresu rozwiπzywania problemÛw alkoholowych.
5. Dzia≥alnoúÊ polegajπca na organizowaniu imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym dla dzieci i m≥odzieøy.
6. Zakup ksiπøek z zakresu profilaktyki i terapii uzaleønieÒ
oraz lektur szkolnych do Gminnej Biblioteki Publicznej.
V. Wspomaganie dzia≥alnoúci instytucji, stowarzyszeÒ i osÛb
fizycznych s≥uøπcych rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych.
1. Krzewienie trzeüwoúci i abstynencji.
2. WspÛ≥praca ze szkolnymi organizacjami sportowymi dla
promowania zdrowego stylu øycia (pomoc finansowa ñ
zakup sprzÍtu). Dofinansowane obozÛw sportowych
3. Wspieranie dzia≥aÒ oraz zabezpieczenie úrodkÛw na organizacjÍ imprez rozrywkowych bezalkoholowych organizowanych przez Gminny Oúrodek Kultury i placÛwki
oúwiatowe.
VI. Zasady wynagradzania cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
1. Ustala siÍ wynagrodzenie dla cz≥onkÛw Gminnej Komisji
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
2. Cz≥onkowie komisji otrzymujπ dietÍ w wysokoúci 70 z≥.
za kaødorazowy udzia≥ w posiedzeniu potwierdzony w≥asnorÍcznym podpisem na liúcie obecnoúci.
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UCHWA£A Nr XXIV/133/2002 RADY GMINY LISK”W
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem
piwa), przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy, jak i w miejscu sprzedaøy, zasad usytuowania miejsc sprzedaøy
napojÛw alkoholowych, warunkÛw ich sprzedaøy oraz zasad wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw
alkoholowych, jak i kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 paüdziernika 1982 roku
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35 poz. 230 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy
w Liskowie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Liczba punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) znajdujπcych siÍ
na terenie gminy LiskÛw.
1. Ustala siÍ 50 punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych
powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa), przeznaczonych
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy.
2. Ustala siÍ 15 punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych
zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa)
przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy.
ß2
Zasady usytuowania na terenie gminy LiskÛw miejsc sprzedaøy
napojÛw alkoholowych oraz warunki sprzedaøy tych napojÛw.
1. Punkt sprzedaøy napojÛw alkoholowych nie moøe byÊ usytuowany w bezpoúrednim sπsiedztwie szkÛ≥, placÛwek oúwiatowo-wychowawczych i opiekuÒczych, obiektÛw kultu religijnego, zak≥adÛw opieki zdrowotnej i spo≥ecznej oraz obiektÛw
sportowych.
2. Sprzedaø napojÛw alkoholowych moøe byÊ prowadzona
tylko w placÛwkach handlu detalicznego umoøliwiajπcego
dokonywanie zakupu wewnπtrz.
3. Sprzedaø detalicznπ napojÛw alkoholowych przeznaczonych
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy prowadziÊ moøna
w wyodrÍbnionych punktach sprzedaøy, ktÛrymi sπ:
a) wydzielone stoiska w innych placÛwkach handlowych,
b) sklepy branøowe ze sprzedaøπ napojÛw alkoholowych.
4. Sprzedaø detalicznπ napojÛw alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa zawierajπcego pow. 4,5% alkoholu prowadziÊ
moøna rÛwnieø w kioskach spoøywczych.
5. Sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy moøe byÊ prowadzona tylko w lokalach gastronomicznych wyposaøonych w urzπdzenia sanitarne, w tym toalety.
6. Sprzedaø napojÛw alkoholowych zawierajπcych do 4,5%
alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spoøycia na miejscu
moøe byÊ prowadzona w ogrÛdkach letnich, ktÛre stanowiπ
integralnπ czÍúÊ placÛwki gastronomicznej.

7. Sprzedaø, podawanie i spoøywanie napojÛw zawierajπcych
wiÍcej niø 4,5% alkoholu moøe siÍ odbywaÊ na imprezach
na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Przez miejsce wyznaczone
rozumie siÍ miejsce ogrodzone, oddzielone od pozosta≥ej
czÍúci placu, na ktÛrym organizowana jest impreza.
8. Wprowadza siÍ zakaz spoøywania napojÛw alkoholowych:
a) w ogrÛdkach letnich przy punktach sprzedaøy detalicznej,
b) w czasie festynÛw i imprez rozrywkowych organizowanych z okazji Dnia Dziecka.
9. Nie wydaje siÍ zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw
alkoholowych do spoøycia w miejscu i poza miejscem sprzedaøy w punktach usytuowanych w odleg≥oúci:
a) mniejszej niø 10 m od wejúÊ na posesje domowe, do
placÛwek oúwiatowo-wychowawczych i opiekuÒczych
oraz zak≥adÛw opieki zdrowotnej i spo≥ecznej,
b) mniejszej niø 20 m od wejúÊ na posesje úwiπtyÒ.
10. W punkcie sprzedaøy napojÛw alkoholowych winny znajdowaÊ siÍ:
a) kserokopia zezwolenia oraz dowodu uiszczenia wp≥aty za
korzystanie z zezwolenia,
b) wywieszki informujπce o zakazie sprzedaøy napojÛw
alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeüwym oraz sprzedaøy na kredyt i pod zastaw.
11. Zabrania siÍ spoøywania napojÛw alkoholowych na ulicach
i placach publicznych, z wyjπtkiem miejsc przeznaczonych do
ich spoøycia na miejscu, w punktach sprzedaøy tych napojÛw.
ß3
Zasady wydawania, cofania i wygaszania zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do
spoøycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaøy.
I. Zasady wydawania zezwoleÒ dla placÛwek handlu detalicznego i zak≥adÛw gastronomicznych.
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaø (podawanie)
napojÛw alkoholowych sk≥adany w UrzÍdzie Gminy,
powinien zawieraÊ:
a) imiÍ i nazwisko, adres, nazwÍ i siedzibÍ firmy,
b) adres punktu sprzedaøy detalicznej lub zak≥adu gastronomicznego,
c) okreúlenie rodzajÛw napojÛw alkoholowych,
d) podpis uprawnionej osoby (osÛb) do reprezentowania
podmiotu gospodarczego.
2. Do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
a) zaúwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia≥alnoúci
gospodarczej lub aktualny odpis z w≥aúciwego rejestru.
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Zaúwiadczenia o wpisie do ewidencji nie øπda siÍ,
gdy podmiot jest wpisany do rejestru prowadzonego
przez WÛjta Gminy LiskÛw,
b) pozytywnπ opiniÍ sanitarnπ ñ w przypadku zak≥adu
gastronomicznego nowo uruchamianego.
4. W przypadku nowo uruchamianego punktu sprzedaøy
napojÛw alkoholowych pracownicy UrzÍdu Gminy przeprowadzajπ wizjÍ we wnioskowanym miejscu sprzedaøy
pod kπtem zgodnoúci usytuowania punktu i warunkÛw
sprzedaøy napojÛw alkoholowych okreúlonych uchwa≥π
Rady Gminy. Z przeprowadzonej wizji sporzπdzany jest
protokÛ≥.
5. Zebrany materia≥ zostaje przekazany do Zarzπdu Gminy
w celu wydania opinii w formie postanowienia Zarzπdu
Gminy.
6. Na podstawie opinii Zarzπdu Gminy zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje WÛjt Gminy LiskÛw.
Zasady wydawania zezwoleÒ dla przedsiÍbiorcÛw, ktÛrych
dzia≥alnoúÊ polega na organizowaniu przyjÍÊ sπ okreúlone
w punkcie I, ß3, podpunkty 1-6.
Zasady wydawania zezwoleÒ jednorazowych okreúlone sπ
w punkcie I, ß3, podpunkty 1-2 i 4-6. Do wniosku okreúlonego w podpunkcie 2 punktu I, ß3, naleøy do≥πczyÊ nastÍpujπce
dokumenty:
a) zaúwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia≥alnoúci
gospodarczej lub aktualny odpis z w≥aúciwego rejestru,
b) kserokopiÍ posiadanego zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych (z wyjπtkiem jednostek Ochotniczych Straøy Poøarnych),
c) zgoda organizatora imprezy oraz w≥aúciciela obiektu,
w ktÛrym organizowana jest impreza.
Zasady wydawania zezwoleÒ na imprezach na otwartym
powietrzu sπ okreúlone w punkcie I i III, ß3.
Terminy waønoúci zezwoleÒ.
1. Zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych wydaje
siÍ na czas oznaczony:
a) na okres 4 lat, do spoøycia w miejscu sprzedaøy,
b) na okres 2 lat, do spoøycia poza miejscem sprzedaøy.
2. Zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych na imprezach na otwartym powietrzu wydaje siÍ na okres do
2 dni.
Zasady cofania zezwoleÒ.
1. Zezwolenie cofa siÍ, jeøeli zachodzπ przes≥anki okreúlone
w art. 18 ust. 6 pkt 1-6 ustawy o wychowaniu w
trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi i zosta≥y
potwierdzone co najmniej jednym z niøej wymienionych
dokumentÛw:
a) protoko≥em Policji,
b) protoko≥em z kontroli dokonanej przez KomisjÍ Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
c) protoko≥em (orzeczeniem) w≥aúciwego organu kontroli paÒstwowej np. PaÒstwowej Inspekcji Handlowej, UrzÍdu Kontroli Skarbowej itd.
d) zeznaniami úwiadkÛw z≥oøonymi w postÍpowaniu
administracyjnym.

Poz. 2299

2. W postÍpowaniu administracyjnym przy cofniÍciu zezwolenia naleøy uwzglÍdniÊ:
a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
b) co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi.
3. Przed wydaniem decyzji zasiÍga siÍ opinii Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w przypadkach, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi.
VII. Wygaszanie zezwoleÒ.
Zezwolenia, ktÛre wygasajπ w okreúlonych art. 18 ust. 8
ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi, z mocy ustawy, nie wymagajπ w tej sprawie odrÍbnej
decyzji.
VIII. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
1. KontrolÍ przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi wykonuje Gminna Komisja ds. Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych. WÛjt Gminy wskazuje zespo≥y
kontrolne 3-osobowe, jednoczeúnie ustalajπc przewodniczπcego zespo≥u kontrolnego.
2. ZespÛ≥ kontrolny posiada nastÍpujπce uprawnienia ñ
moøe øπdaÊ:
a) okazania aktualnego zezwolenia,
b) okazania dowodu wp≥aty za korzystanie z zezwolenia,
c) okazania dowodÛw zwiπzanych z obrotem napojami
alkoholowymi,
d) wyjaúnieÒ co do sprzedaøy na kredyt,
e) umoøliwienia wejúcia do wszystkich miejsc w punkcie
sprzedaøy,
f) wy≥πczenia punktu z dzia≥alnoúci na czas przeprowadzenia kontroli,
g) pobrania prÛbki w celu zbadania % zawartoúci alkoholu, w iloúci niezbÍdnej do zbadania.
3. Tryb przeprowadzania kontroli:
a) przed przystπpieniem do czynnoúci kontrolnych przewodniczπcy okazuje imienne upowaønienie do przeprowadzenia kontroli w danej placÛwce,
b) kontrolowany obowiπzany jest stosowaÊ siÍ do poleceÒ wydawanych przez przewodniczπcego zespo≥u
kontrolnego,
c) czynnoúci kontrolne powinny byÊ przeprowadzane w
godzinach pracy punktu sprzedaøy,
d) z przeprowadzonych czynnoúci naleøy sporzπdziÊ
protokÛ≥, do ktÛrego stosuje siÍ przepisy KPA,
e) protokÛ≥ przekazuje siÍ WÛjtowi Gminy,
f) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisÛw,
ktÛre naleøπ do kompetencji innych organÛw, 1
egzemplarz protoko≥u przekazuje siÍ tym organom.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy LiskÛw.
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ß5
Traci moc Uchwa≥a Rady Gminy LiskÛw nr XIX/99/93 z dnia
2 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy
napojÛw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu
(z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia poza miejscem
sprzedaøy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaøy napojÛw
alkoholowych.

Poz. 2299, 2300

ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
obowiπzujπcπ od 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(-) Graøyna Bronú

2300
UCHWA£A Nr XXXV/206/2002 RADY GMINY PIASKI
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie okreúlenia zasad wydzierøawiania nieruchomoúci gruntowych na dzia≥alnoúÊ poza rolniczπ i wynajmowania lokali
uøytkowych na okres d≥uøszy niø 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Gminy Piaski uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy Piaski do wydzierøawiania
i wynajmowania lokali uøytkowych, nieruchomoúci wydzierøawianych na dzia≥alnoúÊ poza rolniczπ oraz okreúlenia
wysokoúci stawek czynszu.
2. Zarzπd Gminy Piaski moøe upowaøniÊ do wynajmowania
i wydzierøawiania na zasadach okreúlonych w uchwale dyrektorÛw jednostek i so≥tysÛw.
ß2
1. Wydzierøawianie i wynajmowanie lokali uøytkowych, nieruchomoúci gruntowych odbywa siÍ w drodze przetargu.
2. Do ustalenia ceny wywo≥awczej za 1 m2 powierzchni lokali
uøytkowych i nieruchomoúci gruntowych upowaønia siÍ
Zarzπd Gminy Piaski.
3. Stawka za 1 m2 powierzchni osiπgniÍta w przetargu wzrasta
corocznie o úrednioroczny wskaünik cen towarÛw i us≥ug
konsumpcyjnych og≥aszany przez Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu
Statystycznego.
4. Do stawki okreúlonej w ust. 3 dolicza siÍ podatek VAT.
ß3
StawkÍ czynszu za 1 m2 powierzchni dla lokali uøytkowych
i nieruchomoúci gruntowych, ktÛre zosta≥y wydzierøawione lub

wynajÍte przed podjÍciem uchwa≥y ustala siÍ corocznie Zarzπd
Gminy Piaski.
ß4
Z dzierøawcami i najemcami lokali uøytkowych i nieruchomoúci
gruntowych, z ktÛrymi zosta≥a zawarta umowa na okres krÛtszy
niø 3 lata, Zarzπd Gminy Piaski zawrze umowy na dalszy okres
bez og≥aszania przetargu.
ß5
Zarzπd Gminy Piaski ustala stawki czynszu bez przetargu za
jednorazowy wynajem lokali uøytkowych w úwietlicach wiejskich za: przyjÍcia weselne, komunijne, stypy pogrzebowe,
wesela.
ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Piaski.
ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy w Piaskach
(-) Irena RÛøalska
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2301
UCHWA£A Nr XLI/290/2002 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYåLU
z dnia 24 maja 2002 r.
w sprawie ustalenia nazw nowo powsta≥ych ulic na terenie miejscowoúci Glinno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miejska w Nowym
Tomyúlu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Nadaje siÍ nazwy dla nowo powsta≥ych ulic miejscowoúci Glinno
po lewej stronie drogi biegnπcej w kierunku Starego Tomyúla
(teren po≥oøony pomiÍdzy ulicami Tadeusza Koúciuszki, Marii
Konopnickiej, Komunalnπ i drogπ obwodowπ). Dla nowo powsta≥ych ulic nadaje siÍ nazwy zwiπzane z nazwami kwiatÛw,
zgodnie z wczeúniej nadanymi nazwami w tym rejonie.
ul. Daliowa ñ oznaczona na za≥πczonej mapie
nr 2
ul. Fio≥kowa
ó,,ó
nr 3
ul. Goüdzikowa
ó,,ó
nr 4
ul. Chabrowa
ó,,ó
nr 5
ul. Jaúminowa
ó,,ó
nr 6
ul. Krokusowa
ó,,ó
nr 8
ul. Lawednowa
ó,,ó
nr 9
ul. Malwowa
ó,,ó
nr 11
ul. Nagietkowa
ó,,ó
nr 12
ul. RÛøana (przed≥uøenie ulicy RÛøanej w mieúcie
w kierunku pÛ≥nocnym Glinno)
nr 13
ul. Storczykowa
ó,,ó
nr 14

ul. S≥onecznikowa
ul. Szafranowa
ul. Tulipanowa

ó,,ó
ó,,ó
ó,,ó

nr 15
nr 16
nr 17

ß2
Nowo powsta≥e ulice po≥oøone sπ na terenie przeznaczonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ìul. Konopnickiej ñ Obwodnicaî w Nowym Tomyúlu pod drogi gminne
bÍdπce czÍúciπ powstajπcego osiedla mieszkaniowego, co przedstawia kopia rysunku planu stanowiπca za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Nowym Tomyúlu.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(-) inø. Eleonora åcieszka
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2302
UCHWA£A Nr XXXVI/212/2002 RADY GMINY PIASKI
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXXV/206/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie okreúlenia zasad
wydzierøawiania nieruchomoúci gruntowych na dzia≥alnoúÊ poza rolniczπ i wynajmowania lokali uøytkowych na okres d≥uøszy
niø 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Gminy Piaski uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr XXXV/206/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 26
kwietnia 2002 r. w sprawie okreúlenia zasad wydzierøawiania
nieruchomoúci gruntowych na dzia≥alnoúÊ poza rolniczπ i wynajmowania lokali uøytkowych na okres d≥uøszy niø 3 lata ß1
uchwa≥y otrzymuje brzmienie:
Zarzπd Gminy Piaski okreúla wysokoúÊ stawek czynszu.

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

Przewodniczπcy
Rady Gminy w Piaskach
(-) Irena RÛøalska

2303
UCHWA£A Nr XXXIV/225/2002 RADY GMINY LIPNO
z dnia 21 maja 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrÍbie dzia≥ki nr 43/21
w miejscowoúci Lipno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139
ze zmianami) Rada Gminy Lipno uchwala zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrÍbie
dzia≥ki numer 43/21, zwane dalej planem
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß1
Obszar i przedmiot opracowania:
1. Plan obejmuje tereny uøytkÛw rolnych oraz nieuøytkÛw,
po≥oøonych w miejscowoúci Lipno w obrÍbie dzia≥ki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 43/21, ktÛre przeznacza siÍ pod
zorganizowanπ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ i oznacza symbolem 70P.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 ustala siÍ przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne.
3. Do czasu realizacji funkcji okreúlonych w niniejszej uchwale
obowiπzujπ ustalenia dotychczas obowiπzujπcego planu.

ß2
Rysunek planu:
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu stanowiπcy
za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie przeznaczenia bπdü rÛønych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy, sprecyzowane úciúlej w ustaleniach szczegÛ≥owych,
3) oznaczenie strefy zieleni izolacyjnej, sprecyzowane úciúlej
w ustaleniach szczegÛ≥owych.
ß3
IlekroÊ w dalszych ustaleniach uchwa≥y jest mowa o:
1. Przepisach szczegÛlnych lub odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych.
2. Rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej
uchwa≥y.
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3. Przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi, a w przypadku
podzia≥u terenu na poszczegÛlnych dzia≥kach.
4. Przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe.
5. Nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ
moøliwoúÊ usytuowania budynku o przeznaczeniu podstawowym w linii okreúlonej w tekúcie lub na rysunku planu albo
w odleg≥oúci wiÍkszej (mierzπc od linii drogi lub najbliøszej
granicy dzia≥ki)
6. Uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne albo stany mogπce wp≥ywaÊ negatywnie
na úrodowisko a takøe utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla
otaczajπcego úrodowiska i ludzi, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody oraz zanieczyszczenie opadami.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß4
Ustalenia dla terenÛw oznaczonych symbolem 70P:
1. Funkcja podstawowa ñ zorganizowana dzia≥alnoúÊ gospodarcza o charakterze przemys≥owym, us≥ugowym i magazynowo-sk≥adowym.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: us≥ugi transportowo-spedycyjne, us≥ugi handlu.
3. Wprowadza siÍ zakaz realizacji dzia≥alnoúci produkcyjnej lub
us≥ugowej oraz obiektÛw, jeúli:
1) zaliczane sπ do mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
a wymienionych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
2) ich ponadnormatywna uciπøliwoúÊ wykracza≥aby poza
teren, do ktÛrego inwestor ma tytu≥ prawny,
3) zwiπzana jest z wytwarzaniem úciekÛw wymagajπcych
specjalnych technologii oczyszczania ñ do czasu realizacji w≥aúciwych systemÛw oczyszczania.
4. Wyznacza siÍ obowiπzek przeznaczania minimum 25% powierzchni dzia≥ki pod zieleÒ.
5. Ustala siÍ nastÍpujπce warunki dotyczπce ochrony úrodowiska:
1) uciπøliwoúci wywo≥ane dzia≥alnoúciπ gospodarczπ nie
mogπ przekroczyÊ poziomu okreúlonego przepisami szczegÛlnymi i wykonawczymi oraz Polskimi Normami,
2) ustala siÍ zasadÍ, øe wszelkie przedsiÍwziÍcia dotyczπce
ochrony úrodowiska sπ spÛjne z ìProgramem rozwoju
i ochrony úrodowiska gminy Lipnoî. Do czasu opracowania Programu obowiπzujπ zasady zapisane w niniejszej
uchwale,
3) ustala siÍ nastÍpujπce warunki w zakresie ochrony gruntÛw i wÛd gruntowych:
a) sk≥adowanie materia≥Ûw, surowcÛw i odpadÛw poprodukcyjnych poza budynkami w miejscach specjalnie wyznaczonych, zgodnie z przepisami szczegÛlnymi; nie dopuszcza siÍ sk≥adowania na powietrzu
i bezpoúrednio na powierzchni terenu produktÛw i materia≥Ûw pylπcych, a takøe mogπcych przenikaÊ do
gruntu lub wÛd gruntowych,
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b) obowiπzuje podczyszczanie, odt≥uszczanie, neutralizowanie úciekÛw pop≥ucznych i technologicznych
wytwarzanych w procesie produkcyjnym lub dzia≥alnoúci us≥ugowej, przed odprowadzeniem tych úciekÛw do systemu oczyszczania (oczyszczalni úciekÛw),
z dopuszczeniem gromadzenia ich tymczasowo
w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych, zgodnie
z warunkami okreúlonymi przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego; wprowadza siÍ obowiπzek uzyskania pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jeøeli iloúÊ nieczystoúci ciek≥ych odprowadzanych do zbiornika przekroczy 3 m2 na dobÍ,
c) odprowadzenie wÛd deszczowych do kanalizacji deszczowej lub systemu wÛd otwartych po ich oczyszczeniu na terenie zak≥adu (≥apacze oleju, piaskowniki,
itp.),
d) zobowiπzuje siÍ inwestorÛw do zabezpieczania úrodowiska przed ürÛd≥ami ha≥asu lokalizowanymi na terenie zak≥adu, zgodnie z przepisami szczegÛlnymi,
e) obowiπzuje zakaz emisji py≥Ûw i gazÛw technologicznych do atmosfery,
f) ogrzewanie pomieszczeÒ i wytwarzanie energii dla
celÛw produkcyjnych na bazie ekologicznych noúnikÛw
energii (gaz, olej opa≥owy, energia elektryczna) lub
innych gwarantujπcych minimalnπ emisjÍ substancji
szkodliwych, zgodnie z operatem ochrony powietrza,
g) dopuszcza siÍ sk≥adowanie odpadÛw niebezpiecznych w iloúciach i miejscach wyznaczonych zgodnie
z decyzjπ odpowiednich organÛw administracji i Inspektora Ochrony årodowiska.
6. Zasady kszta≥towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy ñ 50% powierzchni dzia≥ki,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy ñ nie mniejsza niø 8 m
od granicy dzia≥ki sπsiadujπcej z drogπ publicznπ, 4 m od
pozosta≥ych granic,
3) wysokoúÊ obiektÛw przemys≥owych ñ do 12 m nad
poziomem terenu,
4) obowiπzuje wydzielenie pasa zieleni izolacyjnej o zrÛønicowanej wysokoúci drzewostanu, w czÍúci po≥udniowej
obszaru, w sπsiedztwie ulicy KraÒcowej, o szerokoúci
minimalnej 5 m (poza terenem okreúlonym w punkcie 5);
dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji w pasie zieleni obiektÛw straøy zak≥adowej, portierni i bram wjazdowych,
5) obowiπzuje wydzielenie pasa terenu o szerokoúci minimalnej 5 m dla poszerzenia ulicy KraÒcowej. Dopuszcza
siÍ pod≥πczenie komunikacyjne obszaru zwiπzane z dostawπ surowcÛw, towarÛw i wywozem gotowych produktÛw poprzez ulicÍ KraÒcowπ tylko pod warunkiem
zabezpieczenia terenu dla realizacji ulicy o szerokoúci
w liniach rozgraniczajπcych 12 m.
7. Zasady obs≥ugi w zakresie uzbrojenia inøynieryjnego terenu:
1) zaopatrzenie w wodÍ, z sieci wodociπgowej,
2) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ na warunkach okreúlonych przez dysponenta sieci; obowiπzuje zabezpieczenie terenu pod realizacjÍ stacji transformatorowej,
3) zaopatrzenie w inne elementy uzbrojenia inøynieryjnego
ñ na warunkach okreúlonych w przepisach odrÍbnych
i szczegÛ≥owych,
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4) gospodarka odpadami ñ zgodnie z przyjÍtπ przez RadÍ
Gminy Lipno uchwa≥π w tym zakresie.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koÒcowe
ß5
Uchyla siÍ ustalenia dotychczas obowiπzujπcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno (zatwierdzonego uchwa≥ami Nr XIII/78/91 i XVIII/95/92 Rady Gminy
Lipno z pÛüniejszymi zmianami) w granicach obszarÛw objÍtych
niniejszπ uchwa≥π.
ß6
Ustala siÍ zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym jednorazowπ op≥atÍ od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 20%.

Poz. 2303

ß7
Ustalenia planu miejscowego sπ przepisem gminnym i stanowiπ
podstawÍ ustalania warunkÛw zabudowy i zagospodarowania
terenu objÍtego planem.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Lipno.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Lipno
(-) Tadeusz HofmaÒski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 93

ó 10058 ó

Poz. 2304
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UCHWA£A Nr XLIII/349/2002 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie okreúlenia szczegÛ≥owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoúci jednostek organizacyjnych gminy Wolsztyn z tytu≥u
naleønoúci pieniÍønych, do ktÛrych nie stosuje siÍ przepisÛw ustawy Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w sp≥acie
tych naleønoúci oraz wskazania organÛw do tego uprawnionych
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pÛüniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ szczegÛ≥owe zasady utrzymania, odraczania terminu
zap≥aty oraz rozk≥adania na raty wierzytelnoúci jednostek organizacyjnych gminy Wolsztyn z tytu≥u naleønoúci pieniÍønych, do
ktÛrych nie stosuje siÍ przepisÛw ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja Podatkowa, zwany dalej ìwierzytelnoúciamiî,
wobec osÛb fizycznych, osÛb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajπcych osobowoúci prawnej zwanych dalej
ìd≥uønikamiî.
ß2
1. WierzytelnoúÊ moøe zostaÊ umorzona w ca≥oúci lub czÍúci
jeøeli:
1) wierzytelnoúci nie úciπgniÍto w toku zakoÒczonego postÍpowania likwidacyjnego lub upad≥oúciowego,
2) nie moøna ustaliÊ d≥uønika lub miejsca jego pobytu, albo
gdy d≥uønik zmar≥ nie pozostawiajπc spadkobiercy,
3) úciπgniÍcie wierzytelnoúci zagraøa interesom d≥uønika, a
w szczegÛlnoúci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, øe w postÍpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siÍ kwoty wyøszej od
kosztÛw dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoúci lub
postÍpowanie egzekucyjne okaza≥o siÍ bezskuteczne.
2. Umorzenia dokonuje siÍ z urzÍdu, na wniosek kierownika
jednostki organizacyjnej lub w przypadku okreúlonym w ust.
1 pkt 1, 3 i 4 rÛwnieø na wniosek d≥uønika.
3. Umorzenie z urzÍdu z uwagi na okolicznoúci okreúlone w ust.
1 pkt 3 moøe nastπpiÊ tylko za zgodπ d≥uønika.
ß3
1. Do umarzania wierzytelnoúci uprawniony jest Zarzπd Miejski.
2. Przez wartoúÊ wierzytelnoúci rozumie siÍ naleønoúÊ g≥Ûwnπ.

ß4
Organ wymieniony w ß3 ust. 1 uprawniony jest rÛwnieø do
umarzania odsetek oraz innych naleønoúci ubocznych.
ß5
W przypadkach uzasadnionych wzglÍdami spo≥ecznymi i gospodarczymi organ wymieniony w ß3 ust. 1 na wniosek d≥uønika
moøe odroczyÊ termin zap≥aty ca≥oúci lub czÍúci wierzytelnoúci
lub roz≥oøyÊ p≥atnoúÊ ca≥oúci lub czÍúci wierzytelnoúci na raty,
biorπc pod uwagÍ moøliwoúci p≥atnicze d≥uønika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
ß6
Umorzenie wierzytelnoúci oraz udzielenie ulg, o ktÛrych mowa
w ß5 nastÍpuje:
1) w drodze uchwa≥y Zarzπdu Miejskiego ñ w odniesieniu do
wierzytelnoúci o charakterze administracyjno-prawnym,
2) w drodze umowy ñ w odniesieniu do wierzytelnoúci wynikajπcych ze stosunkÛw cywilno-prawnych.
ß7
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß8
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia.

Przewodniczπcy Rady
(-) Piotr Maszner

Dziennik UrzÍdowy
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UCHWA£A Nr XLIII/358/2002 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie upowaønienia pracownika Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej do wydawania decyzji administracyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 46 ust. 5a ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo≥ecznej (Dz.U. Nr 64,
poz. 414 z 1998 r. z pÛüniejszymi zmianami) i na podstawie art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektÛrych osobach bÍdπcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz.U. Nr 142, poz. 950 z 1997 r. z
pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß2
Traci moc uchwa≥a Nr XLIII/387/98 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie upowaønienia
pracownika Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej do wydawania decyzji
administracyjnych.

ß1
W przypadku nieobecnoúci Kierownika Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej w Wolsztynie upowaønia siÍ na jego wniosek Paniπ AlinÍ
Molickπ ñ G≥Ûwnπ KsiÍgowπ Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej do
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania
zadaÒ zleconych, zadaÒ w≥asnych gminy oraz w≥asnych o
charakterze obowiπzkowym i w sprawie pomocy kombatantom
i innym osobom uprawnionym.

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

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Kierownikowi Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej w Wolsztynie.

Przewodniczπcy Rady
(-) Piotr Maszner
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UCHWA£A Nr XLIII/390/2002 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 27 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu≥y oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej z us≥ugami i handlem w Pamiπtkowie, dotyczπcego dzia≥ki nr ewid. 721
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 139
z 1999 r. z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz
w zwiπzki z uchwa≥π Nr XXXV/316/01 Rady Miasta i Gminy
Szamotu≥y z dnia 26 wrzeúnia 2001 r. w sprawie przystπpienia
do sporzπdzenia zmiany w miejscowym planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu≥y dla terenu zabudowy mieszkaniowej z us≥ugami na gruntach wsi Pamiπtkowo,
Rada Miasta i Gminy Szamotu≥y uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ w miejscowym planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu≥y zatwierdzonym
uchwa≥π Nr IV/35/94 Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y z dnia

29 listopada 1994 r. (Dz. UrzÍd. Wojew. PoznaÒskiego
Nr 22, poz. 231 z dnia 8 grudnia 1994 r.).
2. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z us≥ugami i handlem
w Pamiπtkowie dla dzia≥ki nr ewid. 721.
3. ZmianÍ planu ogÛlnego i miejscowy plan przedstawiono
w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
a) ustaleÒ zawartych w ß2, 3 i 4 niniejszej uchwa≥y,
b) rysunku zmiany fragmentu miejscowego planu ogÛlnego
sporzπdzonego na planszy w skali 1:10000 stanowiπcego za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
c) rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us≥ugami i handlem dla dzia≥ki nr ewid. 721 w skali
1:1000 Pamiπtkowo gm. Szamotu≥y stanowiπcy za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
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USTALENIA OG”LNE
ß2
1. Oznaczenia graficzne zawarte w legendzie miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Szamotu≥y ñ plansza podstawowa w skali 1:10000 sπ
obowiπzujπcymi ustaleniami dla rysunku zmiany planu.
2. Obszar objÍty zmianπ planu obejmuje swym zasiÍgiem teren
o powierzchni 0,6900 ha.
3. Teren stanowi grunt rolny kl. VI.
ß3
1. Przedmiotem zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Szamotu≥y jest:
a) zmiana funkcji dzia≥ki nr ewid. 721 w Pamiπtkowie
z upraw rolnych polowych na teren zabudowy mieszkaniowej z us≥ugami i handlem oznaczonego na rysunku
planu symbolem MN/U/UH,
b) ustalenie zasad zagospodarowania terenu i kszta≥towania
zabudowy,
c) ustalenie rozwiπzaÒ komunikacyjnych oznaczonych na
rysunku planu symbolami KDL i KD,
d) okreúlenie zasad uzbrojenia terenu i wyposaøenia w infrastrukturÍ technicznπ.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu w skali
1:1000 sπ ustaleniami obowiπzujπcymi:
a) linia rozgraniczajπca obowiπzujπca,
b) linia zabudowy nieprzekraczalna.
USTALENIA SZCZEG”£OWE
ß4
Zasady zagospodarowania terenu:
1. Na terenie objÍtym planem ustala siÍ nastÍpujπce warunki
podzia≥u nieruchomoúci:
a) wydzielone dzia≥ki muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do
drogi publicznej,
b) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojπcej:
ñ minimalna szerokoúÊ dzia≥ki 20 m,
ñ minimalna powierzchnia dzia≥ki 700 m2,
ñ maksymalna powierzchnia zabudowy 30%.
c) dla zabudowy bliüniaczej:
ñ minimalna szerokoúÊ dzia≥ki 15 m,
ñ minimalna powierzchnia dzia≥ki 600 m2,
ñ maksymalna powierzchnia zabudowy 35%.
d) dopuszcza siÍ, o ile zadzie taka potrzeba, a sπsiednie
dzia≥ki bÍdπ naleøa≥y do jednego w≥aúciciela, ≥πczenie
dwÛch dzia≥ek i realizacjÍ na nich jednego budynku
mieszkalnego pod warunkiem, øe zostanπ zachowane
warunki ustaleÒ niniejszego planu.
2. Ustala siÍ warunek wyposaøenia dzia≥ki w urzπdzenia s≥uøπce do czasowego gromadzenia odpadÛw sta≥ych i wywoøenia ich zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami. SposÛb postÍpowania z odpadami z dzia≥alnoúci gospodarczej powinien byÊ zgodny z ustawπ z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pÛüniejszymi
zmianami).
3. Ustala siÍ zakaz stawiania ogrodzeÒ z prefabrykatÛw øelbetowych.
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4. Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami i handlem ustala siÍ wymÛg zaprojektowania na
w≥asnej dzia≥ce stanowisk postojowych dla samochodÛw
osobowych.
5. Zakazuje siÍ lokalizowania inwestycji i obiektÛw szkodliwych
dla úrodowiska oraz zaliczanych do mogπcych pogorszyÊ
stan úrodowiska naturalnego. Ewentualna uciπøliwoúÊ dla
úrodowiska i ludzi nie moøe wykraczaÊ poza granicÍ dzia≥ki
zajmowanej przez inwestycjÍ jπ wywo≥ujπcπ.
Zasady kszta≥towania zabudowy:
1. Na kaødej dzia≥ce sytuuje siÍ jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny jedno lub dwukondygnacyjny z poddaszem
uøytkowym, z dachem stromym. Dopuszcza siÍ zabudowÍ
dwukondygnacyjnπ z dachem p≥askim, pod warunkiem, øe
dany rodzaj zabudowy bÍdzie tworzy≥ odpowiedni zespÛ≥
przestrzenny.
2. Na terenie MN/U/UH dopuszcza siÍ tylko zabudowÍ mieszkaniowπ wolnostojπcπ. Us≥ugi ñ handel mogπ byÊ wbudowane w budynek mieszkalny lub dobudowane do budynku
mieszkalnego pod warunkiem zachowania ustaleÒ planu.
Zasady uzbrojenia terenu i wyposaøenia w infrastrukturÍ technicznπ:
1. Zaopatrzenie w wodÍ przewiduje siÍ z istniejπcej komunalnej
sieci wodociπgowej przebiegajπcej w ulicy G≥Ûwnej we wsi
Krzyszkowo gm. Rokietnica bezpoúrednio przylegajπcej od
strony pÛ≥nocnej do przedmiotowego terenu.
2. Odprowadzanie úciekÛw bytowych do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji w ulicy G≥Ûwnej we wsi Krzyszkowo
gm. Rokietnica.
3. W zakresie ciep≥ownictwa dopuszcza siÍ kot≥ownie opalane
tylko paliwem ekologicznym.
4. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ przewiduje siÍ budowÍ
kablowych linii niskiego napiÍcia dla przy≥πczy budynkÛw
mieszkalnych oraz oúwietlenia drÛg wg ustaleÒ Rejonu
Dystrybucji Energii Szamotu≥y Energetyki PoznaÒskiej S.A.
Szafki z urzπdzeniami pomiarowymi lokalizowaÊ naleøy w ogrodzeniu na granicy dzia≥ki.
5. Zaopatrzenie w gaz przewiduje siÍ z istniejπcej sieci gazowej
úredniego ciúnienia przebiegajπcej w ulicy G≥Ûwnej we wsi
Krzyszkowo gm. Rokietnica. Szafki przeznaczone na zawÛr
g≥Ûwny i urzπdzenia pomiarowe lokalizowaÊ naleøy w ogrodzeniu na granicy dzia≥ki.
6. Dopuszcza siÍ wykonanie wspÛlnych przy≥πczy dla dwÛch
dzia≥ek i usytuowanie na granicy nieruchomoúci szafek
z urzπdzeniami pomiarowymi.
USTALENIA KO—COWE
ß5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci naliczonπ
w wysokoúci 30%.
ß6
WystÍpujπcy na obszarze grunt kl. VI nie wymaga zgody na
stosowanie do art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
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o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78
z pÛüniejszymi zmianami).
ß7
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu≥y zatwierdzony uchwa≥π Nr IV/35/94
Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y z dnia 29.11.1994 r. og≥oszony
w Dz. Urz. Wojew. PoznaÒskiego Nr 22, poz. 231 w czÍúci
dotyczπcej obszaru objÍtego niniejszπ uchwa≥π.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Szamotu≥y.
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ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy Szamotu≥y
(-) mgr Bohdan ZieliÒski
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UCHWA£A Nr 747 RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatkÛw na udzielanie pomocy w doøywianiu uczniÛw w 2002 r.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) i art. 13, art. 16 i art. 34 ust. 5 i art. 41
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo≥ecznej (Dz.U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miasta
Konina uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Pomoc w postaci doøywiania dzieci i m≥odzieøy uczπcych siÍ
w szko≥ach podstawowych i gimnazjach oraz w szczegÛlnych
przypadkach m≥odzieøy szkÛ≥ ponadgimnazjalnych w zaleønoúci
od sytuacji materialno-bytowej rodziny dziecka, przyznaje Dyrektor Miejskiego Oúrodka Pomocy Rodzinie w Koninie lub inne
osoby upowaønione do wydawania decyzji administracyjnych.
ß2
Jeøeli dochÛd w rodzinie dziecka nie przekracza 200% kryterium
dochodowego ustalonego na podstawie art. 4 ustawy o pomocy
spo≥ecznej uczeÒ korzysta z pomocy nieodp≥atnie.

podstawie wywiadu úrodowiskowego, przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego.
ß5
Dyrektor Miejskiego Oúrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na
wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej moøe
podjπÊ decyzjÍ o odstπpieniu od øπdania zwrotu w czÍúci lub w
ca≥oúci wydatkÛw, w przypadku stwierdzenia, øe øπdanie zwrotu
stanowi≥oby dla osoby zobowiπzanej nadmierne obciπøenie lub
teø niweczy≥oby skutki udzielonej pomocy.
ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Konina oraz
Dyrektorowi Miejskiego Oúrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß3
W przypadku, gdy dochÛd w rodzinie dziecka przekracza 200%
kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 4 ustawy
o pomocy spo≥ecznej wydatki poniesione na udzielonπ pomoc
podlegajπ zwrotowi w czÍúci lub w ca≥oúci.

Przewodniczπcy
Rady Miasta Konina
(-)Tadeusz WojdyÒski

ß4
WysokoúÊ zwrotu i termin sp≥aty okreúlajπ osoby wymienione
w ß1, w zaleønoúci od sytuacji rodziny dziecka, ustalonej na
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UCHWA£A Nr L/307/2002 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie Statutu Miasta i Gminy Trzemeszno
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. ñ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, Statut Miasta
i Gminy Trzemeszno:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Miasto i gmina Trzemeszno zwana dalej ìgminπî jest wspÛlnotπ
samorzπdowπ obejmujπcπ wszystkich jej mieszkaÒcÛw.
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ß2
Gmina obejmuje obszar o powierzchni 17.481 ha, w tym miasto
546 ha, wsie 16.935 ha.
ß3
1. Gmina posiada osobowoúÊ prawnπ.
2. SamodzielnoúÊ Gminy podlega ochronie sπdowej.
ß4
1. W sk≥ad Gminy wchodzπ utworzone Uchwa≥π nr VII/38/90
Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 1990 roku jednostki
pomocnicze:
ñ so≥ectwa:
1) Cytrynowo ñ wsie Cytrynowo, Folusz, Bystrzyca,
2) Go≥πbki ñ wsie Go≥πbki i Ochodza,
3) Duszno ñ wieú Duszno,
4) Grabowo ñ wsie Grabowo i KurzegrzÍdy,
5) JastrzÍbowo ñ wsie JastrzÍbowo i Smolary,
6) Kamieniec ñ wsie Kamieniec i Dysiek,
7) Kruchowo ñ wieú Kruchowo,
8) Koz≥owo ñ wsie Koz≥owo, Koz≥Ûwko i Rudki,
9) £awki ñ wsie £awki, Ignalin i Powiadacze,
10)LubiÒ ñ wieú LubiÒ,
11)Miaty ñ wieú BrzozÛwiec, Miaty, åwiÍte,
12)Mijanowo ñ wieú Mijanowo,
13)Mi≥awa ñ wieú Mi≥awa,
14)Niewolno ñ wsie Niewolno, Huta TrzemeszeÒska, Pasieka
i Kierzkowo,
15)Ostrowite ñ wsie Ostrowite i Jerzykowo,
16)Popielewo ñ wieú Popielewo,
17)Szyd≥owo ñ wsie Szyd≥owo, Szyd≥owo II i P≥aczkowo,
18)Trzemøal ñ wieú Trzemøal,
19)Wydartowo ñ wieú Wydartowo,
20)Wymys≥owo ñ wieú Wymys≥owo,
21)ZieleÒ ñ wsie ZieleÒ i Bieúlin,
ñ osiedla:
1) Osiedle Nr 1 ñ ulice: Boles≥awa Chrobrego, Dworcowa,
Foluska, MogileÒska, Piastowska, Przemys≥owa, 22 Stycznia, Aleja Kazimierza Jaros≥awa SzymaÒskiego,
2) Osiedle Nr 2 ñ ulice: Dzia≥kowa, GÛrna, Plac KiliÒskiego,
Marii Konopnickiej, Miko≥aja Kopernika, Tadeusza Koúciuszki, Mariana Langiewicza, Lipowa, åwiÍtego Ducha,
Modrakowa, Ogrodowa, Polna, Plac PowstaÒcÛw, Boles≥awa Prusa, W≥adys≥awa Reymonta, Miko≥aja Reja,
RÛøana, Szkolna, Jana i JÍdrzeja åniadeckich, Plac gen.
Karola åwierczewskiego, ToruÒska, mjr W≥adys≥awa
WlekliÒskiego, Wodna, ØÛ≥wia, KraÒcowa, Aleja Odzyskania Niepodleg≥oúci,
3) Osiedle Nr 3 ñ ulice: gen. Henryka Dπbrowskiego, Stefana
Czarnieckiego, GnieünieÒska, Fabryczna, åwiÍtego Jana,
Jasna, Jeziorna, Jana Kochanowskiego, Plac Micha≥a
Koúcieszy Kosmowskiego, Kwiatowa, XX - lecia PRL, 1
Maja, Adama Mickiewicza, Orchowska, Osiedlowa, Rybacka, Sienna, S≥oneczna, Sportowa, Stanis≥awa Staszica, Tumska, Wiosny LudÛw, Kardyna≥a Stefana WyszyÒskiego, Stefana Øeromskiego, D≥uga,
2. Granice so≥ectw i osiedli miasta i gminy Trzemeszno stanowiπ za≥πcznik Nr 1 do statutu.
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ß5
1. Jednostki pomocnicze tworzy, ≥πczy oraz dokonuje podzia≥u
i znosi Rada Miejska w drodze uchwa≥y po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkaÒcami lub z ich inicjatywy. Konsultacje
przeprowadza siÍ poprzez umoøliwienie mieszkaÒcom gminy
zg≥aszania uwag do projektu uchwa≥y o utworzeniu so≥ectwa
i osiedla wy≥oøonego na okres 30 dni w siedzibie gminy.
2. Przy tworzeniu, ≥πczeniu, podziale oraz znoszeniu jednostek
pomocniczych uwzglÍdnia siÍ naturalne uwarunkowania przestrzenne, wiÍzi spo≥eczne i gospodarcze miÍdzy mieszkaÒcami oraz dπøy siÍ do optymalnego zabezpieczenia przez te
jednostki okreúlonych potrzeb mieszkaÒcÛw.
3. OrganizacjÍ i zakres dzia≥ania so≥ectw, o ktÛrych mowa w ß4
Statutu okreúla Rada odrÍbnymi statutami.
4. Ramowe projekty statutÛw stanowiπ za≥πczniki Nr 2 i 3 do
niniejszego Statutu.
ß6
1. Herbem miasta Trzemeszno jest wizerunek úw. Wojciecha wzÛr herbu stanowi za≥πcznik Nr 4 do Statutu.
2. Gmina Trzemeszno pos≥ugiwaÊ siÍ bÍdzie pieczÍciπ okrπg≥π
z herbem poúrodku z napisem w otoku ìGmina Trzemesznoî.
3. Rada Miejska moøe nadawaÊ dla szczegÛlnie zas≥uøonych
obywateli i organizacji MEDAL zawierajπcy wizerunek åw.
Wojciecha z napisem ìZa zas≥ugi dla miasta i gminy Trzemesznoî.
4. Stosowanie herbu i pieczÍci z herbem oraz wzÛr i zasady
nadawania medalu okreúla regulamin stanowiπcy za≥πcznik
Nr 5 do Statutu.
5. Insygnium Przewodniczπcego Rady Miejskiej jest ≥aÒcuch
z wizerunkiem åw. Wojciecha, ktÛrego uøywa podczas obrad
Rady Miejskiej i uroczystoúci gdzie jπ reprezentuje.
ß7
Siedzibπ organÛw gminy jest miasto Trzemeszno.
ROZDZIA£ II
Zadania i zakres dzia≥ania gminy
ß8
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeøone ustawπ
na rzecz innych podmiotÛw, Gmina wykonuje we w≥asnym
imieniu.
ß9
1. Dla realizacji zadaÒ okreúlonych w ß8 Gmina wykonuje
zadania w≥asne, zadania zlecone i powierzone.
2. W szczegÛlnoúci zadania w≥asne gminy obejmujπ sprawy:
1) ≥adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoúciami, ochrony úrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych drÛg, ulic, mostÛw, placÛw oraz organizacji
ruchu drogowego,
3) wodociπgÛw i zaopatrzenia w wodÍ, kanalizacji, usuwania i oczyszczania úciekÛw komunalnych, utrzymania
czystoúci i porzπdku oraz urzπdzeÒ sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych, zaopatrzenia
w energiÍ elektrycznπ i cieplnπ oraz gaz,
4) ochrony zdrowia,
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5) pomocy spo≥ecznej, w tym oúrodkÛw i zak≥adÛw opiekuÒczych,
6) lokalnego transportu zbiorowego,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) oúwiaty w tym szkÛ≥ podstawowych, gimnazjÛw, przedszkoli i innych placÛwek oúwiatowych i opiekuÒczo-wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placÛwek
upowszechniania kultury,
10)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenÛw rekreacyjnych
i urzπdzeÒ sportowych,
11)targowisk i hal targowych,
12)zieleni gminnej i zadrzewieÒ,
13)cmentarzy gminnych,
14)porzπdku publicznego i bezpieczeÒstwa obywateli oraz
ochrony przeciwpoøarowej i przeciwpowodziowej,
15)utrzymania gminnych obiektÛw i urzπdzeÒ uøytecznoúci
publicznej oraz obiektÛw administracyjnych,
16)polityki pro rodzinnej, w tym zapewnienie kobietom
w ciπøy opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17)wspierania i upowszechniania idei samorzπdowej,
18)promocji gminy,
19)wspÛ≥pracy z organizacjami pozarzπdowymi,
20)wspÛ≥pracy ze spo≥ecznoúciami lokalnymi i regionalnymi
innych paÒstw,
21)inne zadania obowiπzkowe wynikajπce z ustaw.
3. Charakter obowiπzkowy i zakres zadaÒ wyszczegÛlnionych
w ß9 ust. 2 okreúlajπ odrÍbne ustawy.
ß10
1. Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji
rzπdowej i samorzπdowej powiatu i wojewÛdztwa wynikajπce z ustaw szczegÛ≥owych oraz zadania powierzone w drodze porozumienia.
2. Gmina realizuje przekazane jej nowe zadania w≥asne po zapewnieniu koniecznych úrodkÛw finansowych na ich realizacjÍ
w postaci zwiÍkszenia dochodÛw w≥asnych gminy lub subwencji.
ß11
1. W celu wykonywania zadaÒ gmina moøe tworzyÊ jednostki
organizacyjne i zawieraÊ umowy z innymi podmiotami, w tym
organizacjami pozarzπdowymi.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna moøe prowadziÊ
dzia≥alnoúÊ gospodarczπ wykraczajπcπ poza zadania o charakterze uøytecznoúci publicznej wy≥πcznie w przypadkach
okreúlonych w odrÍbnej ustawie.
3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminÍ zadaÒ o charakterze uøytecznoúci publicznej,
okreúla odrÍbna ustawa.
ß12
Gmina moøe przystπpiÊ do Zwiπzku Gmin lub tworzyÊ stowarzyszenia albo do nich przystπpiÊ w celu realizacji zadaÒ przekraczajπcych moøliwoúci w≥asne gminy, wzajemnie udzielaÊ sobie
pomocy, w tym pomocy finansowej, w przypadku zaistnienia
klÍski øywio≥owej, nadzwyczajnego zagroøenia úrodowiska, katastrof lub innych zdarzeÒ losowych.
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ROZDZIA£ III
W≥adze gminy
ß13
MieszkaÒcy Gminy podejmujπ rozstrzygniÍcia w g≥osowaniu
powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za poúrednictwem organÛw gminy.
ß14
Zasady wyborÛw do Rady Miejskiej reguluje ustawa ñ Ordynacja
Wyborcza do rad gmin, rad powiatÛw i sejmikÛw wojewÛdztw.
ß15
O najistotniejszych sprawach gminy decydujπ jej mieszkaÒcy
w formie referendum.
ß16
1. Gmina dzia≥a poprzez swoje organy.
2. Organami gminy sπ: Rada Miejska i Zarzπd Miasta i Gminy.
3. Dzia≥alnoúÊ organÛw gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoúci mogπ wynikaÊ wy≥πcznie z ustaw.
4. JawnoúÊ dzia≥ania organÛw gminy obejmuje w szczegÛlnoúci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstÍpu na
sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a takøe dostÍpu
do dokumentÛw wynikajπcych z wykonywania zadaÒ publicznych, w tym protoko≥Ûw posiedzeÒ organÛw gminy
i komisji Rady Miejskiej.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb przeprowadzania referendum
ß17
Referendum moøe byÊ zwo≥ane w kaødej sprawie waønej dla
gminy, wy≥πcznie w drodze referendum podejmowane sπ rozstrzygniÍcia w sprawach:
1) samo opodatkowania mieszkaÒcÛw na cele publiczne,
2) odwo≥ania Rady Miejskiej przed up≥ywem kadencji.
ß18
Referendum polega na udzieleniu pozytywnej albo negatywnej
odpowiedzi na postawione pytania, przedstawione na urzÍdowej
karcie do g≥osowania.
ß19
W referendum mogπ braÊ udzia≥ wy≥πcznie mieszkaÒcy gminy
posiadajπcy czynne prawo wyborcze.
ß20
Referendum jest waøne, jeøeli wziÍ≥o w nim udzia≥ co najmniej
30% uprawnionych do g≥osowania.
ß21
1. Wynik referendum jest rozstrzygajπcy, jeøeli za jednym z rozwiπzaÒ w sprawie poddanej referendum oddano wiÍcej niø
po≥owÍ waønych g≥osÛw.
2. Wynik referendum w sprawie samo opodatkowania siÍ
mieszkaÒcÛw na cele publiczne jest rozstrzygajπcy, jeøeli za
samo opodatkowaniem siÍ pad≥o co najmniej 2/3 waønie
oddanych g≥osÛw.
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ß22
1. Referendum przeprowadza Rada Miejska z w≥asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkaÒcÛw uprawnionych do g≥osowania.
2. Z inicjatywπ przeprowadzenia referendum moøe rÛwnieø
wystπpiÊ Komisja Rady, Zarzπd Miasta i Gminy, Burmistrz.
ß23
1. Referendum w sprawie odwo≥ania Rady Miejskiej przed
up≥ywem kadencji przeprowadza siÍ na wniosek co najmniej
1/10 mieszkaÒcÛw uprawnionych do g≥osowania. Referendum w tej sprawie jest waøne jeøeli wziÍ≥o w nim udzia≥ co
najmniej 30% uprawnionych do g≥osowania.
2. Referendum w sprawie odwo≥ania Rady Miejskiej przed
up≥ywem kadencji przeprowadza siÍ wy≥πcznie na wniosek
mieszkaÒcÛw nie wczeúniej jednak niø po up≥ywie 12 m-cy
od dnia wyborÛw lub od ostatniego referendum w sprawie
odwo≥ania Rady Miejskiej przed up≥ywem kadencji.
ß24
Uchwa≥Í o przeprowadzeniu referendum Rada Miejska podejmuje bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej
po≥owy ustawowej liczby radnych.
ß25
Do przeprowadzenia referendum i ustalenia jego wynikÛw Rada
Miejska powo≥uje Gminnπ KomisjÍ ds. Referendum oraz Obwodowe Komisje ds. Referendum.
ß26
Koszty zwiπzane z przeprowadzeniem referendum pokrywa siÍ
z budøetu Gminy.
Nie dotyczy to czynnoúci podejmowanych przez WojewÛdzkiego
Komisarza Wyborczego.
ß27
SzczegÛ≥owe zasady i tryb przeprowadzenia referendum okreúlajπ odrÍbne przepisy.
ß27a
1. W przypadkach przewidzianych ustawπ oraz innych waønych
dla gminy mogπ byÊ przeprowadzone na jej terytorium
konsultacje z mieszkaÒcami gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkaÒcami
gminy okreúla uchwa≥a Rady Miejskiej.
ROZDZIA£ V
Rada Gminy
ß28
Rada Miejska, zwana dalej ìRadπî, jest organem stanowiπcym
i kontrolnym gminy, z zastrzeøeniem zawartym w ß17.
ß29
Do w≥aúciwoúci Rady naleøπ wszystkie sprawy pozostajπce
w zakresie dzia≥ania gminy, o ile ustawy nie stanowiπ inaczej.
Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci Rady naleøy:
1) uchwalanie statutu gminy oraz jego zmian,
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2) wybÛr i odwo≥anie Zarzπdu, ustalanie wynagrodzeÒ Przewodniczπcego Zarzπdu, stanowienie o kierunkach dzia≥ania,
przyjmowanie sprawozdaÒ z jego dzia≥alnoúci,
3) powo≥ywanie i odwo≥ywanie sekretarza gminy i skarbnika
gminy, ktÛry jest g≥Ûwnym ksiÍgowym budøetu ñ na wniosek
przewodniczπcego Zarzπdu,
4) uchwalanie budøetu gminy, rozpatrywania sprawozdania
z wykonania budøetu oraz podejmowanie uchwa≥y w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytu≥u,
5) uchwalanie miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programÛw gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia≥ania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im sk≥adnikÛw mienia do korzystania oraz
zasad przekazywania úrodkÛw budøetowych na realizacjÍ
zadaÒ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa≥ w sprawach podatkÛw i op≥at w granicach okreúlonych ustawami,
9) podejmowanie uchwa≥ w sprawach majπtkowych gminy
przekraczajπcych zakres zwyk≥ego Zarzπdu, dotyczπcych:
a) okreúlania zasad nabycia, zbycia i obciπøenia nieruchomoúci gruntowych oraz ich wydzierøawiania lub najmu
na okres d≥uøszy niø trzy lata o ile ustawy szczegÛlne nie
stanowiπ inaczej; do czasu okreúlenia zasad Zarzπd moøe
dokonywaÊ tych czynnoúci wy≥πcznie za zgodπ Rady
Miejskiej,
b) emitowania obligacji oraz okreúlania zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Zarzπd,
c) zaciπgania d≥ugoterminowych poøyczek i kredytÛw,
d) ustalania maksymalnej wysokoúci poøyczek i kredytÛw
krÛtkoterminowych, zaciπganych przez Zarzπd w roku
budøetowym,
e) zobowiπzaÒ w zakresie podejmowania inwestycji i remontÛw o wartoúci przekraczajπcej granicÍ ustalanπ
corocznie przez RadÍ Miejskπ,
f) tworzenia i przystÍpowania do spÛ≥ek i spÛ≥dzielni oraz
rozwiπzywania i wystÍpowania z nich,
g) okreúlania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia≥Ûw
i akcji przez Zarzπd,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiÍbiorstw, zak≥adÛw i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposaøania ich w majπtek,
i) ustalanie maksymalnej wysokoúci poøyczek i porÍczeÒ
udzielanych przez Zarzπd w roku budøetowym.
10)okreúlanie wysokoúci sumy, do ktÛrej Zarzπd moøe samodzielnie zaciπgaÊ zobowiπzania,
11)podejmowanie uchwa≥ w sprawach zaskarøania rozstrzygniÍÊ nadzorczych,
12)podejmowanie uchwa≥ w sprawach przejÍcia zadaÒ z zakresu dzia≥ania administracji rzπdowej, administracji samorzπdowej powiatu i wojewÛdztwa,
13)podejmowanie uchwa≥ w sprawach wspÛ≥dzia≥ania z innymi
gminami oraz wydzielania na ten cel sk≥adnikÛw majπtkowych,
14)podejmowanie uchwa≥ w sprawach wspÛ≥pracy ze spo≥ecznoúciami lokalnymi i regionalnymi innych paÒstw oraz przystÍpowania do miÍdzynarodowych zrzeszeÒ spo≥ecznoúci
lokalnych i regionalnych,
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15)podejmowanie uchwa≥ w sprawach herbu Gminy, nazw ulic
i placÛw publicznych oraz wznoszenia pomnikÛw,
16)podejmowanie uchwa≥ w sprawie zasad udzielania stypendiÛw dla uczniÛw i studentÛw,
17)nadawanie honorowego obywatelstwa gminy i medalu,
18)stanowienie o innych sprawach zastrzeøonych ustawami do
kompetencji Rady Miejskiej.

najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady, chyba øe ustawa
stanowi inaczej.

ß30
1. Rada Miejska sk≥ada siÍ z radnych, wybranych przez mieszkaÒcÛw.
2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczπcego Rady
i wiceprzewodniczπcych.

ß37
Rada Miejska ze swojego grona moøe powo≥ywaÊ sta≥e i doraüne komisje do okreúlonych zadaÒ, ustalajπc przedmiot dzia≥ania
oraz sk≥ad osobowy.

ß31
1. Pierwszπ sesjÍ nowo wybranej Rady zwo≥uje przewodniczπcy
Rady Miejskiej poprzedniej kadencji w terminie 7 dni po
og≥oszeniu zbiorczych wynikÛw wyborÛw do rad na obszarze
ca≥ego kraju.
2. Otwarcia i prowadzenia obrad tej sesji Rady, do czasu
wyboru nowego przewodniczπcego Rady, dokonuje najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru przewodniczπcego Rady i jego zastÍpcÛw.
ß32
1. Rada obraduje na sesjach zwo≥ywanych w miarÍ potrzeby
przez przewodniczπcego, nie rzadziej jednak niø raz na
kwarta≥. Sesja moøe sk≥adaÊ siÍ z jednego lub kilku posiedzeÒ.
2. Przewodniczπcy Rady jest zobowiπzany zwo≥aÊ sesjÍ w
terminie 7 dni na wniosek 1/4 ustawowego sk≥adu Rady lub
na wniosek Zarzπdu Miasta i Gminy, ktÛry winien zawieraÊ
projekt porzπdku obrad i projekty uchwa≥ Rady Miejskiej.
3. Na wniosek Burmistrza, Przewodniczπcy Rady Miejskiej jest
obowiπzany wprowadziÊ do porzπdku obrad najbliøszej sesji
Rady Miejskiej projekt uchwa≥y, jeøeli wnioskodawcπ jest
Zarzπd, a projekt wp≥ynπ≥ do Rady co najmniej 7 dni przez
dniem rozpoczÍcia sesji Rady.
ß33
1. W obradach Rady uczestniczπ burmistrz i jego zastÍpca,
sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Zarzπd do referowania spraw i udzielania wyjaúnieÒ.
2. W pracach Rady mogπ uczestniczyÊ przewodniczπcy organÛw wykonawczych jednostek pomocniczych gminy bez
prawa udzia≥u w g≥osowaniu.
3. Przewodniczπcy organÛw wykonawczych jednostek pomocniczych gminy biorπ udzia≥ w posiedzeniach Rady, pracach
komisji Rady poprzez zabieranie g≥osu w dyskusji i sk≥adanie
wnioskÛw w sprawach dotyczπcych jednostki.
ß34
O ile Rada nie postanowi inaczej, obrady Rady sπ jawne
i dostÍpne dla publicznoúci.
ß35
Uchwa≥y organÛw gminy zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w g≥osowaniu jawnym przez podniesienie rÍki, w obecnoúci co

ß36
W sprawach okreúlonych w ustawie uchwa≥y Rady sπ podejmowane w g≥osowaniu tajnym, bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady.

ß38
1. Rada powo≥uje nastÍpujπce komisje sta≥e:
1) Oúwiaty, Kultury i Kultury Fizycznej;
2) Komunalna, Ochrony Mienia i Porzπdku Publicznego;
3) Zdrowia, Pomocy Spo≥ecznej i Ochrony årodowiska;
4) Gospodarki Finansowej i Rozwoju Gospodarczego;
5) Rolna;
6) Rewizyjna;
2. W sk≥ad Komisji Rewizyjnej wchodzπ radni Rady Miejskiej,
z wyjπtkiem radnych pe≥niπcych funkcjÍ przewodniczπcego,
wiceprzewodniczπcych Rady oraz bÍdπcych cz≥onkami Zarzπdu Miasta i Gminy.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budøetu gminy i wystÍpuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium Zarzπdowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalnπ
IzbÍ Obrachunkowπ.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez
RadÍ w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnieÒ kontrolnych innych komisji, powo≥ywanych przez RadÍ
Miejskπ na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy gminnej.
5. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez przewodniczπcego Komisji.
6. Komisja Rewizyjna w sk≥adzie ustalonym przez RadÍ
wykonuje czynnoúci okreúlone w planie kontroli przed≥oøonym Radzie Miejskiej. Z czynnoúci tych Komisja sporzπdza
protokÛ≥.
7. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli w obecnoúci osÛb
odpowiedzialnych za realizacjÍ kontrolowanych zadaÒ.
ß39
1. Do zadaÒ komisji sta≥ych naleøy:
1) wspÛ≥dzia≥anie i czuwanie nad realizacjπ zadaÒ wykonywanych przez Zarzπd Miasta i Gminy, Urzπd Miasta
i Gminy oraz pozosta≥ych jednostek gminnych w zakresie
spraw, do ktÛrych komisja zosta≥a powo≥ana,
2) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wnioskÛw mieszkaÒcÛw w sprawach dzia≥alnoúci Rady i s≥uøb komunalnych w zakresie kompetencji komisji,
3) opiniowanie, rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez RadÍ i Zarzπd oraz spraw przedk≥adanych
przez cz≥onkÛw komisji i obywateli,
4) wystÍpowanie z inicjatywπ uchwa≥odawczπ oraz wypracowywanie projektÛw uchwa≥ Rady,
5) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa≥ Rady
w zakresie kompetencji komisji,
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6) przedk≥adanie planÛw pracy oraz sprawozdania z ich
dzia≥alnoúci.
2. Zakres dzia≥ania i kompetencji Komisji sta≥ych okreúla regulamin zatwierdzony przez RadÍ Miejskπ, stanowiπcy za≥πcznik Nr 6 do Statutu.
ß40
Zakres dzia≥ania i kompetencji komisji doraünych okreúla Rada
w uchwale o ich powo≥aniu.
ß41
1. Radny reprezentuje wyborcÛw i zobowiπzany jest braÊ udzia≥
w pracach Rady i jej organÛw jak rÛwnieø innych instytucji
samorzπdowych, do ktÛrych zosta≥ wybrany lub desygnowany.
2. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
3. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych.
4. Kluby radnych sπ instytucjπ partii, organizacji spo≥ecznopolitycznych, grup radnych o wspÛlnych zainteresowaniach
tworzonπ przez przynajmniej 5 radnych.
5. Powstanie klubu wymaga zatwierdzenia Rady Miejskiej,
ktÛra jednoczeúnie zatwierdza regulamin okreúlajπcy jego
wewnÍtrznπ organizacjÍ.
6. Kluby radnych majπ prawo do zg≥aszania inicjatywy uchwa≥odawczej, do zg≥aszania interpelacji oraz wspÛ≥dzia≥ania
z organami wewnÍtrznymi Rady.
ß42
1. Rada Miejska na wniosek zainteresowanych úrodowisk moøe
wyraziÊ zgodÍ na utworzenie m≥odzieøowej rady miejskiej
majπcej charakter konsultacyjny.
2. Rada Miejska, powo≥ujπc m≥odzieøowπ radÍ, nadaje jej statut
okreúlajπcy tryb wyboru jej cz≥onkÛw i zasady dzia≥ania.
ß43
SzczegÛ≥owπ organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady i jej
organÛw, jak rÛwnieø pozosta≥e postanowienia dotyczπce organizacji i dzia≥ania Rady oraz jej organÛw zawiera regulamin Rady
Miejskiej, stanowiπcy za≥πcznik Nr 7 do Statutu.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze i Zarzπdzajπce gminy
ß44
Organem wykonawczym Gminy jest Zarzπd Miasta i Gminy,
zwany dalej ìZarzπdemî.
ß45
1. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ: burmistrz ñ jako przewodniczπcy
Zarzπdu, jego zastÍpca i jeden cz≥onek Zarzπdu.
2. ZastÍpcÍ burmistrza i cz≥onka Zarzπdu wybiera Rada Miejska
spoúrÛd radnych lub spoza sk≥adu Rady w ciπgu 3 m-cy od daty
og≥oszenia wynikÛw wyborÛw przez w≥aúciwy organ na wniosek burmistrza zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady w g≥osowaniu tajnym.
3. Skutki nie powo≥ania Zarzπdu w terminie, nie udzielenie
Zarzπdowi absolutorium, odwo≥anie burmistrza, Zarzπdu lub
poszczegÛlnych jego cz≥onkÛw oraz przyjÍcia rezygnacji
z cz≥onkostwa w Zarzπdzie okreúlajπ odrÍbne przepisy.
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4. Cz≥onkostwa Zarzπdu nie moøna ≥πczyÊ z cz≥onkostwem
w organie innej jednostki samorzπdu terytorialnego oraz
z zatrudnieniem w administracji rzπdowej, a takøe z mandatem pos≥a i senatora.
5. Z radnym wybranym do Zarzπdu moøe byÊ nawiπzany
stosunek pracy na podstawie wyboru w UrzÍdzie Gminy,
w ktÛrej uzyska≥ mandat.
ß46
1. Burmistrza wybiera Rada Miejska bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady w g≥osowaniu
tajnym.
2. SzczegÛ≥owy tryb postÍpowania w sprawie wyboru burmistrza oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu okreúli uchwa≥a
Rady Miejskiej.
3. Osobπ w≥aúciwπ do nawiπzywania w imieniu gminy stosunku
pracy z osobami z wyboru w oparciu o uchwa≥y Rady
Miejskiej jest jej przewodniczπcy, a z powo≥ania przewodniczπcy Zarzπdu Miasta i Gminy.
ß47
Zarzπd wykonuje uchwa≥y Rady i zadania Gminy okreúlone
przepisami prawa.
Do zadaÒ Zarzπdu naleøy w szczegÛlnoúci:
1) przygotowywanie projektÛw uchwa≥ Rady,
2) okreúlenie sposobu wykonania uchwa≥ Rady,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budøetu,
5) informowanie mieszkaÒcÛw o za≥oøeniach projektÛw uchwa≥
i budøetu, kierunkach polityki spo≥eczno-gospodarczej Gminy
i wykorzystywania úrodkÛw budøetowych,
6) prowadzenie spraw w zakresie zwyk≥ego Zarzπdu majπtkiem,
zaciπganie zobowiπzaÒ finansowych do wysokoúci ustalonej
przez RadÍ,
7) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych og≥aszanych przez GminÍ,
8) zatrudnianie i zwalnianie kierownikÛw gminnych jednostek
organizacyjnych,
9) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostajπcych w strukturze Gminy pe≥nomocnictwa do Zarzπdzania
mieniem tych jednostek,
10)przedk≥adanie Radzie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci finansowej
Gminy,
11)wykonywanie zadaÒ zleconych, okreúlonych innymi przepisami i zadaÒ przyjÍtych od administracji rzπdowej i samorzπdowej powiatu i wojewÛdztwa w formie porozumienia,
12)przedk≥adanie wnioskÛw o zwo≥anie sesji Rady,
13)podejmowanie uchwa≥ w sprawach zaskarøania rozstrzygniÍÊ nadzorczych.
ß48
W realizacji zadaÒ w≥asnych Gminy Zarzπd podlega wy≥πcznie
Radzie.
ß49
Zarzπd obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych przez burmistrza w miarÍ potrzeby, jednak nie rzadziej niø raz w miesiπcu.
Posiedzeniom Zarzπdu przewodniczy burmistrz lub jego zastÍpca.
Zarzπd podejmuje decyzje zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
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ß50
1. Cz≥onkowie Zarzπdu sπ zobowiπzani braÊ czynny udzia≥
w pracach Zarzπdu.
2. Burmistrz moøe zwrÛciÊ siÍ do Rady Miejskiej z uzasadnionym wnioskiem o odwo≥anie cz≥onka Zarzπdu, ktÛry uchyla
siÍ od udzia≥u w pracach Zarzπdu lub ktÛry swoim dzia≥aniem narusza interesy gminy.
ß51
W pracach Zarzπdu biorπ udzia≥ bez prawa g≥osowania skarbnik
i sekretarz gminy. Zarzπd moøe zapraszaÊ na posiedzenia takøe
inne osoby.
ß52
Burmistrz jako przewodniczπcy Zarzπdu organizuje jego pracÍ,
sk≥ada informacje z dzia≥alnoúci miÍdzy posiedzeniami Zarzπdu
i kieruje bieøπcymi sprawami gminy oraz reprezentuje jπ na
zewnπtrz.
Do zadaÒ burmistrza naleøy w szczegÛlnoúci:
1) og≥aszanie budøetu gminy i sprawozdaÒ z jego wykonania,
2) wydawanie sekretarzowi gminy poleceÒ i wskazÛwek dotyczπcych sposobu prowadzenia spraw gminy,
3) przygotowywanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
4) wykonywanie uprawnieÒ zwierzchnika s≥uøbowego w stosunku do pracownikÛw UrzÍdu Miasta i Gminy i kierownikÛw
jednostek organizacyjnych gminy,
5) wydawania decyzji w sprawach indywidualnych i z zakresu
administracji publicznej.
ß53
Burmistrz wykonuje zadania i czynnoúci zastrzeøone dla niego
w przepisach szczegÛlnych.
ß54
1. SzczegÛ≥owe zasady i tryb pracy Zarzπdu, podzia≥ kompetencyjny
pomiÍdzy cz≥onkÛw Zarzπdu, zasady podpisywania pism i sk≥adania oúwiadczeÒ woli w imieniu gminy okreúla regulamin
Zarzπdu stanowiπcy za≥πcznik Nr 8 do niniejszego statutu.
2. W sprawach nie cierpiπcych zw≥oki, zwiπzanych z bezpoúrednim zagroøeniem interesu publicznego, burmistrz podejmuje
czynnoúci naleøπce do kompetencji Zarzπdu. Czynnoúci podjÍte w tym trybie wymagajπ zatwierdzenia na najbliøszym
posiedzeniu Zarzπdu.
ß55
1. Zarzπd wykonuje swoje zadania przy pomocy pracownikÛw
UrzÍdu Miasta i Gminy.
2. Status prawny pracownikÛw samorzπdowych okreúla ustawa
o pracownikach samorzπdowych. Przys≥uguje im nagroda roczna.
ß56
OrganizacjÍ i zasady funkcjonowania UrzÍdu okreúla regulamin
organizacyjny uchwalony na wniosek Zarzπdu przez RadÍ.
ß57
UrzÍdem Miasta i Gminy w imieniu burmistrza moøe kierowaÊ
sekretarz gminy. Sekretarz gminy prowadzi sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez Zarzπd, kierujπc siÍ wÛwczas wskazÛwkami i poleceniami burmistrza.
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ß58
1. W celu wykonania swoich zadaÒ Rada Miejska tworzy
wyspecjalizowane jednostki pozostajπce w jej strukturze
organizacyjnej oraz jednostki prawnie wyodrÍbnione, w tym
przedsiÍbiorstwa i spÛ≥ki, zawiera umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje wspÛ≥dzia≥anie z innymi gminami.
2. Na tych samych zasadach wspÛ≥tworzy lub przystÍpuje do
juø istniejπcych zwiπzkÛw miÍdzygminnych.
ß59
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy w tym takøe prawnie
wyodrÍbnionych, zawiera za≥πcznik Nr 9 do Statutu.
ß60
Relacje miÍdzy Gminπ a przedsiÍbiorstwami i innymi gminnymi
osobami prawnymi okreúlajπ statuty tych przedsiÍbiorstw i osÛb
prawnych.
Aktualny wykaz uchwa≥ Rady w sprawie tworzenia i przystÍpowania do spÛ≥ek i zwiπzkÛw oraz rozwiπzywanie i wystÍpowanie
z nich, jak rÛwnieø uchwa≥ Rady w sprawie tworzenia, likwidacji
i reorganizacji przedsiÍbiorstw stanowi za≥πcznik Nr 10 do
Statutu.

ROZDZIA£ VII
Dokonywanie zmian w podziale gminy
ß61
1. Wszelkie zmiany terytorialne gminy nastÍpujπ w drodze
rozporzπdzenia Rady MinistrÛw, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaÒcami gminy.
2. Podejmujπc decyzje, o ktÛrych mowa w ust. 1 naleøy dπøyÊ
do tego, aby gmina obejmowa≥a obszar moøliwie jednorodny
ze wzglÍdu na uk≥ad osadniczy i przestrzenny oraz wiÍzi
spo≥eczne i gospodarcze zapewniajπce zdolnoúÊ wykonywania zadaÒ publicznych.
ß62
Konsultacje z mieszkaÒcami przeprowadza siÍ na zebraniach
oraz poprzez umoøliwienie sk≥adania wnioskÛw i postulatÛw, jak
rÛwnieø uwag do przedstawionych projektÛw.
ROZDZIA£ VIII
Gospodarka finansowania gminy
ß63
1. Gmina prowadzi samodzielnπ gospodarkÍ finansowπ
w oparciu o budøet gminy. Gospodarka finansowa Gminy jest
jawna.
2. Jednostki pomocnicze sπ uprawnione do dysponowania
úrodkami finansowymi uzyskanymi z Zarzπdzania i korzystania z mienia gminnego, ktÛre nastÍpuje w ramach budøetu
gminy.
3. Jednostka pomocnicza prowadzi gospodarkÍ finansowπ
w ramach budøetu gminy poprzez wskazanie zadaÒ przewidzianych do realizacji na terenie so≥ectwa ñ osiedla.
4. So≥ectwa i osiedla uprawnione sπ do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budøetu gminy w zakresie ustalonym w za≥πcznikach Nr 2 i 3 do niniejszego Statutu.
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ß64
1. Projekt budøetu przygotowuje Zarzπd.
2. ProcedurÍ uchwalania budøetu gminy okreúla odrÍbna uchwa≥a Rady Miejskiej.
3. Projekt budøetu wraz z informacjπ o stanie mienia komunalnego i objaúnieniami Zarzπd przedk≥ada Radzie Miejskiej
najpÛüniej do 15 listopada roku poprzedzajπcego rok budøetowy i przesy≥a projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
celem zaopiniowania.
4. Budøet jest uchwalany do koÒca roku poprzedzajπcego rok
budøetowy, jednak nie pÛüniej niø do 31 marca roku budøetowego. Do czasu uchwalenia budøetu przez RadÍ Miejskπ,
podstawπ gospodarki budøetowej jest projekt budøetu przed≥oøony Radzie Miejskiej.
5. W przypadku nie uchwalenia budøetu w terminie, o ktÛrym
mowa w ust. 4 Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budøet
gminy w zakresie obowiπzkowych zadaÒ w≥asnych oraz
zadaÒ zleconych w terminie do koÒca kwietnia roku budøetowego. Do dnia ustalenia budøetu przez Regionalnπ IzbÍ
Obrachunkowπ podstawπ gospodarki budøetowej jest projekt budøetu, o ktÛrym mowa w ust. 3.

ß69
Tryb zg≥aszania projektÛw Statutu i poprawek do obowiπzujπcego Statutu oraz zasady dyskusji nad tymi projektami, jak rÛwnieø
zasady zg≥aszania uwag i wprowadzania zmian okreúli Rada
Miejska w oddzielnej uchwale.

ß65
1. Oúwiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie Zarzπdu
majπtkiem sk≥adajπ dwaj cz≥onkowie Zarzπdu lub jeden
cz≥onek Zarzπdu i osoba upowaøniona przez Zarzπd (pe≥nomocnik), z zastrzeøeniem przepisÛw ust. 2-4 niniejszego
paragrafu.
2. Burmistrz moøe byÊ upowaøniony przez Zarzπd do sk≥adania
jednoosobowo oúwiadczeÒ woli zwiπzanych z prowadzeniem bieøπcej dzia≥alnoúci gminy.
3. CzynnoúÊ prawna mogπca spowodowaÊ powstanie zobowiπzaÒ pieniÍønych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upowaønionej. Skarbnik
gminy moøe odmÛwiÊ kontrasygnaty, lecz w razie wydania
mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje tÍ
czynnoúÊ, zawiadamiajπc rÛwnoczeúnie o odmowie kontrasygnaty RadÍ Miejskπ i Regionalnπ IzbÍ Obrachunkowπ.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostajπcych w
strukturze gminy sk≥adajπ jedno-osobowo oúwiadczenia
woli w imieniu gminy w zakresie udzielonego im przez
Zarzπd pe≥nomocnictwa do Zarzπdzania mieniem tych jednostek.

ß72
Traci moc uchwa≥a Nr XIX/100/96 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie dostosowania Statutu
Miasta i Gminy Trzemeszno do zmian wynikajπcych z ustawy
z dnia z dnia 29 wrzeúnia 1995 r. o zmianie ustawy o samorzπdzie terytorialnym oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz. 601),
uchwa≥a Nr XLVII/244/98 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia
29 maja 1998 r. w sprawie zmian Statutu Miasta i Gminy
Trzemeszno wynikajπcych z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie terytorialnym i ustawy z dnia 11 paüdziernika
1991 r. o referendum gminnym oraz uchwa≥a Nr XXXII/197/
2000 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 12 grudnia 2000 r.
w sprawie zmian Statutu Miasta i Gminy Trzemeszno.

ROZDZIA£ X
Przepisy przejúciowe i koÒcowe
ß70
Do czasu wydania nowych regulaminÛw, normujπcych organizacjÍ i funkcjonowanie organÛw i jednostek organizacyjnych
gminy, stosuje siÍ dotychczasowe regulaminy, o ile nie sπ
sprzeczne z przepisami prawa.
ß71
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie majπ
zastosowanie w szczegÛlnoúci przepisy: ustawy o samorzπdzie
gminnym z 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r.), ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzπdowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1593).

ß73
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

I Wiceprzewodniczπcy
Rady Miejskiej
(-) Miko≥aj Ostrowski

ß66
Gmina nie ponosi odpowiedzialnoúci za zobowiπzania innych
gminnych osÛb prawnych, a te nie ponoszπ odpowiedzialnoúci
za zobowiπzania gminy.
Za≥πcznik nr 2
do Statutu

ß67
SzczegÛ≥owe zasady gospodarki finansowej Gminy normujπ
odrÍbne przepisy.

Statut So≥ectwa

ROZDZIA£ IX
Uchwalanie i zmiany w statucie

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne

ß68
Uchwalanie i zmiany Statutu dokonuje Rada w drodze uchwa≥y
podjÍtej zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.

ß1
OgÛ≥ mieszkaÒcÛw So≥ectwa ..................... stanowi samorzπd
mieszkaÒcÛw So≥ectwa .................. i zwany jest dalej So≥ectwem.
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ß2
1. So≥ectwo ................................. utworzono Uchwa≥π Nr VII/38/90
Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych ñ osiedli i so≥ectw.
2. W sk≥ad so≥ectwa ....................... wchodzπ wsie: ........................
...................................................................................................................
3. So≥ectwo ............................................. obejmuje obszar ...............ha
i liczy ................. mieszkaÒcÛw.

ROZDZIA£ II
Zadania so≥ectwa
ß3
So≥ectwo jest jednostkπ pomocniczπ gminy, niezbÍdnπ do utrzymania ≥πcznoúci i kontaktu organÛw gminy z mieszkaÒcami wsi.
ß4
1. Zadaniem So≥ectwa jest zaspakajanie potrzeb zbiorowych
wspÛlnoty so≥eckiej.
2. W szczegÛlnoúci do zadaÒ So≥ectwa naleøy:
1) stanowienie w sprawach So≥ectwa, a zw≥aszcza dotyczπcych:
a) planu zagospodarowania wsi,
b) przeznaczenia úrodkÛw finansowych bÍdπcych w jego
dyspozycji,
c) gospodarowania mieniem gminnym, w granicach
okreúlonych przepisami prawa,
d) uchwalania najpÛüniej do 30 wrzeúnia kaødego roku
wnioskÛw do budøetu miasta i gminy na rok nastÍpny,
e) tworzenie spo≥ecznych komitetÛw inwestycyjnych oraz
ustalanie wysokoúci udzia≥u mieszkaÒcÛw w budowie
urzπdzeÒ komunalnych lub infrastruktury So≥ectwa,
f) utrzymanie porzπdku na terenie wsi.
2) opiniowanie spraw dotyczπcych So≥ectwa, w tym:
a) projektÛw uchwa≥ Rady Miejskiej dot. planu zagospodarowania przestrzennego, planu spo≥eczno-gospodarczego gminy oraz przepisÛw gminnych,
b) wyraøania opinii w sprawie dostosowania organizacji
i godzin pracy placÛwek handlowo-us≥ugowych, opiekuÒczo-wychowawczych, opieki zdrowotnej dla potrzeb ludnoúci,
c) rozmieszczenia przystankÛw i funkcjonowania komunikacji.
3) organizowanie samopomocy mieszkaÒcÛw i wspÛlnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) wspÛ≥uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez RadÍ Miejskπ konsultacji spo≥ecznej uchwa≥ Rad w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkaÒcÛw
So≥ectwa, w tym dot. tworzenia So≥ectwa,
5) inicjowanie i opiniowanie wnioskÛw o przyznanie pomocy mieszkaÒcom,
6) wystÍpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, ktÛrych za≥atwienie wykracza poza moøliwoúci So≥ectwa,
7) wspÛ≥pracowanie z radnymi Rady Miejskiej i u≥atwienie
radnym kontaktÛw z wyborcami miÍdzy innymi w formie
spotkaÒ, dyøurÛw oraz kierowanie do nich wnioskÛw
dotyczπcych So≥ectwa,
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8) wspÛ≥praca z komisjami Rady Miejskiej a zw≥aszcza rozpatrywanie przekazanych przez komisje spraw dotyczπcych
So≥ectwa,
9) wspÛ≥praca z wiejskimi organizacjami spo≥ecznymi, a w
szczegÛlnoúci: KÛ≥kiem Rolniczym, Ko≥em GospodyÒ Wiejskich, Ochotniczπ Straøπ Poøarnπ, celem w≥πczenia ich do
dzia≥aÒ So≥ectwa.
ß5
Dla realizacji wspÛlnych przedsiÍwziÍÊ So≥ectwo moøe nawiπzaÊ
wspÛ≥pracÍ z innymi So≥ectwami, zawieraÊ porozumienia okreúlajπce zakres i sposÛb wykonania zadaÒ oraz podejmowaÊ
wspÛlne uchwa≥y.
ROZDZIA£ III
Organy So≥ectwa
ß6
1. Organami So≥ectwa sπ:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Rada So≥ecka,
3) So≥tys,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Zebranie Wiejskie moøe powo≥aÊ inne specjalistyczne organy, np. Komisje, okreúlajπc zakres ich zadaÒ.
ß7
Kadencja organÛw So≥ectwa trwa 4 lata.
ß8
1. Organy So≥ectwa obowiπzane sπ realizowaÊ postanowienia
niniejszego statutu oraz przestrzegaÊ zasad samorzπdnoúci
i demokratyzmu, kolegialnoúci i jawnoúci w pracy samorzπdu.
2. Organy So≥ectwa, co najmniej raz w roku obowiπzane sπ
sk≥adaÊ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo≥ywania Zebrania Wiejskiego
ß9
1. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiπcym So≥ectwa.
2. Prawo do udzia≥u w Zebraniu Wiejskim majπ wszyscy mieszkaÒcy So≥ectwa, posiadajπcy czynne prawo wyborcze do rad
gmin.
ß10
1. Zebranie Wiejskie zwo≥uje So≥tys, ustalajπc projekt porzπdku
obrad, dzieÒ, godzinÍ i miejsce zebrania, z w≥asnej inicjatywy
lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkaÒcÛw uprawnionych do udzia≥u
w zebraniu,
2) Rady So≥eckiej,
3) Przewodniczπcego rady Miejskiej,
4) Zarzπdu Miasta i Gminy.
2. O Zebraniu Wiejskim powiadamia siÍ mieszkaÒcÛw co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Zebranie Wiejskie odbywa siÍ w miarÍ istniejπcych potrzeb,
jednak nie rzadziej niø dwa razy w roku.
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4. Zebranie Wiejskie na wniosek podmiotÛw, o ktÛrych mowa
w ust. 1 pkt 1-4 powinno byÊ zwo≥ane najpÛüniej w terminie
14 dni od daty zg≥oszenia wniosku.
ß11
1. Zebranie Wiejskie jest w≥adne podejmowaÊ decyzje, gdy
zostali o nim powiadomieni mieszkaÒcy w sposÛb zwyczajowo przyjÍty, tj. przez rozplakatowanie obwieszczeÒ i zawiadomienia przes≥anego obiegiem (kurenda).
2. Uchwa≥y zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w g≥osowaniu
jawnym, chyba, øe Statut stanowi inaczej.
3. W sprawach waønych Zebranie Wiejskie moøe postanowiÊ
o przeprowadzeniu tajnego g≥osowania.
ß12
Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci Zebrania Wiejskiego naleøy w szczegÛlnoúci:
1) wybÛr i odwo≥ywanie organÛw So≥ectwa,
2) wskazywanie zadaÒ przewidzianych do realizacji na terenie
So≥ectwa w ramach budøetu gminy,
3) ustalanie programÛw dzia≥ania,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdaÒ z pracy organÛw wykonawczych So≥ectwa,
5) podejmowanie uchwa≥ w sprawach okreúlonych w ß4 ust.
2 pkt 1,
6) realizowanie zadaÒ okreúlonych w ß4 ust. 2 pkt 2 lit. a.
ROZDZIA£ V
Organy wykonawcze So≥ectwa
ß13
1. So≥tys jest organem wykonawczym w So≥ectwie.
2. So≥tys jest Przewodniczπcym Rady So≥eckiej, o ile Zebranie
Wiejskie nie wybierze odrÍbnie Przewodniczπcego Rady
So≥eckiej.
ß14
1. Do zadaÒ So≥tysa naleøy w szczegÛlnoúci:
1) reprezentowanie So≥ectwa na zewnπtrz,
2) kierowanie pracπ rady So≥eckiej, z zastrzeøeniem ß13 ust.
2,
3) zwo≥ywanie i organizowanie zebraÒ wiejskich, z wyjπtkiem zebraÒ, o ktÛrych mowa w ß22,
4) przygotowanie projektÛw uchwa≥ i opinii Zebrania Wiejskiego,
5) opracowanie projektÛw programÛw pracy So≥ectwa,
6) wspÛ≥uczestniczenie w gospodarowaniu úrodkami finansowymi,
7) realizowanie uchwa≥ Rady Miejskiej dotyczπcych So≥ectwa oraz zapewnienie moøliwie najszerszego zapoznania
mieszkaÒcÛw z uchwa≥ami Rady Miejskiej,
8) organizowanie wykonania uchwa≥ Zebrania Wiejskiego,
kontrola ich realizacji oraz informowanie o wynikach
Zebrania Wiejskiego,
9) opiniowanie wnioskÛw mieszkaÒcÛw o przyznanie pomocy i udzielenie ulg lub umorzeÒ podatkowych,
10)dokonywanie poboru ≥πcznego zobowiπzania pieniÍønego oraz innych naleønoúci, w zakresie ustalonym przez
RadÍ Miejskπ,
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11)sk≥adanie corocznego sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.
3. So≥tysowi przys≥uguje prowizja oraz inne naleønoúci w zakresie ustalonym przez RadÍ Miejskπ.
4. So≥tys przys≥uguje prowizja oraz inne naleønoúci w zakresie
ustalonym przez RadÍ Miejskπ.
ß15
So≥tys ma prawo uczestniczenia w pracach Rady Miejskiej i jej
organÛw.
ß16
1. Rada So≥ecka sk≥ada siÍ z 5-7 osÛb.
2. Przewodniczπcym Rady So≥eckiej jest So≥tys, chyba, øe ma
zastosowanie ß13 ust. 2 niniejszego statutu.
ß17
1. Posiedzenia Rady So≥eckiej odbywajπ siÍ w zaleønoúci od
potrzeb nie rzadziej niø raz na kwarta≥.
2. O posiedzeniu Rady So≥eckiej zawiadamia siÍ radnych Rady
Miejskiej.
3. Uchwa≥y Rady So≥eckiej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy jej cz≥onkÛw.
ß18
1. Rada So≥ecka wspomaga dzia≥alnoúÊ So≥tysa.
2. Rada So≥ecka w szczegÛlnoúci:
1) realizuje zadania okreúlone w ß4 ust. 2 pkt 2 lit. b, c i
pkt 3,
2) pomaga So≥tysowi w prowadzeniu i za≥atwianiu spraw
So≥ectwa, zw≥aszcza okreúlonych w ß14 ust. 5, 8,
3) przeprowadza wybory uzupe≥niajπce stosownie do ß28
ust. 2,
4) wspÛ≥dzia≥a z organami organizacji spo≥ecznych w celu
wspÛlnej realizacji zadaÒ,
5) uczestniczy kaødorazowo w przetargach organizowanych
na prace dotyczπce So≥ectwa, poprzez udzia≥ jednego lub
kilku cz≥onkÛw w komisji przetargowej,
6) sk≥ada corocznie sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci.
ROZDZIA£ VI
Komisja Rewizyjna
ß19
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z 3-5 osÛb.
2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona.
3. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej nie mogπ uczestniczyÊ w
organach wykonawczych So≥ectwa.
ß20
Komisja Rewizyjna
1) kontroluje dzia≥alnoúÊ Rady So≥eckiej i So≥tysa, w tym:
gospodarowania majπtkiem gminnym,
2) ocenia sprawozdanie z wykonania zadaÒ realizowanych w
So≥ectwie, przek≥adajπc stosownie wnioski Radzie So≥eckiej
i Zebraniu Wiejskiemu,
3) wystÍpuje do Rady So≥eckiej i So≥tysa z wnioskami wynikajπcymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
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4) sk≥ada coroczne sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci.
ß21
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej majπ prawo uczestniczenia
w posiedzeniach Rady So≥eckiej.
2. W razie stwierdzenia nieprawid≥owoúci w Zarzπdzaniu majπtkiem So≥ectwa oraz naruszania postanowieÒ Statutu i przepisÛw prawa przez organy So≥ectwa, Komisja Rewizyjna
moøe øπdaÊ zwo≥ania Zebrania Wiejskiego.
ROZDZIA£ VII
Tryb wyborÛw
ß22
1. Zebranie Wiejskie, na ktÛrym ma byÊ dokonany wybÛr
organÛw Osiedla, tj. cz≥onkÛw Rady So≥eckiej, So≥tysa i Komisji Rewizyjnej zwo≥uje Rada Miejska, ustalajπc projekt
porzπdku obrad, dzieÒ, godzinÍ i miejsce zebrania oraz
wyznacza Przewodniczπcego Zebrania spoúrÛd radnych Rady
Miejskiej.
2. Uchwa≥a Rady Miejskiej o zwo≥aniu Zebrania Wiejskiego,
o ktÛrym mowa w ust. 1 powinna byÊ podana do wiadomoúci mieszkaÒcÛw So≥ectwa, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonπ datπ zebrania.
ß23
1. Dla dokonania waønego wyboru organÛw So≥ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoúÊ co
najmniej 1/5 uprawnionych mieszkaÒcÛw So≥ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbÍdnego
quorum, wybory w nowym terminie wyznaczonym w tym
samym dniu 30 minut pÛüniej od pierwszego terminu, mogπ
byÊ przeprowadzone bez wzglÍdu na liczbÍ obecnych na
zebraniu.
3. InformacjÍ o drugim terminie i prawomocnoúci uchwa≥
podjÍtych w tym terminie powinny byÊ bezwzglÍdnie zawarte w powiadomieniu o zwo≥ania Zebrania Wiejskiego.
ß24
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk≥adzie co
najmniej 3 osÛb, wybrana spoúrÛd uprawnionych uczestnikÛw zebrania.
2. Cz≥onkiem Komisji Wyborczej nie moøe byÊ osoba kandydujπca do organÛw So≥ectwa.
3. Do zadaÒ Komisji Wyborczej naleøy:
1) przyjÍcie zg≥oszeÒ kandydatÛw,
2) przeprowadzenie g≥osowania,
3) ustalenie wynikÛw g≥osowania,
4) sporzπdzenie protoko≥u o wynikach wyborÛw, ktÛry podpisuje Przewodniczπcy Zebrania i cz≥onkowie komisji,
5) podanie og≥oszenia o wynikach wyborÛw do wiadomoúci
mieszkaÒcÛw.
ß25
1. So≥tys i cz≥onkowie Rady So≥eckiej oraz Komisja Rewizyjna
wybierani sπ w g≥osowaniu tajnym, bezpoúrednim, spoúrÛd
nieograniczonej liczby kandydatÛw, przez sta≥ych mieszkaÒcÛw So≥ectwa uprawnionych do g≥osowania.
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2. Zg≥aszanie kandydatÛw i g≥osowanie dla dokonania wyboru
So≥tysa i ewentualnie Przewodniczπcego rady So≥eckiej przeprowadza siÍ oddzielnie.
ß26
Za wybranych uwaøa siÍ kandydatÛw, ktÛrzy uzyskali najwiÍkszπ
liczbÍ g≥osÛw.
ß27
1. So≥tys i cz≥onkowie organÛw So≥ectwa sπ bezpoúrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogπ byÊ przez
nie odwo≥ani przed up≥ywem kadencji, w trybie przewidzianym dla ich wyboru, jeøeli nie wykonujπ swych obowiπzkÛw,
naruszajπ postanowienia Statutu i uchwa≥ So≥ectwa lub
dopuúcili siÍ czynu dyskwalifikujπcego w opinii úrodowiska.
2. Odwo≥anie z zajmowanej funkcji powinno byÊ podjÍte po
wys≥uchaniu zainteresowanego.
ß28
1. W przypadku odwo≥ania albo ustπpienia So≥tysa, Przewodniczπcego Rady So≥eckiej lub wszystkich cz≥onkÛw Rady So≥eckiej Zarzπd Miasta i Gminy Zarzπdza wybory uzupe≥niajπce.
2. Wybory innych osÛb dla uzupe≥nienia sk≥adu Rady So≥eckiej
i Komisji Rewizyjnej przeprowadza samodzielnie Rada So≥ecka, informujπc o tym Zarzπd Miasta i Gminy.
3. Wybory uzupe≥niajπce odbywajπ siÍ wed≥ug zasad okreúlonych w niniejszym rozdziale.
ROZDZIA£ VIII
Majπtek i finanse
ß29
1. So≥ectwo w≥ada mieniem gminnym o znaczeniu wiejskim,
stanowiπcym mienie ruchome i nieruchome, ktÛre przedstawia za≥πcznik do Statutu So≥ectwa.
2. Zarzπdzanie i korzystanie z mienia, o ktÛrym mowa w ust.
1 oraz rozporzπdzanie dochodami naleøy do w≥aúciwoúci
So≥ectwa, w granicach okreúlonych przepisami prawa.
ß30
So≥ectwo jest uprawnione do dysponowania úrodkami finansowymi uzyskanymi z Zarzπdzania i korzystania z mienia gminnego, ktÛre nastÍpuje w ramach budøetu gminy.
ß31
So≥ectwo prowadzi gospodarkÍ finansowπ w ramach budøetu
gminy poprzez wskazywanie zadaÒ przewidzianych do realizacji
na terenie So≥ectwa.
ROZDZIA£ IX
Zasady sk≥adania przez organy So≥ectwa sprawozdaÒ
ß32
1. Co najmniej raz w roku So≥tys sk≥ada sprawozdanie ze swej
dzia≥alnoúci obejmujπce ca≥okszta≥t realizowanych zadaÒ,
a w szczegÛlnoúci realizacjÍ uchwa≥ Zebrania MieszkaÒcÛw
So≥ectwa:
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1) realizacjÍ uchwa≥ Zebrania Wiejskiego,
2) inkaso ≥πcznego zobowiπzania pieniÍønego,
2. Co najmniej raz w roku Rada So≥ecka sk≥ada sprawozdania
ze swojej dzia≥alnoúci.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koÒcowe
ß33
Statut So≥ectwa wchodzi w øycie po uprawomocnieniu siÍ
uchwa≥y Rady Miejskiej o nadaniu Statutu So≥ectwa.

Za≥πcznik Nr 3
Statut Osiedla Nr .........
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
OgÛ≥ mieszkaÒcÛw Osiedla Nr ............. stanowi samorzπd mieszkaÒcÛw Osiedla Nr ........ zwany dalej Osiedlem.
ß2
1. Osiedle nr ........... utworzono Uchwa≥π Nr VII/38/90 Rady
Miejskiej z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia
jednostek pomocniczych ñ osiedli i so≥ectw.
2. W sk≥ad Osiedla Nr ............ wchodzπ ulice .....................................
...................................................................................................................
3. Osiedle Nr ........ obejmuje obszar .................. ha i liczy ..................
mieszkaÒcÛw.
ROZDZIA£ II
Zadania Osiedla
ß3
Osiedle jest jednostkπ pomocniczπ gminy, niezbÍdnπ do utrzymania ≥πcznoúci i kontaktu organÛw gminy z mieszkaÒcami
Osiedla.
ß4
1. Zadaniem Osiedla jest zaspakajanie potrzeb zbiorowych
wspÛlnoty so≥eckiej.
2. W szczegÛlnoúci do zadaÒ Osiedla naleøy:
1) stanowienie w sprawach Osiedla, a zw≥aszcza dotyczπcych:
a) planu zagospodarowania Osiedla,
b) przeznaczenia úrodkÛw finansowych bÍdπcych w jego
dyspozycji,
c) gospodarowania mieniem gminnym, w granicach
okreúlonych przepisami prawa,
d) uchwalania najpÛüniej do 30 wrzeúnia kaødego roku
wnioskÛw do budøetu miasta i gminy na rok nastÍpny,
e) tworzenia spo≥ecznych komitetÛw inwestycyjnych oraz
ustalanie wysokoúci udzia≥u mieszkaÒcÛw w budowie
urzπdzeÒ komunalnych lub infrastruktury Osiedla,
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f) utrzymanie porzπdku na terenie Osiedla.
2) opiniowanie spraw dotyczπcych So≥ectwa, w tym:
a) projektÛw uchwa≥ Rady Miejskiej dot. planu zagospodarowania przestrzennego, planu spo≥eczno-gospodarczego gminy oraz przepisÛw gminnych,
b) wyraøania opinii w sprawie dostosowania organizacji
i godzin pracy placÛwek handlowo-us≥ugowych, opiekuÒczo-wychowawczych, opieki zdrowotnej dla potrzeb ludnoúci,
c) lokalizacji zak≥adÛw, ktÛrych dzia≥alnoúÊ moøe byÊ
uciπøliwa dla otoczenia,
d) organizacji ruchu, przebiegu linii komunikacyjnych
i rozmieszczenia przystankÛw na terenie Osiedla.
3) organizowanie samopomocy mieszkaÒcÛw i wspÛlnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a w szczegÛlnoúci:
a) organizowanie pozaszkolnych placÛwek opiekuÒczowychowowczych úwietlic, klubÛw, pracowni, itp.,
b) organizowanie bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie osiedla (boisk, lodowisk, placÛw
gier i zabaw, itp.),
c) organizowanie rÛønych form opieki spo≥ecznej sπsiedzkiej dla mieszkaÒcÛw niepe≥nosprawnych w podesz≥ym wieku, pozbawionych opieki lub znajdujπcych siÍ w trudnej sytuacji øyciowej,
d) rozwijanie wspÛlnie z osiedlowymi placÛwkami kulturalno-oúwiatowymi rÛønorodnych form øycia kulturalnego w osiedlu: klubÛw i kÛ≥ zainteresowaÒ, wieczorÛw muzycznych, itp.,
e) wpÛ≥dzia≥anie z placÛwkami s≥uøby zdrowia w szerzeniu oúwiaty zdrowotnej oraz udzia≥ w akcjach majπcych na celu poprawÍ zdrowia ludnoúci i stanu
sanitarnego Osiedla,
f) podejmowanie dzia≥aÒ majπcych na celu utrzymanie
porzπdku, spokoju i czystoúci w Osiedlu.
4) wspÛ≥uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez RadÍ Miejskπ konsultacji spo≥ecznej uchwa≥ Rady
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkaÒcÛw Osiedla, w tym dot. tworzenia Osiedla,
5) inicjowanie i opiniowanie wnioskÛw o przyznanie pomocy mieszkaÒcom,
6) wystÍpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, ktÛrych za≥atwienie wykracza poza moøliwoúci Osiedla,
7) wspÛ≥praca z radnymi Rady Miejskiej i u≥atwienie radnym
kontaktÛw z wyborcami miÍdzy innymi w formie spotkaÒ,
dyøurÛw oraz kierowanie do nich wnioskÛw dotyczπcych
Osiedla,
8) wspÛ≥praca z komisjami Rady Miejskiej a zw≥aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisje spraw dotyczπcych Osiedla,
9) wspÛ≥praca z wiejskimi organizacjami spo≥ecznymi, celem w≥πczenia ich do dzia≥aÒ Osiedla.
ß5
Dla realizacji wspÛlnych przedsiÍwziÍÊ Osiedle moøe nawiπzaÊ
wspÛ≥pracÍ z innymi Osiedlami, zawieraÊ porozumienia okreúlajπce zakres i sposÛb wykonania zadaÒ oraz podejmowaÊ wspÛlne uchwa≥y.
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ROZDZIA£ III
Organy Osiedla
ß6
1. Organami Osiedla sπ:
1) Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla,
2) Zarzπd Osiedla,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla moøe powo≥aÊ inne specjalistyczne organy, np. Komisje, okreúlajπc zakres ich
zadaÒ.
ß7
Kadencja organÛw Osiedla trwa 4 lata.
ß8
1. Organy Osiedla obowiπzane sπ realizowaÊ postanowienia
niniejszego statutu oraz przestrzegaÊ zasad samorzπdnoúci
i demokratyzmu, kolegialnoúci i jawnoúci w pracy samorzπdu.
2. Organy Osiedla, co najmniej raz w roku obowiπzane sπ
sk≥adaÊ na Zebraniu MieszkaÒcÛw Osiedla sprawozdanie ze
swojej dzia≥alnoúci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo≥ywania Zebrania MieszkaÒcÛw Osiedla
ß9
1. Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla jest organem stanowiπcym
Osiedla.
2. Prawo do udzia≥u w Zebraniu MieszkaÒcÛw Osiedla majπ
wszyscy mieszkaÒcy Osiedla, posiadajπcy czynne prawo
wyborcze do rad gmin.
ß10
1. Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla zwo≥uje Zarzπd Osiedla, ustalajπc projekt porzπdku obrad, dzieÒ, godzinÍ i miejsce zebrania, z w≥asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkaÒcÛw uprawnionych do udzia≥u
w zebraniu,
2) Przewodniczπcego Rady Miejskiej,
3) Zarzπdu Miasta i Gminy.
2. O Zebraniu MieszkaÒcÛw Osiedla powiadamia siÍ mieszkaÒcÛw co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla odbywa siÍ w miarÍ istniejπcych potrzeb, jednak nie rzadziej niø dwa razy w roku.
4. Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla na wniosek podmiotÛw,
o ktÛrych mowa w ust. 1 pkt 1-3 powinno byÊ zwo≥ane
najpÛüniej w terminie 14 dni od daty zg≥oszenia wniosku.
ß11
1. Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla jest w≥adne podejmowaÊ
decyzje, gdy zostali o nim powiadomieni mieszkaÒcy w
sposÛb zwyczajowo przyjÍty, tj. przez rozplakatowanie obwieszczeÒ.
2. Uchwa≥y zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w g≥osowaniu
jawnym, chyba, øe Statut stanowi inaczej.
3. W sprawach waønych Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla moøe
postanowiÊ o przeprowadzeniu tajnego g≥osowania.
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ß12
Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci Zebrania MieszkaÒcÛw Osiedla naleøy
w szczegÛlnoúci:
1) wybÛr i odwo≥ywanie organÛw Osiedla,
2) wskazywanie zadaÒ przewidzianych do realizacji na terenie
Osiedla w ramach budøetu gminy,
3) ustalanie programÛw dzia≥ania,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdaÒ z pracy organÛw wykonawczych Osiedla,
5) podejmowanie uchwa≥ w sprawach okreúlonych w ß4 ust.
2 pkt 1,
6) realizowanie zadaÒ okreúlonych w ß4 ust. 2 pkt 2 lit. a.
RODZIA£ V
Organy wykonawcze So≥ectwa
ß13
1. Zarzπd Osiedla jest organem wykonawczym w Osiedlu
2. Zarzπd Osiedla sk≥ada siÍ z 4 do 7 osÛb, wybieranych przez
Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla.
3. Na czele Zarzπdu Osiedla stoi Przewodniczπcy.
ß14
1. Posiedzenia Zarzπdu Osiedla zwo≥uje Przewodniczπcy Zarzπdu w zaleønoúci od potrzeb nie rzadziej niø raz na kwarta≥.
2. O posiedzeniu Zarzπdu Osiedla zawiadamia siÍ radnych rady
Miejskiej.
3. uchwa≥y Zarzπdu zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw przy
obecnoúci co najmniej po≥owy jego cz≥onkÛw.
ß15
1. Do zadaÒ Zarzπdu osiedla naleøy w szczegÛlnoúci:
1) zwo≥ywanie i organizowanie zebraÒ mieszkaÒcÛw z wyjπtkiem zebraÒ, o ktÛrych mowa w ß20,
2) przygotowywanie projektÛw uchwa≥ i opinii Zebrania
MieszkaÒcÛw Osiedla,
3) opracowanie projektÛw programÛw pracy Osiedla,
4) realizowanie uchwa≥ rady Miejskiej dotyczπcych Osiedla
oraz zapewnienie moøliwie najszerszego zapoznania
mieszkaÒcÛw z uchwa≥ami rady Miejskiej,
5) organizowanie wykonania uchwa≥ Zebrania MieszkaÒcÛw Osiedla, kontrola ich realizacji oraz informowanie
o wynikach Zebrania MieszkaÒcÛw Osiedla,
6) opiniowanie wnioskÛw mieszkaÒcÛw o przyznanie pomocy i udzielenie ulg lub umorzeÒ podatkowych,
7) realizowanie zadaÒ okreúlonych w ß4 ust. 2 pkt 2 lit. b,
c, d i pkt 3,
8) wspÛ≥dzia≥anie z organami organizacji spo≥ecznych w
celu wspÛlnej realizacji zadaÒ,
9) kaødorazowe uczestnictwo w przetargach organizowanych na prace dotyczπce Osiedla poprzez udzia≥ jednego
lub kilku cz≥onkÛw w komisji przetargowej,
10)przeprowadzenie wyborÛw uzupe≥niajπcych stosownie
do ß26 ust. 2,
11)sk≥adanie corocznego sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.
ß16
1. Na czele Zarzπdu osiedla stoi Przewodniczπcy.
2. Przewodniczπcy Zarzπdu Osiedla w szczegÛlnoúci:
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1) reprezentuje Osiedle na zewnπtrz,
2) przewodniczy obradom Zebrania MieszkaÒcÛw Osiedla
i Zarzπdu osiedla,
3) wspÛ≥uczestniczy w gospodarowaniu úrodkami finansowymi,
4) organizuje wspÛ≥dzia≥anie Zarzπdu Osiedla z Komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi z terenu Osiedla,
5) sk≥ada coroczne sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci.
ROZDZIA£ VI
Komisja Rewizyjna
ß17
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z 3-5 osÛb.
2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona.
3. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej nie mogπ byÊ cz≥onkami
Zarzπdu Osiedla.
ß18
Komisja Rewizyjna
1) kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu Osiedla i Przewodniczπcego
Zarzπdu Osiedla,
2) ocenia sprawozdanie z wykonania zadaÒ realizowanych
w Osiedlu, przek≥adajπc stosownie wnioski Zarzπdowi Osiedla i Zebraniu MieszkaÒcÛw Osiedla,
3) wystÍpuje do Zarzπdu osiedla i Przewodniczπcego Zarzπdu
Osiedla z wnioskami wynikajπcymi z przeprowadzonych
kontroli i lustracji,
4) sk≥ada coroczne sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci.
ß19
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej majπ prawo uczestniczenia w
posiedzeniach Zarzπdu Osiedla.
2. W razie stwierdzenia nieprawid≥owoúci w Zarzπdzaniu majπtkiem Osiedla oraz naruszania postanowieÒ Statutu i przepisÛw prawa przez Zarzπd osiedla, Komisja Rewizyjna moøe
øπdaÊ zwo≥ania Zebrania MieszkaÒcÛw Osiedla.
ROZDZIA£ VII
Tryb wyborÛw
ß20
1. Zebranie MieszkaÒcÛw Osiedla, na ktÛrym ma byÊ dokonany
wybÛr organÛw Osiedla, tj. cz≥onkÛw Zarzπdu Osiedla, Przewodniczπcego Zarzπdu Osiedla i Komisji Rewizyjnej zwo≥uje
Rada Miejska, ustalajπc projekt porzπdku obrad, dzieÒ, godzinÍ i miejsce zebrania oraz wyznacza Przewodniczπcego
Zebrania spoúrÛd radnych Rady Miejskiej.
2. Uchwa≥a Rady Miejskiej o zwo≥aniu Zebrania MieszkaÒcÛw
Osiedla, o ktÛrym mowa w ust. 1 powinna byÊ podana do
wiadomoúci mieszkaÒcÛw Osiedla, co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonπ datπ zebrania.
ß21
1. Dla dokonania waønego wyboru organÛw Osiedla na Zebraniu MieszkaÒcÛw Osiedla wymagana jest osobista obecnoúÊ
co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkaÒcÛw Osiedla.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbÍdnego
quorum, wybory w nowym terminie wyznaczonym w tym
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samym dniu 30 minut pÛüniej od pierwszego terminu, mogπ
byÊ przeprowadzone bez wzglÍdu na liczbÍ obecnych na
zebraniu.
3. InformacjÍ o drugim terminie i prawomocnoúci uchwa≥
podjÍtych w tym terminie powinny byÊ bezwzglÍdnie zawarte w powiadomieniu o zwo≥ania zebrania.
ß22
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk≥adzie co
najmniej 3 osÛb, wybrana spoúrÛd uprawnionych uczestnikÛw zebrania.
2. Cz≥onkiem Komisji Wyborczej nie moøe byÊ osoba kandydujπca do organÛw Osiedla.
3. Do zadaÒ Komisji Wyborczej naleøy:
1) przyjÍcie zg≥oszeÒ kandydatur,
2) przeprowadzenie g≥osowania,
3) ustalenie wynikÛw g≥osowania,
4) sporzπdzenie protoko≥u o wynikach wyborÛw, ktÛry podpisuje Przewodniczπcy Zebrania,
5) podanie og≥oszenia o wynikach wyborÛw do wiadomoúci
mieszkaÒcÛw.
ß23
Przewodniczπcy Zarzπdu Osiedla i cz≥onkowie Zarzπdu Osiedla
oraz Komisja Rewizyjna wybierani sπ w g≥osowaniu tajnym,
bezpoúrednim, spoúrÛd nieograniczonej liczby kandydatÛw, przez
sta≥ych mieszkaÒcÛw Osiedla uprawnionych do g≥osowania.
ß24
Za wybranych uwaøa siÍ kandydatÛw, ktÛrzy uzyskali najwiÍkszπ
liczbÍ g≥osÛw.
ß25
1. Przewodniczπcy Zarzπdu osiedla i cz≥onkowie organÛw Osiedla sπ bezpoúrednio odpowiedzialni przed Zebraniem MieszkaÒcÛw Osiedla i mogπ byÊ przez nie odwo≥ani przed
up≥ywem kadencji, w trybie przewidzianym dla ich wyboru,
jeøeli nie wykonujπ swych obowiπzkÛw, naruszajπ postanowienia Statutu i uchwa≥ Osiedla lub dopuúcili siÍ czynu
dyskwalifikujπcego w opinii úrodowiska.
2. Odwo≥anie z zajmowanej funkcji powinno byÊ podjÍte po
wys≥uchaniu zainteresowanego.
ß26
1. W przypadku odwo≥ania albo ustπpienia Przewodniczπcego
Zarzπdu osiedla albo wszystkich cz≥onkÛw Zarzπdu Osiedla
Zarzπd Miasta i Gminy Zarzπdza wybory uzupe≥niajπce.
2. Wybory innych osÛb dla uzupe≥nienia sk≥adu Zarzπdu Osiedla i Komisji Rewizyjnej przeprowadza samodzielnie Zarzπd
Osiedla, informujπc o tym Zarzπd Miasta i Gminy.
3. Wybory uzupe≥niajπce odbywajπ siÍ wed≥ug zasad okreúlonych w niniejszym rozdziale.
ROZDZIA£ VIII
Majπtek i finanse
ß27
Osiedle Zarzπdza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporzπdza
dochodami z tego ürÛd≥a w granicach okreúlonych przepisami prawa.
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ß28
Osiedle jest uprawnione do dysponowania úrodkami finansowymi uzyskanymi z Zarzπdzania i korzystania z mienia gminnego,
ktÛre nastÍpuje w ramach budøetu gminy.
ß29
Osiedle prowadzi gospodarkÍ finansowπ w ramach budøetu
gminy poprzez wskazywanie zadaÒ przewidzianych do realizacji
na terenie Osiedla.

ROZDZIA£ IX
Zasady sk≥adania przez organy Osiedla sprawozdaÒ
ß30
1. Co najmniej raz w roku Zarzπd osiedla sk≥ada sprawozdanie
ze swej dzia≥alnoúci obejmujπce ca≥okszta≥t realizowanych
zadaÒ, a w szczegÛlnoúci realizacjÍ uchwa≥ Zebrania MieszkaÒcÛw Osiedla.
2. Co najmniej raz w roku Przewodniczπcy Zarzπdu osiedla
sk≥ada sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.

ROZDZIA£ X
Postanowienia koÒcowe
ß31
Statut Osiedla wchodzi w øycie po uprawomocnieniu siÍ uchwa≥y
Rady Miejskiej o nadaniu Statutu Osiedla.

Za≥πcznik Nr 4
do Statutu Miasta i Gminy Trzemeszno

WzÛr herbu miasta Trzemeszna
Herb miasta Trzemeszna znany jest co najmniej od 1661 roku.
Taki sam utrzyma≥ siÍ przez wiek XVIII. Po rozbiorach, w czasie
ksiÍstwa warszawskiego wprowadzono herb sasko-polski, a prusacy narzucili swego pruskiego or≥a z napisem Magistrat Policey
Verwaltung Trzemeszno. PÛüniej Niemcy wprowadzili dawny
herb z wyobraøeniem úw. Wojciecha dodajπc dooko≥a herbu
napis Sanctus Adalbert ñ Magistrat der Stadt Tremeszen.
Po zaborach wprowadzono herb pierwotny, a dooko≥a pomieszczono napis: Miasto Trzemeszno Magistrat. W czasie okupacji
Niemcy zakazali uøywania znaku herbowego miasta. Natychmiast po zakoÒczeniu II wojny úwiatowej herb wprowadzono
ponownie do stosowania. Jednak w roku 1950 herb zosta≥
ponownie wycofany z uøytkowania.
Po wielu trudnoúciach natury administracyjnej Rada PaÒstwa
uzna≥a prawomocnoúÊ uchwa≥y rady narodowej Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 29 paüdziernika 1987 roku w sprawie
stosowania historycznego herbu miasta Trzemeszna. W oparciu
o tÍ decyzjÍ Prezydium Rady Narodowej zleci≥o mgr B. Olszewskiemu opracowanie projektu na podstawie juø istniejπcego
wzoru. Z kilku przedstawionych propozycji wybrano wzÛr najbardziej zbliøony do stosowanego w Trzemesznie, urzÍdowo miÍdzy
innymi na tablicy Zarzπdu Miejskiego w Trzemesznie.
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Wersja ta przedstawia popiersie úw. Wojciecha na powszechnie
stosowanej tarczy herbowej.
åw. Wojciech na tym wizerunku ubrany jest w infu≥Í, kapÍ oraz
paliusz. Fantazyjne zdobnictwo tych elementÛw stroju liturgicznego jest wykonane na bia≥ym tle w kolorach niebieskim, z≥otym
i czarnym. Paliusz w kolorze bia≥ym z czterema czarnymi
krzyøami, dwa na piersiach i po jednym na ramionach, narzucony
jest na kapÍ. W prawej rÍce postaÊ úw. Wojciech dzierøy krzyø
podwÛjny, w lewej dwie dzidy i jedno wios≥o w kolorze z≥otym.
RÛwnieø infu≥a jest otoczona z≥otπ aureolπ.
Wzorem jest herb umieszczony na budynku UrzÍdu Miasta i
Gminy przy ul. 1 Maja.

Za≥πcznik Nr 5
do Statutu

Regulamin stosowania herbu, pieczÍci z herbem, wzÛr
i zasady nadawania medalu i honorowego obywatelstwa
ROZDZIA£ I
Stosowanie herbu
1. Herbem miasta Trzemeszna jest wizerunek úw. Wojciecha.
2. Herb miasta Trzemeszna umieszczony jest na sta≥e:
ñ na budynku stanowiπcym siedzibÍ UrzÍdu Miasta i Gminy
Trzemeszno ñ historyczny Magistrat,
ñ na sali obrad rady Miejskiej,
ñ w gabinecie Burmistrza Miasta i Gminy,
ñ w sali úlubÛw UrzÍdu Stanu Cywilnego,
ñ na zabytkowym obiekcie wodociπgowym wieøy ciúnieÒ,
ñ na sztandarze Liceum OgÛlnokszta≥cπcego im. Micha≥a
Kosmowskiego w Trzemesznie z 1996 r.,
ñ na sztandarze OSP Trzemeszno z 2000 r.,
ñ na úcianie zewnÍtrznej Bazyliki p.w. NMP w Trzemesznie.
3. Herb miasta Trzemeszna moøe byÊ umieszczony za zgodπ
Rady na:
a) rogatkach miasta,
b) granicach gminy w ciπgach komunikacyjnych,
c) innych miejscach.
4. Herb miasta Trzemeszna moøe byÊ uøywany w innych przypadkach za zgodπ Rady rÛwnieø na zasadach komercyjnych.
ROZDZIA£ II
Stosowanie pieczÍci z herbem
WZORY PIECZ CI
1. Herb miasta Trzemeszna w postaci pieczÍci wed≥ug poniøszych wzorÛw:
uøywa siÍ na drukach i pismach okazjonalnych, dyplomach
honorowych podpisywanych przez Przewodniczπcego Rady
Miejskiej, Przewodniczπcego Zarzπdu Miasta i Gminy, Burmistrza Miasta i Gminy i Kierownika UrzÍdu Stanu Cywilnego.
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Za≥πcznik Nr 2

ROZDZIA£ III
WzÛr i zasady nadawania Medalu
oraz tytu≥u Honorowego Obywatelstwa
1. Medal za zas≥ugi dla miasta i gminy Trzemeszno wykonany
jest z metalu w kszta≥cie ko≥a o úrednicy do 10 cm,
jednostronny, zawierajπcy poúrodku wizerunek úw. Wojciecha z napisem w otoku: ìZa zas≥ugi dla miasta i gminy
Trzemesznoî.
2. Medal nadawany jest w drodze uchwa≥y Rady Miejskiej
indywidualnym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcom oraz organizacjom, stowarzyszeniom i zak≥adom pracy za popularyzacjÍ miasta w kraju i za granicπ, za
osiπgniÍcia gospodarcze s≥uøπce Miasta i Gminie, twÛrcom
i dzia≥aczom nauki, kultury, sportu propagujπcym wartoúci
ideowe i kulturalne ideowe i kulturalne zwiπzane z Ziemiπ
TrzemeszeÒskπ.
3. Medal wrÍcza siÍ na sesjach rady Miejskiej lub podczas
innych uroczystoúci.
4. Honorowe obywatelstwo gminy nadawane jest osobom
fizycznym za zas≥ugi wymienione w punkcie 2.

5. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy odbywa siÍ
w drodze uchwa≥y rady Miejskiej.
6. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy powoduje
przyznanie medalu ìZa zas≥ugi dla miasta i gminy Trzemesznoî.

Za≥πcznik Nr 6
do Statutu

Regulamin Sta≥ych Komisji Rady Miejskiej
I. Zasady ogÛlne
1. Rada Miejska wykonuje swoje zadania poprzez komisje
Rady.
2. Komisje Rady Miejskiej podlegajπ wy≥πcznie Radzie.
3. Komisjami sta≥ymi Rady Miejskiej sπ:
1) Komisja Oúwiaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
2) Komisja Komunalna, Ochrony Mienia i Porzπdku publicznego,
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3) Komisja Zdrowia, Pomocy Spo≥ecznej i Ochrony årodowiska,
4) Komisja Gospodarki Finansowej i Rozwoju Gospodarczego,
5) Komisja Rolna,
6) Komisja Rewizyjna.
cz≥onkami komisji Rady Miejskiej sπ radni tej Rady. Komisje
dzia≥ajπ w sk≥adzie co najmniej trzyosobowym, tj. przewodniczπcy i dwaj cz≥onkowie. W sk≥ad komisji liczπcego wiÍcej
niø trzy osoby wchodzi: przewodniczπcy, wiceprzewodniczπcy i cz≥onkowie.
Sk≥ad komisji wymaga zatwierdzenia przez RadÍ. Zmiany w
sk≥adzie osobowym kaødej komisji dokonuje siÍ w trybie dla
jej powo≥ania.
Przewodniczπcy komisji wybierany jest podczas pierwszego
posiedzenia spoúrÛd radnych ñ cz≥onkÛw komisji. WybÛr
przewodniczπcego komisji wymaga zatwierdzenia przez radÍ
Miejskπ. Jeúli brak jest porozumienia co do wyboru przewodniczπcego komisji, na zgodny wniosek wszystkich cz≥onkÛw
komisji, wyboru przewodniczπcego komisji moøe dokonaÊ
Rada Miejska w g≥osowaniu tajnym zwyk≥π wiÍkszoúciπ
g≥osÛw.
Rada Miejska moøe powo≥ywaÊ komisje doraüne do wykonania jednego zadania. Po wykonaniu zadania Rada Miejska
uchwa≥π stwierdza rozwiπzanie komisji doraünej. Powo≥anie
i rozwiπzanie komisji doraünej moøe byÊ rÛwnieø dokonane
zapisem do protoko≥u z sesji. W czasie wykonywania zadaÒ
przez komisjÍ doraünπ w stosunku do niej obowiπzujπ te
same zasady jak dla komisji sta≥ych.

II. Posiedzenia Komisji
1. Posiedzenia Komisji odbywajπ siÍ w trybie okreúlonym w
Regulaminie Rady Miejskiej dla sesji. Przewodniczπcemu
komisji przys≥ugujπ uprawnienia przewodniczπcego obrad.
Terminy posiedzeÒ komisji oraz ich tematyka powinna byÊ
przedstawiona przewodniczπcemu rady Miejskiej do wiadomoúci.
2. posiedzeniom przewodniczy przewodniczπcy komisji lub jego
zastÍpca. Pierwszemu posiedzeniu powo≥anej komisji przewodniczy przewodniczπcy lub wiceprzewodniczπcy Rady
Miejskiej.
3. Radni nie bÍdπcy cz≥onkami komisji oraz inne osoby mogπ
uczestniczyÊ w posiedzeniach komisji po uzgodnieniu z przewodniczπcym komisji bez prawa g≥osowania.
4. Radnym, ktÛrzy nie sπ cz≥onkami komisji nie przys≥ugujπ
diety z tytu≥u uczestnictwa w posiedzeniu.
5. jeøeli przewodniczπcy Rady Miejskiej organizuje wspÛlne
posiedzenie kilku komisji wzglÍdnie gdy przewodniczπcy
komisji zaprasza do udzia≥u w posiedzeniach radnych innych
komisji, radnym tym przys≥uguje dieta.
6. Obs≥ugÍ administracyjnπ posiedzenia wykonuje pracownik
biura Rady Miejskiej lub inna osoba wyznaczona przez
sekretarza gminy zgodnie z ustaleniami regulaminu organizacyjnego UrzÍdu Miasta i Gminy.
7. Terminy posiedzeÒ komisji ustalane sπ z takim wyprzedzeniem, aby Urzπd mÛg≥ we w≥aúciwy sposÛb zabezpieczyÊ
obs≥ugÍ administracyjnπ posiedzenia.
8. Kaøde posiedzenie komisji koÒczy siÍ opiniπ albo wnioskami.
Opinie pracownik Biura Rady przek≥ada niezw≥ocznie prze-
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wodniczπcemu rady. Wnioski, jeøeli dotyczπ zleconych wczeúniej Zarzπdowi zadaÒ, kierowane sπ bezpoúrednio do Zarzπdu. O wykonaniu wnioskÛw powiadamia Zarzπd za poúrednictwem przewodniczπcego rady Miejskiej.
9. Stanowisko komisji przedstawia podczas sesji jej przewodniczπcy, bezwzglÍdnie informujπc o sprawach nieuzgodnionych.
10. Komisja jest uprawniona do wizytowania obiektÛw lub jednostek organizacyjnych, jeúli przedmiotem jej opinii sπ sprawy dotyczπce dzia≥alnoúci tych jednostek
III. Zakres zadaÒ Komisji Rady Miejskiej
1. Komisje Rady Miejskiej wykonujπ czynnoúci opiniodawcze,
doradcze oraz analityczno-kontrolne. Czynnoúci te mogπ
dotyczyÊ ca≥ego zakresu spraw przekazanych do kompetencji Komisji.
2. Komisje sπ uprawnione do uzyskania informacji i sprawozdaÒ od Zarzπdu.
3. Na podstawie uzyskanych materia≥Ûw wykonujπ czynnoúci
analityczne.
4. Wykonywanie funkcji analitycznych polega na bieøπcym,
sta≥ym analizowaniu sytuacji gospodarczych, na analizowaniu tempa i sprawnoúci wykorzystywania przeznaczonych w
budøecie úrodkÛw finansowych na wykonanie zadaÒ gminy.
5. Jeøeli w trakcie prowadzonych spraw komisja stwierdzi
koniecznoúÊ przeprowadzenia kontroli, a kontrola taka nie
znajduje siÍ w planie pracy Komisji Rewizyjnej powinna
wystπpiÊ z inicjatywπ przeprowadzenia kontroli do przewodniczπcego rady Miejskiej.
6. W sprawach dotyczπcych wykonywania przez gminÍ zadaÒ
zleconych i powierzonych na podstawie ìPorozumieniaî,
Komisje uprawnione sπ do wyraøania opinii lub stanowiska
zmierzajπcego do poprawy pracy w danej dziedzinie zwiπzanej bezpoúrednio z obs≥ugπ mieszkaÒcÛw.
7. Komisje samodzielnie oceniajπ w jakiej formie przedstawiπ
wyniki swojej pracy. Mogπ to byÊ opinie, informacje itp.,
ktÛre powinny zawieraÊ stanowisko tak wyraøone, aby mog≥o
byÊ przedmiotem g≥osowania podczas sesji.
8. Do zadaÒ szczegÛlnych Komisji naleøy:
1) opiniowanie projektÛw uchwa≥,
2) przejawianie inicjatywy uchwa≥odawczej i w zwiπzku
z tym opracowywanie projektÛw uchwa≥,
3) rozpatrywanie problemÛw zwiπzanych z wprowadzeniem
w øycie i wykonaniem uchwa≥ rady,
4) przedstawienie propozycji merytorycznych dotyczπcych
strategii dzia≥ania.
9. Komisja moøe otrzymaÊ do wykonania od Rady Miejskiej
inne zadania niø wymienione w niniejszym Regulaminie,
zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy i Regulaminem Rady
Miejskiej.
10. Komisje w swoich planach pracy uwzglÍdniajπ zadania
waøne z punktu widzenia spo≥ecznego i mieszczπce siÍ w
zakresie ich dzia≥ania.
IV. Zakres dzia≥ania Komisji ñ zadania obligatoryjne:
1. Komisja Oúwiaty, Kultury i Kultury Fizycznej
ñ opiniowanie projektu budøetu, jego wykonania, kierunkÛw dzia≥ania Zarzπdu Miasta i Gminy oraz programÛw
gospodarczych w zakresie oúwiaty, kultury i kultury
fizycznej.
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2. Komisja Komunalna, ochrony Mienia i Porzπdku Publicznego
1) opiniowanie projektu budøetu, jego wykonania, kierunkÛw dzia≥ania Zarzπdu Miasta i Gminy oraz programÛw
gospodarczych w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony mienia i porzπdku publicznego,
2) opiniowanie planÛw zagospodarowania przestrzennego,
3) opiniowanie zasad nabycia, zbycia i obciπøenia nieruchomoúci gminnych na okres d≥uøszy niø trzy lata,
4) opiniowanie inwestycji i remontÛw w zakresie mienia
gminnego.
3. Komisja Zdrowia, Pomocy Spo≥ecznej i Ochrony årodowiska
ñ opiniowanie projektu budøetu, jego wykonania, kierunkÛw dzia≥ania Zarzπdu Miasta i Gminy oraz programÛw
gospodarczych w zakresie zdrowia, pomocy spo≥ecznej i
ochrony úrodowiska,
4. Komisja Gospodarki Finansowej i rozwoju Gospodarczego
1) opiniowanie kierunkÛw dzia≥ania Zarzπdu Miasta i Gminy
ora programÛw gospodarczych w zakresie gospodarki
finansowej i rozwoju gospodarczego gminy,
2) ocena projektu budøetu gminy i sprawozdania z wykonania budøetu,
3) opiniowanie projektÛw uchwa≥ w sprawach podatkÛw i
op≥at lokalnych,
4) opiniowanie uchwa≥ w sprawach majπtkowych gminy
przekraczajπcych zakres zwyk≥ego Zarzπdu, dotyczπcych:
ñ zaciπgania d≥ugoterminowych poøyczek.
ñ Ustalania maksymalnej wysokoúci poøyczek krÛtkoterminowych zaciπganych przez Zarzπd w roku budøetowym,
ñ ZobowiπzaÒ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontÛw o wartoúci przekraczajπcej granicÍ corocznie ustalanπ przez radÍ Miejskπ,
ñ Inicjowania w sprawach wspÛ≥dzia≥ania z innymi
gminami, tworzenia zwiπzkÛw miÍdzygminnych
5. Komisja Rolna
1) opiniowanie projektu budøetu, jego wykonania, kierunkÛw dzia≥ania Zarzπdu Miasta i Gminy oraz programÛw
gospodarczych w zakresie rolnictwa,
2) opiniowanie zasad nabycia, zbycia i obciπøenia nieruchomoúci gruntowych oraz ich wydzierøawiania na okres
d≥uøszy niø 3 lata,
3) opiniowanie uchwa≥ w sprawach podatku rolnego,
4) opiniowanie spraw dotyczπcych gospodarki rolnej.
V. Komisja Rewizyjna
1. Sk≥ad osobowy:
1) w sk≥ad Komisji rewizyjne wchodzπ radni Rady Miejskiej,
2) cz≥onkami Komisji Rewizyjnej nie mogπ byÊ pracownicy
samorzπdowi,
3) komisja spoúrÛd swego grona dokonuje wyboru przewodniczπcego komisji Rewizyjnej. WybÛr przewodniczπcego wymaga zatwierdzenia przez RadÍ Miejskπ w g≥osowaniu jawnym zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw,
4) w celu usprawnienia pracy Komisja Rewizyjna moøe
spoúrÛd swego grona dokonaÊ wyboru wiceprzewodniczπcego lub sekretarza,
5) jeøeli kontrola jest przeprowadzona na podstawie polecenia rady Miejskiej w wyniku inicjatywy innej sta≥ej komisji
rady Miejskiej, przedstawiciel tej Komisji powinien byÊ
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obecny podczas wszystkich czynnoúci kontrolnych. Komisja sta≥a, ktÛra by≥a inicjatorem kontroli moøe zrezygnowaÊ z delegowania swojego przedstawiciela do prac
zespo≥u kontrolujπcego.
2. Zakres i podstawy prowadzenia kontroli:
1) w zakres dzia≥ania Komisji wchodzi ñ kontrola dzia≥alnoúci Zarzπdu oraz podporzπdkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie:
a) gospodarki finansowo-ekonomicznej,
b) gospodarki mieniem komunalnym,
c) przestrzegania i realizacji postanowieÒ Statutu Miasta
i Gminy, uchwa≥ Rady Miejskiej oraz innych przepisÛw, ktÛrych realizacja nie podlega kontroli zewnÍtrznej,
d) realizacji bieøπcych zadaÒ gminy.
2) Komisja Rewizyjna dzia≥a na podstawie planu kontroli
opracowanego na jeden rok,
3) Komisja Rewizyjna na poczπtku roku przedk≥ada radzie
Miejskiej plan kontroli, okreúlajπc jednoczeúnie terminy
jej prowadzenia,
4) przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe dokonaÊ zmian
osobowych w sk≥adzie zespo≥Ûw kontrolnych, jeøeli przyspieszy to pracÍ,
5) zespo≥y kontrolne sπ co najmniej dwuosobowe. Wyniki
pracy zespo≥u omawiane sπ wobec pe≥nego sk≥adu
komisji przez niego zatwierdzone,
6) przeprowadzenie kontroli nie wymienionej w planie pracy
moøe odbyÊ siÍ tylko na polecenie Rady Miejskiej albo
na polecenie przewodniczπcego Rady Miejskiej gdy sprawa jest pilna. O poleceniu przewodniczπcy rady Miejskiej
informuje RadÍ Miejskπ podczas najbliøszej sesji,
7) do czasu og≥oszenia wynikÛw kontroli zarÛwno kontrolujπcy jak i kontrolowani obowiπzani sπ do zachowania
tajemnicy s≥uøbowej.
3. Zasady prowadzenia kontroli:
1) plan kontroli przedstawiany jest Zarzπdowi niezw≥ocznie
po jego zatwierdzeniu przez RadÍ Miejskπ,
2) pe≥ny sk≥ad Komisji Rewizyjnej opracowuje szczegÛ≥owy
harmonogram prowadzenia kontroli ustalajπc w nim
osoby, jakie powinny byÊ obecne podczas kontroli oraz
zakres dokumentacji, ktÛry powinien byÊ udostÍpniony
przez wskazane osoby. SzczegÛ≥owy harmonogram kontroli w zaleønoúci od ustaleÒ, moøe byÊ przedstawiony
przez KomisjÍ Rewizyjnπ jednoczeúnie z rocznym planem
kontroli,
3) szczegÛ≥owy harmonogram kontroli powinien byÊ ustalony
aby nie zak≥Ûca≥ normalnego toku pracy UrzÍdu i jednostek organizacyjnych,
4) jeøeli terminy ustalone w planie ulegnπ przesuniÍciu,
przewodniczπcy Komisji rewizyjnej na co najmniej tydzieÒ przed wymienionπ datπ w planie powiadomi Zarzπd
o faktycznym terminie jej przeprowadzenia oraz poda
szczegÛ≥y zwiπzane z kontrolπ, o ktÛrych mowa w pkt 2,
5) wszelkie nieprawid≥owoúci utrudniajπce pracÍ komisji
powinny byÊ sygnalizowane przez przewodniczπcego
komisji przewodniczπcemu Rady Miejskiej. Przewodniczπcy rady Miejskiej uprawniony jest do zasygnalizowania nieprawid≥owoúci Zarzπdowi i domagania siÍ ich
usuniÍcia; jeøeli mimo tego nieprawid≥owoúci nie zostanπ
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usuniÍte przewodniczπcy Rady Miejskiej w≥πcza sprawÍ
do omÛwienia na najbliøszej sesji,
6) jeøeli w trakcie przeprowadzonej kontroli zespÛ≥ kontrolujπcy stwierdzi nieprawid≥owoúci, ktÛre mogπ byÊ usuniÍte przy pomocy jednego polecenia lub dyspozycji,
przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej kieruje odpowiedniπ
ìsygnalizacjÍî do w≥aúciwych osÛb zakreúlajπc w niej
termin do usuniÍcia nieprawid≥owoúci, przewodniczπcy
Komisji Rewizyjnej informuje o powyøszym przewodniczπcego Rady Miejskiej,
7) Komisja uprawniona jest do:
a) wstÍpu do pomieszczeÒ oraz obiektÛw jednostki
kontrolowanej,
b) wglπdu do akt i dokumentÛw znajdujπcych siÍ w kontrolowanej jednostce i zwiπzanych z jej dzia≥alnoúciπ,
c) zabezpieczenia dokumentÛw oraz innych dowodÛw,
d) powo≥ania bieg≥ego do zbadania spraw bÍdπcych
przedmiotem kontroli,
e) øπdania od pracownikÛw kontrolowanej jednostki
ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ w sprawach dotyczπcych przedmiotu kontroli,
f) przyjmowania oúwiadczeÒ od pracownikÛw kontrolowanej jednostki.
8) Zadaniem komisji kontrolujπcej jest:
ñ rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
ñ ustalenie nieprawid≥owoúci i uchybieÒ oraz skutkÛw
i przyczyn ich powstania, jak rÛwnieø osÛb odpowiedzialnych za ich powstanie,
ñ wskazanie przyk≥adÛw dobrej i sumiennej pracy.
9) z kaødej kontroli zespÛ≥ kontrolujπcy sporzπdza protokÛ≥
wed≥ug wymogÛw okreúlonych poniøej.
4. ProtokÛ≥ kontroli:
1) z przebiegu kontroli komisja sporzπdza protokÛ≥, ktÛry
podpisujπ wszyscy cz≥onkowie komisji oraz kierownik
jednostki kontrolowanej,
2) w protokole ujmuje siÍ fakty s≥uøπce do oceny jednostko
kontrolowanej, uchybienia i nieprawid≥owoúci, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak rÛwnieø osiπgniÍcia i przyk≥ady dobrej pracy,
3) protokÛ≥ powinien ponadto zawieraÊ:
ñ nazwÍ jednostki kontrolowanej oraz g≥Ûwne dane
osobowe kierownika,
ñ imiona i nazwiska osÛb kontrolowanych,
ñ okreúlenie zakresu przedmiotu kontroli,
ñ czas trwania kontroli,
ñ ewentualne zastrzeøenia kierownika jednostki kontrolowanej,
ñ wykaz za≥πcznikÛw,
4) protokÛ≥ sporzπdza siÍ w trzech jednobrzmiπcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Drugi ñ przewodniczπcy Rady Miejskiej.
Trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Komisji,
5) na podstawie wynikÛw przeprowadzonej kontroli komisja
wystÍpuje z wnioskami zmierzajπcymi do usuniÍcia stwierdzonych nieprawid≥owoúci, zapobieøenia im na przysz≥oúÊ oraz usprawnienia dzia≥alnoúci, ktÛra by≥a przedmiotem kontroli,
6) komisja kieruje do jednostki skontrolowanej oraz Zarzπdu
Miasta i Gminy wystπpienia pokontrolne zawierajπce
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uwagi i wnioski w sprawie usuniÍcia stwierdzonych
nieprawid≥owoúci,
7) kierownicy jednostek, do ktÛrych wystπpienie pokontrolne zosta≥o skierowane, sπ obowiπzani w wyznaczonym
terminie zawiadomiÊ komisjÍ o sposobie wykorzystania
uwag i o wykonaniu wnioskÛw. W razie barku moøliwoúci
wykonania wnioskÛw, naleøy podaÊ uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycje co do sposobu
usuniÍcia stwierdzonych nieprawid≥owoúci,
8) wyniki swoich dzia≥aÒ komisja przedstawia Radzie Miejskiej w formie sprawozdania. Sprawozdanie powinno
zawieraÊ:
ñ zwiÍz≥y opis wynikÛw kontroli ze wskazaniem ürÛde≥
i przyczyn ujawnionych nieprawid≥owoúci oraz osÛb
odpowiedzialnych za ich powstanie,
ñ wnioski zmierzajπce do usuniÍcia nieprawid≥owoúci.
5. Dokumentacja
1) dokumentacja Komisji Rewizyjnej zawiera:
a) dokumenty potwierdzajπce sk≥ad osobowy komisji,
b) plan pracy komisji,
c) protoko≥y Zespo≥Ûw wraz z wnioskami pokontrolnymi
Komisji Rewizyjnej, odpowiadajπce wymogom okreúlonym w ustÍpie 4,
2) teczki Komisji Rewizyjnej powinny znajdowaÊ siÍ w
Biurze Rady Miejskiej.
VI. Postanowienia koÒcowe
1. Rada Miejska uchwala regulamin w g≥osowaniu jawnym,
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
2. Rada Miejska moøe na wniosek radnych dokonaÊ zmian
i uzupe≥nieÒ w regulaminie.
3. Zmian regulaminu dokonuje siÍ w trybie przewidzianym dla
jego uchwalenia.
4. Niniejszy regulamin, uchwalony przez RadÍ Miejskπ w Trzemesznie wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Za≥πcznik Nr 7
do Statutu

Regulamin Rady Miejskiej

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
1. Rada Miejska w Trzemesznie, zwana dalej ìRadπî jest organem stanowiπcym i kontrolnym wspÛlnoty samorzπdowej.
2. Rada sk≥ada siÍ z 15 radnych, wybranych przez mieszkaÒcÛw gminy w wyborach powszechnych przeprowadzonych
zgodnie z ustawπ ñ Ordynacja
3. Liczba radnych, o ktÛrych mowa w ust. 2 stanowi ustawowy
sk≥ad Rady.
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ß2
Regulamin okreúla tryb dzia≥ania Rady Miejskiej w Trzemesznie,
a w szczegÛlnoúci tryb obradowania na sesjach i podejmowania
uchwa≥.
ß3
1. Rada Miejska jako organ przedstawicielski samorzπdu terytorialnego dzia≥a na sesjach, a takøe za poúrednictwem
Komisji i radnych oraz Zarzπdu jako organu wykonawczego.
2. Organy Rady Miejskiej dzia≥ajπ pod kontrolπ Rady i sk≥adajπ
sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.
3. Radny podlega wy≥πczeniu od udzia≥u w sprawie, w ktÛrej
jest stronπ.
ROZDZIA£ II
Sesje Rady
1. Zasady ogÛlne
ß4
Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
wszystkie sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie o samorzπdzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wydanych na podstawie ustaw.
ß5
1. Rada obraduje a sesjach zwo≥ywanych przez Przewodniczπcego w miarÍ potrzeb, nie rzadziej jednak niø raz na kwarta≥.
2. Sesja Rady moøe sk≥adaÊ siÍ z jednego lub kilku posiedzeÒ
z przerwπ nie d≥uøszπ 7 dni.
3. Przewodniczπcy Rady jest zobowiπzany zwo≥aÊ sesjÍ Rady
w terminie na wniosek 1 sk≥adu Rady lub na wniosek
Zarzπdu Miasta i Gminy, ktÛry winien spe≥niaÊ wymogi
okreúlone w ß32 ust. 2 statutu miasta i gminy.
ß6
1. W ciπgu 3 miesiÍcy od rozpoczÍcia kadencji Rada uchwala
ramowy program dzia≥ania na ca≥π kadencjÍ, okreúlajπc
w nim g≥Ûwne kierunki pracy i sposobu realizacji zadaÒ Rady.
2. Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala plan pracy na rok
nastÍpny, w ktÛrym okreúla liczbÍ sesji i terminy ich odbycia,
tematy obrad oraz przewidywane sposoby realizacji zadaÒ.
3. Rada w kaødym czasie moøe dokonywaÊ zmian i uzupe≥nieÒ
rocznych planÛw pracy, a takøe ramowego programu dzia≥ania.
ß7
Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci Rady naleøy:
1) uchwalanie statutu Gminy oraz jego zmian,
2) wybÛr i odwo≥anie Zarzπdu, ustalanie wynagrodzeÒ Przewodniczπcego Zarzπdu, stanowienie o kierunkach dzia≥ania,
przyjmowanie sprawozdaÒ z jego dzia≥alnoúci,
3) powo≥ywanie i odwo≥ywanie sekretarza gminy i skarbnika
gminy, ktÛry jest g≥Ûwnym ksiÍgowym budøetu ñ na wniosek
Przewodniczπcego Zarzπdu,
4) uchwalanie budøetu gminy, przyjmowanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci finansowej Gminy i udzielania w tym zakresie absolutorium Zarzπdowi,
5) uchwalanie miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
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6) uchwalanie programÛw gospodarczych,
7) ustalanie zakresÛw dzia≥ania Osiedli i So≥ectw Miasta i Gminy oraz przekazywanie im sk≥adnikÛw mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania úrodkÛw budøetowych na realizacjÍ zadaÒ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa≥ w sprawach podatkÛw i op≥at w granicach okreúlonych ustawami,
9) podejmowanie uchwa≥ w sprawach majπtkowych Gminy
przekraczajπcych zakres zwyk≥ego Zarzπdu, dotyczπcych:
a) okreúlania zasad nabycia, zbycia i obciπøania nieruchomoúci gruntowych oraz ich wydzierøawiania lub najmu na okres
d≥uøszy niø trzy lata o ile ustawy szczegÛlne nie stanowiπ
inaczej; do czasu okreúlenia zasad Zarzπd moøe dokonywaÊ tych czynnoúci wy≥πcznie za zgodπ Rady Miejskiej,
b) emitowanie obligacji oraz okreúlenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Zarzπd,
c) zaciπganie d≥ugoterminowych poøyczek i kredytÛw,
d) ustalania maksymalnej wysokoúci poøyczek i kredytÛw
krÛtkoterminowych, zaciπganych przez Zarzπd w roku
budøetowym,
e) zobowiπzaÒ w zakresie podejmowania inwestycji i remontÛw o wartoúci przekraczajπcej granicÍ ustalanπ
corocznie przez RadÍ Miejskπ,
f) tworzenia i przystÍpowania do spÛ≥ek i spÛ≥dzielni oraz
rozwiπzywania i wystÍpowania z nich,
g) okreúlania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia≥Ûw
i akcji przez Zarzπd,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiÍbiorstw, zak≥adÛw i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposaøenia ich w majπtek,
i) ustalanie maksymalnej wysokoúci poøyczek i porÍczeÒ
udzielanych przez Zarzπd w roku budøetowym.
10)okreúlanie wysokoúci sumy, do ktÛrej Zarzπd moøe samodzielnie zaciπgaÊ zobowiπzanie,
11)podejmowanie uchwa≥ w sprawach zaskarøania rozstrzygniÍÊ nadzorczych,
12)podejmowanie uchwa≥ w sprawach przejÍcia zadaÒ z zakresu dzia≥ania administracji rzπdowej, samorzπdowej powiatu
lub wojewÛdztwa na podstawie porozumieÒ,
13)podejmowanie uchwa≥ w sprawach wspÛ≥dzia≥ania z innymi
gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majπtku,
14)podejmowanie uchwa≥ w sprawach wspÛ≥pracy ze spo≥ecznoúciami lokalnymi innych paÒstw oraz przystÍpowania do miÍdzynarodowych zrzeszeÒ spo≥ecznoúci lokalnych i regionalnych,
15)podejmowanie uchwa≥ w sprawach herbu gminy, nazw ulic
i placÛw publicznych oraz wznoszenia pomnikÛw,
16)nadawanie honorowego obywatelstwa gminy i medalu,
17)podejmowanie uchwa≥ w sprawach zasad udzielania stypendiÛw dla uczniÛw i studentÛw,
18)stanowienie o innych zastrzeøonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.
ß8
1. W obradach Rady uczestniczπ burmistrz i jego zastÍpca,
sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Zarzπd do referowania spraw i udzielania wyjaúnieÒ.
2. W obradach mogπ uczestniczyÊ przedstawiciele samorzπdÛw mieszkaÒcÛw, instytucji, urzÍdÛw i przedsiÍbiorstw,
ktÛrych dotyczπ sprawy stanowiπce przedmiot obrad.
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2. Przygotowanie sesji
ß9
1. Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady, ustalajπc projekt porzπdku obrad, miejsce, dzieÒ i godzinÍ sesji. W przypadku
nieobecnoúci przewodniczπcego zadania te wykonuje I Wiceprzewodniczπcy Rady.
2. O sesji powiadamia siÍ radnych najpÛüniej 7 dni przed
ustalonym terminem obrad ñ wysy≥ajπc zawiadomienia zawierajπce dane o miejscu i czasie rozpoczÍcia obrad, projekt
porzπdku sesji oraz projekty uchwa≥ i niezbÍdne materia≥y
zwiπzane z przedmiotem sesji.
3. Materia≥y na sesje poúwiÍcone uchwalaniu planÛw spo≥eczno-gospodarczych i budøetÛw oraz rozpatrzenia sprawozdaÒ
z ich wykonywania przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej 10 dni
przed sesjπ.
4. W razie niedotrzymania terminÛw, o ktÛrych mowa w ust. 2
i 3, Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczyÊ nowy termin. Wnioski o odroczenie sesji ñ tylko na
poczπtku obrad ñ mogπ zg≥aszaÊ radni lub komisje. Uchwa≥Í
o odroczeniu sesji podejmuje siÍ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
ß10
Przygotowanie materia≥Ûw na sesje Rady, jak rÛwnieø ca≥oúÊ ich
obs≥ugi organizacyjno-technicznej zapewnia Zarzπd Miasta i Gminy.
ß11
1. Sesje Rady sπ jawne, co oznacza, øe w sposÛb ustalony
w toku przygotowania sesji podaje siÍ informacje o terminie,
miejscu i przedmiocie obrad do wiadomoúci mieszkaÒcÛw co
najmniej 3 dni przed sesjπ.
2. JawnoúÊ sesji oznacza ponadto, iø podczas obrad na sali mogπ
byÊ obecni mieszkaÒcy, zajmujπcy wyznaczone w tym celu miejsca.
ß12
1. Jeøeli przedmiotem sesji majπ byÊ sprawy stanowiπce z mocy przepisÛw szczegÛlnych tajemnicÍ paÒstwowπ lub s≥uøbowπ, jawnoúÊ sesji zostaje wy≥πczona i Rada obraduje przy
drzwiach zamkniÍtych. Wy≥πczenie jawnoúci sesji oznacza,
øe podczas obrad mogπ byÊ obecne tylko osoby zaproszone
do udzia≥u w sesji.
2. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1 na wniosek co najmniej 1 liczby radnych obecnych na sesji, Rada moøe postanowiÊ, øe ze wzglÍdu na charakter omawianych spraw ca≥a
sesja lub obrady nad okreúlonymi punktami porzπdku dziennego odbÍdπ siÍ przy drzwiach zamkniÍtych, o czym Rada
decyduje w g≥osowaniu jawnym zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
ß13
Na sali obrad naleøy zapewniÊ w≥aúciwπ liczbÍ miejsc dla radnych. Przewodniczπcy obrad i sekretarz zajmujπ miejsca przy stole
prezydialnym. Naleøy zapewniÊ osobne miejsca dla publicznoúci.
3. Zasady obradowania
ß14
1. Sesje otwiera i obrady prowadzi przewodniczπcy Rady, a w
razie nieobecnoúci lub gdy zachodzi potrzeba zastπpienia go
w obradach, zastÍpca przewodniczπcego.
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2. W celu zapewnienia sprawniejszego przebiegu sesji przewodniczπcy Rady moøe ZarzπdziÊ wybÛr sekretarza obrad.
3. Wyboru sekretarza obrad dokonuje Rada zwyk≥π wiÍkszoúciπ
g≥osÛw w g≥osowaniu jawnym.
4. Sekretarz nadzoruje prowadzenie porzπdku obrad, a takøe
wykonuje inne czynnoúci zlecane przez przewodniczπcego
Rady.
ß15
Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego obrad formu≥y ìotwieram sesjÍ Nr Rady Miejskiej w Trzemesznieî.
1. Po otwarciu sesji przewodniczπcy stwierdza quorum, ktÛre
stanowi co najmniej po≥owa ustawowego sk≥adu Rady Miejskiej, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.
ß16
1. Rada moøe obradowaÊ i podejmowaÊ uchwa≥y w obecnoúci
co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady (quorum).
2. Przewodniczπcy podejmuje decyzjÍ o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczajπc w porozumieniu z Wiceprzewodniczπcymi Rady nowy
termin sesji lub przewidywany termin jej zwo≥ania.
3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, ktÛrzy z przyczyn nie usprawiedliwionych opuúcili obrady, co spowodowa≥o ich przerwanie ze wzglÍdu na brak quorum, odnotowuje siÍ w protokole sesji.
ß17
1. Po stwierdzeniu prawomocnoúci obrad Przewodniczπcy przedstawia do uchwalenia projekt porzπdku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe≥nienie bπdü zmianÍ w projekcie porzπdku obrad moøe wystπpiÊ radny, Przewodniczπcy Zarzπdu lub
jego ZastÍpca na poczπtku obrad sesji.
3. Do zmiany porzπdku obrad sesji zwo≥anej w trybie ß32
ust. 2 Statutu dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
4. Po wykonaniu czynnoúci wskazanych w ust. 1 i 2 Rada
w g≥osowaniu jawnym przyjmuje porzπdek obrad sesji.
ß18
W porzπdku obrad kaødej zwyczajnej sesji Rady przewiduje
siÍ:
1) przyjÍcie protoko≥u z poprzedniej sesji, z ktÛrego treúciπ
uprzednio mieli moønoúÊ zapoznaÊ siÍ radni w Biurze
Rady,
2) zg≥aszanie interpelacji i wnioskÛw przez radnych,
3) sprawozdanie Zarzπdu z wykonania uchwa≥ Rady i dzia≥alnoúci Zarzπdu miÍdzy sesjami,
4) informacjÍ przewodniczπcego Rady o dzia≥aniach podejmowanych miÍdzy ostatniπ a obradujπcπ sesjπ.
ß19
Przewodniczπcy prowadzi obrady wed≥ug uchwalonego porzπdku otwierajπc i zamykajπc dyskusjÍ nad kaødym z punktÛw;
w zasadnionych przypadkach ñ jeøeli nie sprzeciwia siÍ temu
Rada ñ moøe zmieniÊ kolejnoúÊ poszczegÛlnych punktÛw porzπdku obrad.
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ß20
1. Przewodniczπcy udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ, a
w uzasadnionych przypadkach moøe udzielaÊ g≥osu poza
kolejnoúciπ.
2. Przewodniczπcy komisji w≥aúciwej dla przedmiotu obrad i
przewodniczπcy Zarzπdu majπ prawo g≥osu poza kolejnoúciπ.
3. Przewodniczπcy moøe przyjπÊ wystπpienie radnego nie wyg≥oszone na sesji do protoko≥u, informujπc o tym RadÍ.
4. W trakcie sesji Przewodniczπcy udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawach o charakterze formalnym, ktÛrych przedmiotem mogπ byÊ w szczegÛlnoúci:
1) przerwanie, odroczenie lub zamkniÍcie obrad,
2) uchwalenie tajnoúci posiedzenia,
3) zamkniÍcie listy mÛwcÛw,
4) odroczenie lub zamkniÍcie dyskusji,
5) g≥osowanie bez dyskusji,
6) przejúcie do porzπdku dziennego,
7) øπdanie przedstawienia opinii prawnika,
8) odes≥anie wniosku lub dokumentu do Komisji Rady,
9) zmian w porzπdku obrad,
10)zmian w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia g≥osowania,
11)ograniczenia czasu przemÛwieÒ,
12)stwierdzenie quorum poprzez sprawdzenie listy obecnoúci,
13)przeliczenie g≥osÛw,
14)zmianÍ przewodniczπcego obrad.
5. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wys≥uchaniu
wnioskodawcy i ewentualnie jednego g≥osu przeciw.
ß21
1. W celu przedstawienia projektu uchwa≥y Przewodniczπcy
udziela g≥osu referentowi projektu uchwa≥y.
2. Czas trwania wystπpienia referenta nie powinien przekraczaÊ
15 minut.
3. Przewodniczπcy udziela nastÍpnie g≥osu przedstawicielowi
Zarzπdu i komisji w≥aúciwej w sprawie.
4. Czas trwania wystπpienia w dyskusji nie powinien przekraczaÊ 10 minut.
5. OprÛcz zabrania g≥osu w dyskusji radny, w tym samym
punkcie obrad, ma prawo do jednej repliki. Czas repliki nie
moøe przekraczaÊ 5 minut.
6. Wypowiedü dyskutanta powinna byÊ zakoÒczona wnioskiem.
7. Wnioski dotyczπce zmiany treúci projektu uchwa≥y radny
zg≥asza na piúmie przewodniczπcemu.
8. Po zakoÒczeniu dyskusji Rada przystÍpuje do g≥osowania.
ß22
1. Przewodniczπce moøe czyniÊ umotywowane uwagi dotyczπce tematu, formy i czasu trwania wystπpienia, a w szczegÛlnoúci uzasadnionych przypadkach ñ przywo≥aÊ mÛwcÍ ìdo
rzeczyî.
2. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowanie radnego lub osoby zaproszonej w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ
porzπdek obrad, bπdü uchybiajπ powadze sesji, Przewodniczπcy przywo≥uje ich do ìporzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie
odnios≥o skutku, moøe odebraÊ g≥os, nakazujπc odnotowanie
tych faktÛw w protokole. Radny lub cz≥onek Zarzπdu nie
bÍdπcy radnym. KtÛry zosta≥ pozbawiony g≥osu, moøe odwo≥aÊ siÍ do Rady.

Poz. 2308

ß23
1. Przewodniczπcy ñ po uzyskaniu zgody rady ñ moøe udzieliÊ
g≥osu osobie spoúrÛd publicznoúci.
2. Przewodniczπcy moøe odebraÊ g≥os lub nakazaÊ opuszczenie
sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre swoim zachowaniem lub wystπpieniem zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü
naruszajπ powagÍ sesji.
ß24
Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy koÒczy sesjÍ
wypowiadajπc formu≥Í: ìzamykam nr ...... sesjÍ Rady Miejskiej
w Trzemesznieî.
ß25
1. Z kaødej sesji Rady sporzπdza siÍ protokÛ≥ obrad, w ktÛrym
w szczegÛlnoúci odnotowuje siÍ podjÍte rozstrzygniÍcia.
2. ProtokÛ≥ sesji Rady powinien odzwierciedlaÊ jej rzeczywisty
przebieg, w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
1) numer, datÍ i miejsce rozpoczÍcia i zakoÒczenia obrad,
numery podjÍtych uchwa≥, a takøe nazwisko i imiÍ
przewodniczπcego sesji oraz protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoúci,
4) odnotowanie przyjÍcia protoko≥u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porzπdek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ albo
ich streszczenie, teksty wnioskÛw, a nadto odnotowanie
faktÛw zg≥oszenia pisemnych wystπpieÒ,
7) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem jego wynikÛw,
8) podpis przewodniczπcego i osoby sporzπdzajπcej protokÛ≥.
3. Do protoko≥u do≥πcza siÍ:
1) listÍ obecnoúci radnych,
2) listÍ zaproszonych goúci,
3) teksty podjÍtych przez RadÍ uchwa≥,
4) oúwiadczenia i inne dokumenty z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego,
5) z≥oøone na piúmie usprawiedliwienia osÛb nieobecnych.
4. Protoko≥y numeruje siÍ kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadajπcymi numerowi sesji danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.
ß26
1. Odpis protoko≥u dorÍcza siÍ Zarzπdowi najpÛüniej w ciπgu
14 dni od dnia zakoÒczenia sesji.
2. ProtokÛ≥ sesji udostÍpnia siÍ do publicznego wglπdu w
siedzibie Rady.
3. W trakcie obrad lub na najbliøszej sesji, nie pÛüniej niø do
chwil przyjÍcia protoko≥u, radni mogπ zg≥aszaÊ poprawki lub
uzupe≥nienia protoko≥u. O ich uwzglÍdnieniu rozstrzyga przewodniczπcy po wys≥uchaniu w miarÍ potrzeby protokolanta.
4. Jeøeli wniosek, o ktÛrym mowa w ust. 3 nie zostanie
uwzglÍdniony, wnioskodawca moøe odwo≥aÊ siÍ do Rady.
5. Tryb g≥osowania
ß27
1. Rada podejmuje uchwa≥y zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w
g≥osowaniu jawnym, w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawo-
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wego sk≥adu Rady, chyba, øe ustawa lub Statut stanowi
inaczej.
2. Sprawozdanie Zarzπdu Miasta i Gminy z rocznej dzia≥alnoúci
finansowej nastÍpuje w formie uchwa≥y w g≥osowaniu jawnym zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
3. G≥osowanie nad absolutorium moøe byÊ jawne albo tajne
zgodnie z decyzjπ Rady. Uchwa≥a w tej sprawie zapada
bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.

ß33
BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw jet to liczba g≥osÛw ìzaî wiÍksza
od sumy pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw (ìprzeciwî
i ìwstrzymujπcych siÍî). Przy parzystej liczbie g≥osÛw stosuje siÍ
regu≥Í ì50% + 1 g≥osî. Przy nieparzystej ñ jest to pierwsza liczba
naturalnie przewyøszajπca po≥owÍ waønie oddanych g≥osÛw.

ß28
1. Z inicjatywπ podjÍcia uchwa≥y przez RadÍ (inicjatywa uchwa≥odawcza) mogπ wystÍpowaÊ: przewodniczπcy Rady, komisje, co najmniej 4 radnych oraz Zarzπd.
2. Projekt uchwa≥y przed jego rozpatrzeniem przez RadÍ powinien byÊ przedstawiony w≥aúciwym komisjom chyba, øe
Rada postanowi inaczej.
3. Projekty uchwa≥ wnoszone przez radnych powinny byÊ
ponadto przedstawione do wiadomoúci Zarzπdowi.

ß34
1. Uchwa≥om Rady nadaje siÍ formÍ odrÍbnych dokumentÛw
z wyjπtkiem uchwa≥ proceduralnych, ktÛre odnotowuje siÍ w
protokole sesji.
2. Uchwa≥y stanowiπce odrÍbne dokumenty numeruje siÍ
uwzglÍdniajπc numer sesji, numer kolejny uchwa≥y, datÍ
podjÍcia uchwa≥y.
3. Uchwa≥y, o ktÛrych mowa w ust. 2 podpisuje przewodniczπcy. W przypadku, jeúli obradom przewodniczy radny, ktÛry
nie jest przewodniczπcym ani wiceprzewodniczπcym Rady,
uchwa≥y podpisuje rÛwnieø przewodniczπcy lub wiceprzewodniczπcy Rady.

ß29
1. Przewodniczπcy przeprowadza g≥osowanie jawne i og≥asza
jego wyniki.
2. Do przeliczania g≥osÛw przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ radnych.
3. G≥osowane jawne odbywa siÍ poprzez podniesienie rÍki.
ß30
1. W g≥osowaniu tajnym radni g≥osujπ za pomocπ kart ostemplowanych pieczÍciπ Rady Miejskiej, przy czym kaødorazowo
Rada ustala sposÛb g≥osowania. G≥osowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna, ktÛra wybiera
spoúrÛd siebie przewodniczπcego komisji.
2. Komisja skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania
objaúnia sposÛb g≥osowania i przeprowadza je odczytujπc
kolejno radnych z listy obecnoúci.
3. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g≥osÛw przewodniczπcy komisji skrutacyjnej
odczytuje protokÛ≥ z wynikami g≥osowania.
5. Karty z oddanymi g≥osami i protokÛ≥ z g≥osowania przechowuje siÍ w Biurze Rady wraz z protoko≥em obrad.
6. W przypadku gdy Rada postanowi o podjÍciu uchwa≥y
w trybie g≥osowania imiennego, na kartach do g≥osowania
umieszcza siÍ nazwisko i imiÍ radnego.
ß31
1. Przewodniczπcy przed poddaniem wniosku pod g≥osowanie
precyzuje i og≥asza zabranym proponowanπ treúÊ w taki
sposÛb, aby jej redakcja by≥a przejrzysta, a wniosek nie
budzi≥ wπtpliwoúci co do intencji wnioskodawcy.
2. Jeøeli w jednej sprawie zosta≥o zg≥oszonych kilka wnioskÛw,
w pierwszej kolejnoúci pod g≥osowanie poddaje siÍ wniosek
najdalej idπcy, to jest taki, ktÛrego przyjÍcie wyklucza potrzebÍ g≥osowania nad pozosta≥ymi.
3. W innych przypadkach g≥osowanie przeprowadza siÍ na
kaødy wniosek oddzielnie, w kolejnoúci ich zg≥oszenia.
ß32
Zwyk≥a wiÍkszoúÊ g≥osÛw jest to wiÍkszoúÊ waønie oddanych
g≥osÛw ìzaî z wy≥πczeniem g≥osÛw ìwstrzymujπcych siÍî.

6. Uchwa≥y Rady

ß35
1. Uchwa≥y Rady stanowiπce przepisy gminne og≥asza siÍ przez
rozplakatowanie w miejscach publicznych, a w szczegÛlnoúci na tablicy og≥oszeÒ w UrzÍdzie Miasta i Gminy.
2. Wskazane przez przewodniczπcego uchwa≥y og≥aszane sπ
w lokalnej prasie. Przewodniczπcy Rady moøe wskazaÊ inny
sposÛb podania do wiadomoúci mieszkaÒcÛw.
3. Uchwa≥y Rady przekazywane sπ Przewodniczπcemu Zarzπdu
w terminie 7 dni po zamkniÍciu posiedzenia.
7. WspÛlne sesje
ß36
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z innπ Radπ, w szczegÛlnoúci sπsiadujπcego miasta (gminy). WspÛlna sesja jest
zwo≥ywana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia spraw wspÛlnych dla danych terenÛw.
2. WspÛlna sesjÍ organizujπ przewodniczπcy zainteresowanych
Rad, a w jej przygotowaniu uczestniczπ Zarzπdy, komisje Rad
i radni. Zawiadomienie o sesji podpisujπ przewodniczπcy
Rad.
3. WspÛlna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co
najmniej po≥owa radnych kaødej z Rad. Uchwa≥y na wspÛlnej
sesji podejmuje siÍ w odrÍbnym g≥osowaniu kaødej z Rad.
Uchwa≥y oraz protokÛ≥ z obrad podpisujπ przewodniczπcy
zainteresowanych Rad (przewodniczπcy obrad).
4. Do wspÛlnych sesji majπ zastosowanie ogÛlne terminy i tryb
przygotowania, zwo≥ana i przebiegu sesji.

ROZDZIA£ III
Radni
ß37
1. Radni maja prawo i obowiπzek czynnie uczestniczyÊ w sesjach Rady i pracy organÛw, do ktÛrych zostali wybrani lub
powo≥ani.
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2. Radny reprezentuje wyborcÛw, utrzymuje sta≥π wiÍü z mieszkaÒcami i ich organizacjami, przede wszystkim w celu:
1) przyjmowania postulatÛw, wnioskÛw i skarg wyborcÛw,
2) informowania wyborcÛw o aktualnej sytuacji gminy,
3) informowania wyborcÛw o swej dzia≥alnoúci w Radzie,
4) konsultowania materia≥Ûw, spraw i projektÛw uchwa≥
Rady,
5) upowszechniania uchwa≥ i przedsiÍwziÍÊ Rady oraz mobilizowania mieszkaÒcÛw do ich realizacji.
3. Radny w szczegÛlnoúci ma prawo do sk≥adania interpelacji
i zapytaÒ oraz domagania siÍ wyjaúnieÒ od Zarzπdu i kierownikÛw jednostek organizacyjnych Gminy i UrzÍdu.
ß38
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach okreúlonych w ustawie.
2. Rozwiπzanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej
zgody Rady. Rada odmÛwi zgody na rozwiπzanie stosunku
pracy z radnym, jeøeli podstawπ rozwiπzania sπ zdarzenia
zwiπzane z wykonywaniem prze radnego mandatu.
3. Radnemu przys≥uguje zwolnienie od pracy zawodowej w celu umoøliwienia wykonywania jego obowiπzkÛw.
4. Rada w odrÍbnej uchwale okreúla wysokoúÊ oraz zasady
przyznawania radnym diet za udzia≥ w posiedzeniach i pracach Rady i jej organÛw.
ß39
1. W wykonaniu uprawnieÒ wynikajπcych z art. 23 ustawy
o samorzπdzie gminnym radni mogπ sk≥adaÊ interpelacje
i zapytania.
2. Interpelacje sk≥ada siÍ w sprawach o istotnym znaczeniu dla
gminy i jej mieszkaÒcÛw, w szczegÛlnoúci, gdy rozstrzygniÍcie bπdü wyjaúnienie tych spraw moøe wymagaÊ zebrania
informacji lub zasiÍgniÍcia opinii ekspertÛw.
ß40
1. Radni mogπ sk≥adaÊ interpelacje do Zarzπdu, a zapytania ñ
ponadto do kierownikÛw jednostek organizacyjnych gminy
i UrzÍdu.
2. Interpelacje sk≥ada siÍ na rÍce przewodniczπcemu Rady na
piúmie lub ustnie.
3. Zapytania moøna z≥oøyÊ rÛwnieø ustnie w toku posiedzenia
Rady na sesjach Rady Miejskiej.
ß41
1. Interpelacja powinna krÛtko przedstawiaÊ stan faktyczny
oraz zawieraÊ wynikajπce zeÒ pytania skierowane zgodnie
z w≥aúciwoúciπ interpolowanego.
2. Zapytani powinno byÊ sformu≥owane zwiÍüle i w sposÛb
jasny, tak, aby odpowiedzieÊ na nie mog≥a sprowadziÊ siÍ do
krÛtkiej informacji o faktach.
3. Przewodniczπcy Rady moøe zwrÛciÊ radnemu interpelacjÍ
lub pisemne zapytanie, jeúli nie odpowiadajπ one warunkom
okreúlonym w ust. 1 lub ust. 2.
ß42
1. Przewodniczπcy Rady przekazuje interpelacjÍ niezw≥ocznie
interpelowanym i w ich przedmiocie informuje krÛtko RadÍ
na jej najbliøszym posiedzeniu.
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2. Interpelowany sk≥ada odpowiedü pisemnπ nie pÛüniej niø
w ciπgu 14 dni od otrzymania interpelacji, informujπc Przewodniczπcego Rady lub ñ za zgodπ Przewodniczπcego ñ ustnπ
na posiedzeniu Rady. Na øπdanie interpelujπcego odpowiedü
ustna powinna byÊ nastÍpnie potwierdzona pisemnie.
ß43
1. Rozpatrzenie przez RadÍ sprawy interpelacji obejmowaÊ
moøe:
1) odczytanie interpelacji i odpowiedzi na niπ, chyba, øe
radny, ktÛremu udzielono pisemnej odpowiedzi wyrazi
zgodÍ na nieodczytywanie,
2) dodatkowe pytanie interpelujπcego i wyjaúnienia interpelowanego,
3) dyskusjÍ,
4) uznanie przez RadÍ odpowiedzi za wystarczajπcπ lub
wezwanie interpelowanego do jej uzupe≥nienia.
2. Rozpatrzenie przez RadÍ zapytania obejmuje:
1) odczytanie zapytania z≥oøonego na piúmie lub postanowienie pytania ustnie,
2) udzielenie ustnej odpowiedzi przez zapytanego.
3. Nad zapytaniem i udzielonπ naÒ odpowiedziπ nie przeprowadza siÍ dyskusji.
ROZDZIA£ IV
Organy Rady
1. Przewodniczπcy Rady
ß44
1. Pracami Rady kieruje przewodniczπcy przy pomocy dwÛch
wiceprzewodniczπcych.
2. Przewodniczπcego i wiceprzewodniczπcych wybiera Rada
Miejska w tajnym g≥osowaniu bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ
g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady z grona swoich cz≥onkÛw na okres kadencji.
3. odwo≥anie przewodniczπcego i wiceprzewodniczπcego nastÍpuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego sk≥adu Rady
Miejskiej w trybie okreúlonym w ust. 2.
4. Funkcji okreúlonych w ust. 1 nie moøna ≥πczyÊ ze stanowiskiem burmistrza oraz cz≥onka Zarzπdu.
5. WybÛr na stanowiska, o ktÛrych mowa w ust. 2, stwierdza
siÍ uchwa≥ami; odrÍbnie dla wyboru przewodniczπcego i odrÍbnie dla wiceprzewodniczπcych.
ß45
1. Zadaniem Przewodniczπcego jest wy≥πcznie organizowanie
pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
2. Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ do wykonania swoich
zadaÒ Wiceprzewodniczπcego.
3. W przypadku nieobecnoúci Przewodniczπcego i niewyznaczania Wiceprzewodniczπcego, zadania Przewodniczπcego
wykonuje Wiceprzewodniczπcy najstarszy wiekiem.
ß46
Przewodniczπcy wraz z Wiceprzewodniczπcym Rady Miejskiej
rozstrzyga, ktÛre ze zg≥oszonych przez radnych interpelacji
i pisemnych zapytaÒ w≥πczone zostajπ do porzπdku dziennego
posiedzenia Rady.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 93

ó 10088 ó

2. Komisje ñ tryb pracy
ß47
1. Do pomocy w wykonaniu zadaÒ Rada ze swojego sk≥adu
powo≥uje sta≥e lub doraüne komisje, a takøe zespo≥y.
2. Przewodniczπcego komisji i jego zastÍpcÍ wybierajπ cz≥onkowie komisji spoúrÛd radnych.
3. Przewodniczπcego komisji zatwierdza Rada.
ß48
1. W dziedzinach objÍtych zakresem dzia≥alnoúci komisji sta≥ych podejmujπ one i realizujπ wszystkie przedsiÍwziÍcia
s≥uøπce wykonywaniu zadaÒ Rady oraz okreúlane i zlecane
przez RadÍ.
2. Komisje podlegajπ kontroli Rady.
ß49
Sta≥ymi Komisjami Rady sπ:
1) Komisja Oúwiaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
2) Komisja Komunalna, Ochrony Mienia i Porzπdku publicznego,
3) Komisja Zdrowia, Pomocy Spo≥ecznej i Ochrony årodowiska,
4) Komisja Gospodarki Finansowej i Rozwoju Gospodarczego,
5) Komisja Rolna,
6) Komisja Rewizyjna.
ß50
Do zadaÒ Komisji sta≥ych w zakresie spraw do ktÛrych zosta≥y
powo≥ane, naleøπ w szczegÛlnoúci:
1) sta≥a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw,
dla ktÛrych zosta≥y powo≥ane,
2) wspÛ≥dzia≥anie i czuwanie nad realizacjπ zadaÒ wykonywanych przez Zarzπd Miasta i Gminy, Urzπd Miasta i Gminy oraz
pozosta≥ych jednostek gminnych w zakresie spraw, do ktÛrych komisja zosta≥a powo≥ana,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez RadÍ,
Zarzπd oraz spraw przedk≥adanych przez cz≥onkÛw komisji,
4) wystÍpowanie z inicjatywπ uchwa≥odawczπ oraz przygotowanie projektÛw uchwa≥,
5) kontrola wykonania uchwa≥ Rady w zakresie kompetencji
danej komisji okreúlonych w regulaminie,
6) badanie terminowoúci za≥atwiania przez Zarzπd i jednostki
organizacyjne postulatÛw, wnioskÛw i skarg mieszkaÒcÛw w
zakresie kompetencji Komisji,
7) badanie rzetelnoúci informacji i sprawozdaÒ sk≥adanych
przez Zarzπd i jednostki organizacyjne.
ß51
Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych Komisji sta≥ych oraz zakres
zadaÒ Komisji doraünych okreúla Rada.
ß52
1. Komisje sπ zobowiπzane do wzajemnego informowania siÍ
w sprawach bÍdπcych przedmiotem wspÛlnego zainteresowania.
2. Realizacja postanowieÒ zawartych w ust. 1 nastÍpuje poprzez:
1) wspÛlne posiedzenia Komisji,
2) udostÍpnienie w≥asnych opracowaÒ i analiz,
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3) powo≥ywanie zespo≥Ûw do rozwiπzywania okreúlonych
problemÛw.
ß53
1. Komisje dzia≥ajπ na posiedzeniu oraz poprze swoich badajπcych na miejscu poszczegÛlne sprawy.
2. Komisje przedstawiajπ Radzie do zatwierdzenia roczny plan
pracy oraz sprawozdanie z dzia≥alnoúci.
ß54
1. Posiedzenia komisji sπ jawne, co oznacza iø podczas obrad
na sali mogπ byÊ obecni mieszkaÒcy, zajmujπcy wyznaczone
w tym celu miejsca.
2. jeøeli przedmiotem obrad komisji majπ byÊ sprawy stanowiπce z mocy przepisÛw szczegÛlnych informacje niejawne,
jawnoúÊ obrad komisji zostaje wy≥πczona i komisja obraduje
w swoim gronie.
3. Na posiedzeniach komisji mogπ byÊ obecni oprÛcz cz≥onkÛw
komisji rÛwnieø inni radni oraz cz≥onkowie Zarzπdu nie
bÍdπcy radnymi.
4. Komisje lub jej przewodniczπcy mogπ zaprosiÊ na posiedzenie inne osoby, ktÛrych wys≥uchanie lub obecnoúÊ sπ uzasadnione ze wzglÍdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
5. Komisja nie moøe odmÛwiÊ wys≥uchania okreúlonej osoby,
jeøeli z wnioskiem o takie wys≥uchanie wystπpi przewodniczπcy Rady.
ß55
1. Przewodniczπcy komisji kieruje pracami komisji, a w szczegÛlnoúci ustala terminy i porzπdek dzienny posiedzeÒ, wyznacza sprawozdawcÛw do poszczegÛlnych spraw na posiedzenia komisji oraz koordynuje pe≥nienie dyøurÛw przez cz≥onkÛw komisji, zwo≥uje posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. W przypadku nieobecnoúci przewodniczπcego komisji
zadania te wykonuje jego zastÍpca.
2. Z upowaønienia przewodniczπcego komisji moøe go zastÍpowaÊ wiceprzewodniczπcy.
3. Przewodniczπcy komisji obowiπzany jest zwo≥aÊ posiedzenie
komisji na øπdanie co najmie 1 liczby cz≥onkÛw komisji.
4. O terminie i porzπdku dziennym posiedzenia komisji zawiadamia siÍ cz≥onkÛw komisji, przewodniczπcego Rady Miejskiej, Zarzπd Miasta i Gminy i inne zainteresowane osoby.
5. Posiedzenie komisji moøe rÛwnieø zwo≥aÊ lub z≥oøyÊ wniosek, o ktÛrym mowa w ust. 3, przewodniczπcy Rady Miejskiej.
ß56
1. Uchwa≥y komisji zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw przy
obecnoúci co najmniej po≥owy liczby cz≥onkÛw komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjÍ umieszcza siÍ na øπdanie
wnioskodawcy w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszoúci. Dotyczy to w szczegÛlnoúci wnioskÛw w sprawach
rozpatrywanych projektÛw uchwa≥ Rady.
3. Stanowisko komisji przedstawia na posiedzeniu Rady, przewodniczπcy komisji lub upowaøniony przez niπ sprawozdawca.
4. Uchwa≥y komisji przekazuje siÍ przewodniczπcemu Rasy,
ktÛry niezw≥ocznie przedstawia je Zarzπdowi oraz innym
zainteresowanym organom.
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3. Organy wykonawcze Rady
ß57
Organem wykonawczym Rady Miejskiej jest Zarzπd Miasta
i Gminy.
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ß63
Niniejszy regulamin wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß58
Zarzπd jako organ wykonawczy Rady jest obowiπzany sk≥adaÊ
na sesjach informacje o realizacji zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥
Rady, g≥Ûwnie z planu spo≥eczno-gospodarczego i budøetu,
wytycznych udzielonych przez RadÍ bπdü Komisje Rady oraz
problemach zwiπzanych z bieøπcπ sytuacjπ gminy.
ß59
1. Burmistrz Miasta i Gminy úciúle wspÛ≥dzia≥a z Radπ w sprawach zwiπzanych z przygotowaniem organizacyjnym i merytorycznym sesji Rady, szczegÛlnie projektÛw uchwa≥ oraz
niezbÍdnych materia≥Ûw i informacji.
2. Burmistrz w porozumieniu z Radπ okreúla szczegÛ≥owe
zasady wspÛ≥dzia≥ania UrzÍdu z organami Rady i samorzπdu
mieszkaÒcÛw oraz powinnoúci pracownikÛw UrzÍdu na rzecz
prawid≥owego wykonywania mandatu przez radnych.
3. Burmistrz przedstawia Radzie szczegÛ≥owy tryb rozpatrywania
i udzielania odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
oraz wnioski i opinie Komisji ñ uwzglÍdniajπc zasady okreúlone w ustawie o samorzπdzie gminnym oraz regulaminie
Rasy.
ß60
1. Rada na wniosek radnych podejmuje uchwa≥Í, w ktÛrej
okreúla sprawy wymagajπc zasiÍgniÍcia opinii w≥aúciwych
komisji Rady przed ich rozstrzygniÍciem przez burmistrza
i podleg≥e mu jednostki.
2. Burmistrz informuje RadÍ o zasadach organizacyjnych,
jakie zosta≥y w celu realizacji uchwa≥y, o ktÛrej mowa w
ust. 1.
ROZDZIA£ V
Obs≥uga pracy Rady
ß61
1. Obs≥ugÍ prac Rady, Komisji i radnych zapewnia Urzπd Miasta
i Gminy, a bezpoúredniπ obs≥ugÍ organizacyjnπ i technicznπ
stanowisko ds. obs≥ugi rady miejskiej.
2. Burmistrz wspÛlnie z Przewodniczπcym Rady ustalajπ zakres,
zasady i sposÛb obs≥ugi Rady, Komisji i radnych przez Urzπd
Miasta i Gminy.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koÒcowe
ß62
1. Rada uchwala regulamin w g≥osowaniu jawnym, zwyk≥π
wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
2. Rada moøe na wniosek radnych dokonaÊ zmian uzupe≥nieÒ
w regulaminie.
3. Zmian regulaminu dokonuje siÍ w trybie przewidzianym dla
jego uchwalenia.

Za≥πcznik Nr 8
do Statutu

Regulamin Zarzπdu
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
1. Zarzπd Miasta i Gminy, zwany dalej ìZarzπdemî jest organem
wykonawczym gminy i liczy 3 osoby.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ: Burmistrz ñ jako przewodniczπcy
Zarzπdu, zastÍpca burmistrza oraz jeden cz≥onek Zarzπdu.
3. Cz≥onka Zarzπdu i zastÍpcÍ burmistrza wybiera Rada Miejska
spoúrÛd radnych lub spoza sk≥adu Rady w ciπgu 6 m-cy od
daty og≥oszenia wynikÛw do rad przez w≥aúciwy organ
wyborczy na wniosek burmistrza zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu rady
w g≥osowaniu tajnym.
4. Cz≥onkostwa Zarzπdu nie moøna ≥πczyÊ z cz≥onkostwem
o organie innej jednostki samorzπdu terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji rzπdowej, a takøe z mandatem
pos≥a lub senatora.
5. Z radnym wybranym do Zarzπdu moøe byÊ nawiπzany
stosunek pracy na podstawie wyboru w UrzÍdzie Gminy,
w ktÛrej uzyska≥ mandat.
ß2
SzczegÛ≥owy tryb postÍpowania w sprawie wyboru burmistrza
oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu okreúla Rada Miejska w drodze uchwa≥y.
ß3
1. Zarzπd realizuje zadania wynikajπce z przepisÛw prawa,
Statutu Miasta i Gminy oraz uchwa≥ Rady Miejskiej.
2. Do zadaÒ Zarzπdu naleøy w szczegÛlnoúci:
1) przygotowywania projektÛw uchwa≥ rady Miejskiej,
2) okreúlenie sposobu wykonywania uchwa≥,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budøetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie innych zadaÒ wynikajπcych z obowiπzujπcych przepisÛw, Statutu Miasta i Gminy, uchwa≥ Rady
Miejskiej oraz umÛw, w ktÛrych gmina jest stronπ.
ß4
W realizacji zadaÒ w≥asnych gminy Zarzπd podlega wy≥πcznie
Radzie Miejskiej.
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ß5
1. Zarzπd wykonuje zadania przy pomocy UrzÍdu Miasta i
Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. OrganizacjÍ i zasady funkcjonowania UrzÍdu okreúla regulamin uchwalony na wniosek Zarzπdu przez RadÍ Miejskπ.
ß6
1. Dzia≥alnoúÊ Zarzπdu kontroluje Rada Miejska.
2. Wniosek o udzielenie lub nieudzielanie Zarzπdowi absolutorium przedk≥ada Radzie Miejskiej Komisja Rewizyjna po
zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budøetu. Wniosek
ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalnπ IzbÍ Obrachunkowπ.
3. Uchwa≥a Rady Miejskiej w sprawie nieudzielania Zarzπdowi
absolutorium jest rÛwnoznaczna ze z≥oøeniem wniosku o odwo≥anie Zarzπdu, chyba, øe po zakoÒczeniu roku budøetowego Zarzπd zosta≥ odwo≥any z innej przyczyny. Odrzucenie w
g≥osowaniu uchwa≥y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjÍciem uchwa≥y o nieudzielaniu absolutorium.
ß7
1. Cz≥onkowie Zarzπdu sπ zobowiπzani braÊ czynny udzia≥
w pracach Zarzπdu.
2. Przewodniczπcy Zarzπdu moøe wystπpiÊ do Rady Miejskiej
o odwo≥anie cz≥onka Zarzπdu, ktÛry uchyla siÍ od udzia≥u
w pracach Zarzπdu lub swoim dzia≥aniem narusza interesy
gminy.
ß8
Po up≥ywie kadencji Rady Miejskiej, Zarzπd dzia≥a do dnia
wyboru nowego Zarzπdu.
ß9
1. Zarzπd z wyjπtkiem burmistrza moøe odwo≥aÊ Rada Miejska
z innej przyczyny niø nieudzielanie absolutorium jedynie na
wniosek 1 ustawowego sk≥adu Rady. Wniosek wymaga
formy pisemnej i uzasadnienia oraz podlega zaopiniowaniu
przez w≥aúciwπ komisjÍ oraz KomisjÍ Rewizyjnπ. Tryb odwo≥ania okreúla ustawa.
2. Burmistrza moøe odwo≥aÊ Rada Miejska wiÍkszoúciπ 3/5
g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady, w g≥osowaniu tajnym na
zasadach i trybie okreúlonym ustawπ. Odwo≥anie Zarzπdu
jest rÛwnoznaczne z odwo≥aniem pozosta≥ych cz≥onkÛw
Zarzπdu.
3. Na uzasadniony wniosek burmistrza Rada Miejska moøe
odwo≥aÊ poszczegÛlnych cz≥onkÛw Zarzπdu, zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady w g≥osowaniu tajnym.
4. Jeøeli wniosek o odwo≥anie Zarzπdu lub burmistrza nie
uzyska≥ wymaganej wiÍkszoúci g≥osÛw, kolejny wniosek
o odwo≥anie moøe byÊ zg≥aszany nie wczeúniej niø po up≥ywie 6 m-cy od poprzedniego g≥osowania, z zachowaniem
trybu przewidzianego ustawπ.
5. W razie odwo≥ania Zarzπdu z przyczyn, o ktÛrych mowa w ß6
ust. 3 i ß9 ust. 1 i 2, Rada Miejska wybiera w ciπgu 1
miesiπca nowy Zarzπd na zasadach okreúlonych w ß1 ust.
3.
6. Do czasu wyboru nowego Zarzπdu obowiπzki Zarzπdu wykonuje dotychczasowy Zarzπd.
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7. W przypadku z≥oøenia rezygnacji z cz≥onkostwa w Zarzπdzie
Rada Miejska podejmuje uchwa≥Í o przyjÍciu rezygnacji
i zwolnieniu z pe≥nienia obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu, zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw nie pÛüniej niø w ciπgu 1 miesiπca
od daty z≥oøenia rezygnacji.
8. NiepodjÍcie przez RadÍ Miejskπ uchwa≥y w terminie, o ktÛrym mowa w ust. 7, jest rÛwnoznaczne z przyjÍciem rezygnacji z up≥ywem ostatniego dnia miesiπca, w ktÛrym powinna byÊ podjÍta uchwa≥a.
9. W przypadku rezygnacji przez cz≥onka Zarzπdu nie bÍdπcego
jego przewodniczπcym, Burmistrz obowiπzany jest najpÛüniej w ciπgu miesiπca od dnia przyjÍcia rezygnacji lub up≥ywu
okresu o ktÛrym mowa w ust. 8 przedstawiÊ Radzie Miejskiej
nowπ kandydaturÍ na cz≥onka Zarzπdu.
ROZDZIA£ II
Tryb pracy Zarzπdu
ß10
1. Zarzπd obraduje kolegialnie na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez przewodniczπcego Zarzπdu w miarÍ potrzeb, nie rzadziej jednak niø raz w miesiπcu.
2. Posiedzeniom przewodniczy burmistrz lub jego zastÍpca
w razie nieobecnoúci burmistrza.
ß11
1. Sekretarz gminy i skarbnik gminy biorπ udzia≥ w pracach
Zarzπdu bez prawa g≥osowania.
2. W pracach Zarzπdu ñ na wniosek lub za zgodπ przewodniczπcego Zarzπdu ñ uczestniczπ takøe inne osoby, a w szczegÛlnoúci kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
ß12
Za ca≥okszta≥t spraw zwiπzanych z obs≥ugπ technicczno-organizacyjnπ Zarzπdu odpowiada sekretarz gminy, a za przygotowanie materia≥Ûw na posiedzenia Zarzπdu skarbnik gminy.
ß13
1. Decyzje Zarzπdu zapadajπ w formie uchwa≥.
2. W sprawach nie cierpiπcych zw≥oki, Zarzπd wydaje przepisy
porzπdkowe w formie ZarzπdzeÒ, ktÛre podlegajπ zatwierdzeniu na najbliøszej sesji Rady Miejskiej. Zarzπdzenie traci moc
w razie odmowy zatwierdzenia bπdü nie przedstawienia do
zatwierdzenia. W tym przypadku Rada Miejska okreúla termin utraty jego mocy obowiπzujπcej.
3. W sprawach nie cierpiπcych zw≥oki, zwiπzanych z bezpoúrednim zagroøeniem interesu publicznego, burmistrz podejmuje
czynnoúci naleøπce do kompetencji Zarzπdu. Czynnoúci te
wymagajπ zatwierdzenia na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
4. Uchwa≥y i Zarzπdzenia sπ odrÍbnymi dokumentami z wyjπtkiem uchwa≥ o charakterze proceduralnym, ktÛre zostajπ
odnotowane jedynie w protokole obrad.
ß14
1. Zarzπd podejmuje decyzje kolegialne zwyk≥π wiÍkszoúciπ
g≥osÛw w obecnoúci co najmniej trzech cz≥onkÛw Zarzπdu
w g≥osowaniu jawnym. W przypadku rÛwnej liczby g≥osÛw
decyduje g≥os Przewodniczπcego.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 93

ó 10091 ó

2. Uchwa≥y podpisuje przewodniczπcy Zarzπdu, a wynik g≥osowania odnotowywany jest w protokole obrad. W razie jego
nieobecnoúci czynnoúci te wykonuje z-ca Przewodniczπcego.
3. Prowadzenie ewidencji uchwa≥ i innych decyzji Zarzπdu oraz
nadzÛr nad ich realizacjπ naleøy do sekretarza gminy.
ß15
1. Z posiedzenia Zarzπdu sporzπdza siÍ protokÛ≥.
2. ProtokÛ≥ powinien zawieraÊ:
1) porzπdek posiedzenia,
2) streszczenie wystπpieÒ,
3) treúÊ wnioskÛw poddanych pod g≥osowanie,
4) wyniki g≥osowania,
5) stwierdzenie o podjÍciu uchwa≥, wydania decyzji lub
ZarzπdzeÒ,
6) listÍ obecnoúci osÛb biorπcych udzia≥ w posiedzeniu.
3. Do protoko≥u za≥πcza siÍ:
1) uchwa≥y Zarzπdu,
2) projekty uchwa≥ przygotowane na sesje,
3) Zarzπdzenia wydane przez Zarzπd,
4) kopie wydanych decyzji Zarzπdu,
5) inne dokumenty prezentowane na posiedzeniu Zarzπdu.
4. Do protoko≥u z posiedzeÒ Zarzπdu cz≥onkowie Zarzπdu mogπ
wnosiÊ uwagi i zastrzeøenia przed jego przyjÍciem na nastÍpnym posiedzeniu Zarzπdu. PrzyjÍty przez Zarzπd protokÛ≥
podpisuje Przewodniczπcy Zarzπdu.
ß16
Przedmiotem oceny i rozstrzygniÍÊ Zarzπdu mogπ byÊ sprawozdania, informacje, projekty, opinie i wnioski kierowane do Zarzπdu oraz przygotowane przez Zarzπd.
ß17
1. Zakres spraw do rozpatrzenia na sesji, terminy oraz sposÛb
ich opracowania Zarzπd ustala w porozumieniu z przewodniczπcym Rady Miejskiej.
2. Zarzπd wyznacza osoby odpowiedzialne za opracowanie
materia≥Ûw na SesjÍ.
3. Projekty uchwa≥ Rady Miejskiej przygotowywane przez Zarzπd opiniowane sπ przez w≥aúciwπ komisjÍ Rady, a projekty
komisji lub grupy radnych wymagajπ opinii Zarzπdu.
4. Materia≥y na sesje budøetowe Zarzπd opracowuje wed≥ug
odrÍbnego harmonogramu ustalonego w porozumieniu z przewodniczπcym Rady.
ß18
1. Na najbliøszym posiedzeniu po sesji Rady Miejskiej, Zarzπd
ustala sposÛb i terminy wykonania uchwa≥ Rady.
2. Informacje w sprawie wykonania uchwa≥ Rady i Zarzπdu
sk≥ada Zarzπdowi sekretarz gminy.
ß19
1. Zarzπd wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych
planÛw opracowanych zgodnie z programem dzia≥ania i planem pracy Rady Miejskiej, budøetem gminy oraz przepisami
prawa.
2. Sprawozdania z dzia≥alnoúci Zarzπdu przedstawia Radzie na
sesji przewodniczπcy Zarzπdu lub wyznaczony przez niego
cz≥onek Zarzπd.

Poz. 2308

ß20
Nad sprawnym i rzetelnym prowadzeniem dokumentacji z prac
Zarzπd czuwa sekretarz gminy.
ROZDZIA£ III
Podzia≥ kompetencji cz≥onkÛw Zarzπdu
ß21
1. Przewodniczπcy Zarzπdu organizuje jego pracÍ, sk≥ada informacje z dzia≥alnoúci miÍdzy posiedzeniami Zarzπdu, kieruje
sprawami gminy oraz reprezentuje gminÍ na zewnπtrz.
2. Przewodniczπcy Zarzπdu wykonuje zadania wynikajπce z ustawy o samorzπdzie gminnym oraz innych ustaw okreúlajπcych
jego status.
3. Do zadaÒ i kompetencji Przewodniczπcego Zarzπdu naleøπ
nastÍpujπce sprawy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) kierowanie bieøπcymi sprawami gminy,
3) reprezentowanie gminy na zewnπtrz oraz prowadzenie
negocjacji w sprawach dotyczπcych gminy,
4) kierowanie UrzÍdem w rozumieniu prawa pracy,
5) przygotowanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
6) og≥aszanie budøetu gminy oraz nadzÛr nad jego realizacjπ,
7) og≥aszanie sprawozdaÒ z wykonania budøetu,
8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych oraz w sprawach z zakresu administracji
publicznej w granicach przys≥ugujπcych uprawnieÒ,
9) udzielanie pe≥nomocnictwa w sprawach naleøπcych do
jego wy≥πcznej kompetencji, o udzieleniu pe≥nomocnictwa Przewodniczπcy Zarzπdu powiadamia Zarzπd na
najbliøszym posiedzeniu,
10)mianowanie pracownikÛw samorzπdowych wed≥ug obowiπzujπcych przepisÛw i ustalonych zasad,
11)powo≥ywanie rzecznika dyscyplinarnego,
12)wykonywanie uprawnieÒ wynikajπcych z ustawy o pracownikach samorzπdowych,
13)wydawanie ZarzπdzeÒ wprowadzajπcych w øycie regulaminy wewnÍtrzne dotyczπce dzia≥alnoúci UrzÍdu, np.
infrastrukturÍ obiegu dokumentÛw, regulaminy funduszu
nagrÛd, funduszu úwiadczeÒ socjalnych itp.
4. Przewodniczπcy Zarzπdu jest terenowym szefem obrony
cywilnej i kierownikiem UrzÍdu Stanu Cywilnego.
5. Przewodniczπcy Zarzπdu ma prawo wglπdu w dokumenty
oraz wstÍpu do pomieszczeÒ i budynkÛw naleøπcych do
so≥ectw i gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Przewodniczπcy Zarzπdu sprawuje bezpoúredni nadzÛr nad
dzia≥alnoúciπ:
1) zastÍpcy burmistrza,
2) sekretarza gminy,
3) skarbnika gminy,
4) radcy prawnego,
5) kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych i kierownikÛw dzia≥Ûw UrzÍdu Miasta i Gminy.
ß22
Do zadaÒ i kompetencji burmistrza naleøy:
1) wykonywanie zadaÒ powierzonych przez Przewodniczπcego
Zarzπdu,
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2) zastÍpowanie w razie nieobecnoúci przewodniczπcego Zarzπdu lub niemoønoúci pe≥nienia przezeÒ obowiπzkÛw,
3) wspÛ≥dzia≥anie z Radπ Miejskπ oraz komisjami Rady w zakresie swoich kompetencji.

Do
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ß23
zadaÒ cz≥onkÛw Zarzπdu naleøy:
uczestniczenie w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
bieøπcy nadzÛr nad wykonaniem budøetu gminy,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu gminy,
przedk≥adanie Radzie Miejskiej spraw wnoszonych przez
Zarzπd,
wspÛ≥praca z komisjami Rady.

ß24
1. Sekretarz gminy moøe wykonywaÊ w imieniu przewodniczπcego Zarzπdu funkcjÍ kierownika administracyjnego
UrzÍdu.
2. Sekretarz gminy moøe prowadziÊ sprawy gminy powierzone
przez burmistrza w zakresie ustalonym przez Zarzπd.
3. SzczegÛ≥owy zakres zadaÒ oraz kompetencji sekretarza gminy
okreúla regulamin organizacyjny UrzÍdu.
ß25
1. GospodarkÍ finansowπ i realizacjÍ budøetu gminy w imieniu
Zarzπdu wykonuje skarbnik gminy.
2. SzczegÛ≥owe zadania oraz kompetencje skarbnika gminy
okreúla regulamin organizacyjny UrzÍdu.
ROZDZIA£ IV
Zasady podpisywania pism i dokumentÛw
ß26
1. Oúwiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie Zarzπdu
mieniem sk≥adajπ dwaj cz≥onkowie Zarzπdu lub jeden cz≥onek Zarzπdu i osoba upowaøniona przez Zarzπd (pe≥nomocnik).
2. Zarzπd moøe ustaliÊ burmistrzowi upowaønienia do sk≥adania jednoosobowego oúwiadczenia woli w sprawach zwiπzanych z prowadzeniem bieøπcej dzia≥alnoúci gminy. CzynnoúÊ
prawna powodujπca powstanie zobowiπzania pieniÍønego
wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadajπcy
osobowoúci prawnej dzia≥ajπ jednoosobowo na podstawie
pe≥nomocnictwa udzielonego Zarzπd Miasta i Gminy. Czynnoúci przekraczajπce zakres pe≥nomocnictwa wymagajπ zgody
Zarzπdu Miasta i Gminy.
ß27
Do waønoúci dokumentu, mocπ ktÛrego gmina zaciπga zobowiπzania wobec osÛb trzecich, potrzeba, obok podpisu burmistrza
podpisu jednego upowaønionego Cz≥onka Zarzπdu. Dokument
taki wymaga ponadto kontrasygnaty skarbnika gminy.
ß28
Burmistrz prowadzi korespondencjÍ w imieniu gminy. Podpisuje
pisma, dokumenty i og≥oszenia z wyjπtkiem tych, ktÛre podpisuje
przewodniczπcy Rady Miejskiej.

Poz. 2308

ß29
Burmistrz moøe upowaøniÊ sekretarza gminy do podpisywania
w jego imieniu decyzji administracyjnych.
ROZDZIA£ V
Przepisy koÒcowe
ß30
Cz≥onkowie Zarzπdu pe≥niπcy swe funkcje etatowo, pracownicy
administracji gminy, kierownicy i dyrektorzy zak≥adÛw oraz
przedsiÍbiorstw gminy sπ pracownikami samorzπdowymi w rozumieniu o pracownikach samorzπdowych.
ß31
Burmistrz i zastÍpca pe≥niπ swojπ funkcjÍ za wynagrodzeniem.
Pozostali cz≥onkowie Zarzπdu otrzymujπ z budøetu gminy ekwiwalent za utracone wynagrodzenia.
ß32
1. W UrzÍdzie Miasta i Gminy na podstawie mianowania
zatrudnieni sπ kierownicy i pracownicy dzia≥Ûw realizujπcych
zadania merytoryczne gminy. Wykaz stanowisk zawiera za≥πcznik do regulaminu organizacyjnego UrzÍdu.
2. Sekretarz gminy i skarbnik gminy pe≥niπcy funkcjÍ g≥Ûwnego
ksiÍgowego sπ zatrudnieni na podstawie powo≥ania.
ß33
Cz≥onkowie Zarzπdu, skarbnik ii sekretarz gminy nie mogπ
pozostawaÊ w stosunku dostawcy lub dzierøawcy do Gminy.
ß34
1. Regulamin niniejszy wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Zmian w regulaminie Zarzπdu dokonuje siÍ w trybie okreúlonym dla uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu.

Za≥πcznik Nr 9
do statutu Miasta i Gminy Trzemeszno

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy

1. TrzemeszeÒskie PrzedsiÍbiorstwo Komunalne w Trzemesznie, ul. 1 Maja 21,
2. TrzemeszeÒska Przychodnia Lekarska w Trzemesznie, ul.
Mariana Langiewicza 1,
3. Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej w Trzemesznie, ul. úw. Maja 1,
4. Oúrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, ul. Piastowska,
5. Dom Kultury w Trzemesznie, ul. úw. Jana 11,
6. Biblioteka Publiczna w Trzemesznie, ul. úw. Jana 11,
7. ZespÛ≥ Obs≥ugi SzkÛ≥ w Trzemesznie, ul. J.J. åniadeckich 18,
8. ZespÛ≥ SzkÛ≥ ñ Gimnazjum w Trzemesznie, Pl. Micha≥a
Kosmowskiego 5,
9. ZespÛ≥ SzkÛ≥ Szko≥a Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie,
10. ZespÛ≥ SzkÛ≥ Szko≥a Podstawowa i Gimnazjum w Trzemøalu,
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11. Szko≥a Podstawowa Nr 1 im. Jana KiliÒskiego w Trzemesznie, ul. Jana i JÍdrzeja åniadeckich 18,
12. Szko≥a Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie, ul. 1 Maja 11,
13. Szko≥a Podstawowa w JastrzÍbowie,
14. Szko≥a Podstawowa w Szyd≥owie,
15. Szko≥a Podstawowa w Wymys≥owie,
16. Szko≥a Podstawowa im. PowstaÒcÛw Wielkopolskich w Zieleniu,
17. Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie, Pl. úw. Wojciecha 15,
18. Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie, ul. Boles≥awa Chrobrego 8,
19. Przedszkole w Miatach.

Poz. 2308-2310

Za≥πcznik Nr 10
do Statutu Miasta i Gminy Trzemeszno

Wykaz uchwa≥ Rady Miejskiej w sprawie tworzenia
likwidacji i reorganizacji przedsiÍbiorstw
1. Uchwa≥a Nr VII/41/90 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia
12 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia TrzemeszeÒskiego
PrzedsiÍbiorstwa Komunalnego w Trzemesznie z dniem
1 stycznia 1991 roku.

2309
UCHWA£A Nr XXX/213/2002 RADY GMINY åWI CIECHOWA
z dnia 3 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa)
przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy i poza miejscem sprzedaøy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz w zwiπzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ na terenie Gminy åwiÍciechowa liczbÍ punktÛw
sprzedaøy napojÛw alkoholowych zwierajπcych powyøej 4,5%
alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia:
ñ poza miejscem sprzedaøy 45,
ñ w miejscu sprzedaøy 15.

ß3
Traci moc uchwa≥a Nr XXV/145/97 Rady Gminy åwiÍciechowa
z dnia 12 czerwca1997 r. w sprawie okreúlenia liczby punktÛw
sprzedaøy napojÛw alkoholowych.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(-) Marian Dolata

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy åwiÍciechowa.

2310
UCHWA£A Nr XXX/220/2002 RADY GMINY åWI CIECHOWA
z dnia 3 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi åwiÍciechowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:

ß1
Wprowadza siÍ nazewnictwo ulic we wsi åwiÍciechowa.
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ß2
Nadaje siÍ ulicom nastÍpujπce nazwy:
1. Dojazdowa.
2. KosmonautÛw.
Wyznaczenie ulic w terenie okreúla za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy åwiÍciechowa.

Poz. 2310

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

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(-) Marian Dolata
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2311
UCHWA£A Nr 365/LX/2002 RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia≥ki nr ewid. 88/2, 89/2, 90/1, ark.
Mapy 1, obr. Kliny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z1996 r. z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Czerwonak uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla dzia≥ek nr ewid. 88/2, 89/2, 90/1, ark. Mapy 1, obr. Kliny
obejmujπcy ustalenia zawarte w ß2 niniejszej uchwa≥y oraz
rysunek planu przedstawiony na planszy pt. ìMiejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla dzia≥ek nr ewid. 88/2,
89/2, 90/1, ark. Mapy 1, obr. Klinyî w skali 1:1000 stanowiπcy
za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
I. Przepisy ogÛlne
ß2
Plan obejmuje obszar o powierzchni 23,74 ha i jest po≥oøony
obok miejscowoúci Kliny w gminie Czerwonak. Projektowane
osiedle znajduje siÍ przy drodze powiatowej nr 207 Kicin ñ
Mielno. Granice planu okreúlone zosta≥y na rysunku planu.
ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesÛw publicznych ponadlokalnych i lokalnych
w zakresie:
ñ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
ñ ochrony úrodowiska przyrodniczego,
ñ zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej.
2) okreúlenie zasad zagospodarowania terenu uwzglÍdniajπcych bieøπce i kierunkowe moøliwoúci rozwojowe w strukturze spo≥eczno-przestrzenno-gospodarczej gminy, leøπcej
w aglomeracji Poznania,
3) zmiana statusu istniejπcych dzia≥ek. W planie projektuje siÍ
zmianÍ przeznaczenia gruntÛw rolnych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z okreúleniem warunkÛw architektonicznych i urbanistycznych.
ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mn,
b) teren handlowo-us≥ugowo-rekreacyjny HUR,
c) teren oúwiaty UO,
d) tereny urzπdzeÒ infrastruktury technicznej ñ stacje transformatorowe EE,
e) teren zieleni parkowej ZP,

f)
g)
h)
i)
j)

teren upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy RO,
treny urzπdzeÒ komunikacji K-D, K-X, K-L,
zasady podzia≥u terenu,
zasady uzbrojenia terenu,
zasady ochrony i uøytkowania terenu.

ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania ñ uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania úciúle okreúlone,
c) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
d) oznaczenia okreúlajπce podstawowe przeznaczenie terenu:
Mn, HUR, UO, ZP, RO, K-X, K-L, EE,
e) wartoúci wymiarowe: linii rozgraniczajπcych pasy drogowe, szerokoúci jezdni, usytuowanie nieprzekraczalnej i obowiπzujπcej linii zabudowy,
f) projektowane granice w≥asnoúci úciúle okreúlone, podzia≥
dzia≥ek.
ß6
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
1. Zak≥ada siÍ doprowadzenie wody, prπdu i gazu. Usuwanie
i utylizacjÍ odpadÛw sta≥ych, nieczystoúci, oraz odprowadzanie úciekÛw odbywaÊ siÍ bÍdzie na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy standard øycia mieszkaÒcÛw oraz ochronÍ
úrodowiska zgodnie z obowiπzujπcym prawem.
2. W zakresie gospodarki úciekami: úcieki sanitarne odprowadzane bÍdπ do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. åcieki
bÍdπ oczyszczane poza terenem opracowania. Dopuszcza
siÍ w okresie przejúciowym funkcjonowanie zbiorczej oczyszczalni kontenerowej obs≥ugujπcej ca≥y obszar na terenie
oznaczonym 1 ZP.
3. åcieki deszczowe bÍdπ podczyszczane i odprowadzane do
gruntu w granicach osiedla. Na terenie ZP zaplanowano
zbiornik dla ewentualnego przyjÍcia wÛd deszczowych.
4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejnoúci,
obowiπzku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

II. Przepisy szczegÛ≥owe
ß7
1. Dla obszary objÍtego planem obowiπzuje nakaz:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 93

ó 10096 ó

1.1.prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zapewnienie gromadzenia odpadÛw w sposÛb
gwarantujπcy ochronÍ gruntu i wÛd podziemnych,
1.2. uøytkowania budynkÛw z kot≥owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujπcych do celÛw grzewczych energiÍ elektrycznπ lub odnawialnπ,
1.3. rozpoznania geotechnicznego wystÍpujπcego gruntu rodzimego w celu prawid≥owego posadowienia budynkÛw
oraz uzbrojenia technicznego, podziemnego osiedla
w zakresie noúnoúci gruntÛw oraz wystÍpowania wody
gruntowej i jej agresywnoúci,
1.4. gromadzenia gleby z terenu budowy i jej ponownego
wykorzystania do urzπdzenia ogrodÛw, zieleÒcÛw i do
rekultywacji obszarÛw zdegradowanych,
1.5. urzπdzania i utrzymania terenÛw zieleni parkowej ogÛlnodostÍpnej.
2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
2.1.prowadzenia wszelkiej dzia≥alnoúci gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem Mn,
2.2.zakopywania wszelkich odpadÛw, w tym w szczegÛlnoúci
nieøywych zwierzπt i opakowaÒ po úrodkach ochrony roúlin,
2.3.spalania odpadÛw nieorganicznych,
2.4.wysypywanie øuøla paleniskowego, w tym takøe na nieutwardzone ciπgi komunikacyjne,
2.5.wycinania drzew bez odpowiedniej zgody.
ß8
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach
oznaczonych symbolem Mn.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 Mn do 9 Mn wyznacza siÍ
nastÍpujπce zasady zainwestowania:
2.1.budynki mieszkalne jednorodzinne. Lokalizacja budynkÛw na dzia≥kach zgodnie z naniesionymi na rysunku
planu nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym. Zabrania siÍ
lokalizowania budynkÛw poza strefπ zabudowy okreúlonπ
na rysunku planu,
2.2.garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ czÍúciπ budynkÛw mieszkalnych lub wolnostojπce.
Dopuszcza siÍ lokalizowanie garaøy w granicy nieruchomoúci z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
2.3.maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 9,0 m,
2.4.dachy strome o nachyleniu nie mniejszym niø 30∞ i nie
wiÍkszym niø 45∞, pokryte dachÛwkπ lub materia≥em
dachÛwko podobnym,
2.5.dopuszcza siÍ ≥πczenie poszczegÛlnych dzia≥ek pod warunkiem, øe projektowane budynki powstanπ zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
2.6.na dzia≥kach naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc
parkingowych dla samochodÛw osobowych mieszkaÒcÛw. Wprowadza siÍ zakaz parkowania na terenach
zabudowy mieszkaniowej pojazdÛw o masie ca≥kowitej
przekraczajπcej 3,5 t,
2.7.na poszczegÛlnych nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ
miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady sta≥e,
dostÍpne z ulicy,
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2.8.na poszczegÛlnych dzia≥kach, szczegÛlnie od strony ulicy,
naleøy urzπdziÊ ogrÛd ozdobny z zastosowaniem miÍdzy
innymi roúlin zimozielonych,
2.9.na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8 Mn
i 9 Mn wyznacza siÍ pasy zieleni izolacyjnej o szerokoúci
15,0 m. Pas zieleni izolacyjnej jest integralnπ czÍúciπ dzia≥ek, na ktÛrych siÍ znajduje. Nasadzenia w pasie zieleni
izolacyjne muszπ byÊ dokonane w ciπgu pierwszego roku
od momentu rozpoczÍcia budowy domÛw na poszczegÛlnych
dzia≥kach. Integralnπ czÍúciπ ProjektÛw Budowlanych muszπ byÊ projekty zieleni izolacyjnej na poszczegÛlnych dzia≥kach zatwierdzone przez odpowiedni wydzia≥ w UrzÍdzie
Gminy Czerwonak. W pasie zieleni izolacyjnej naleøy przewidzieÊ zieleÒ wysokπ i niskπ, g≥Ûwnie zimozielonπ,
2.10.ogrodzenia dzia≥ek muszπ odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad poziom terenu. Zabrania siÍ stosowania ogrodzenia pe≥nego wzd≥uø drÛg oznaczonych symbolem K-L, K-D i K-X,
2.11.minimum 50% powierzchni dzia≥ki budowlanej musi
byÊ terenem biologicznie czynnym i sk≥adaÊ siÍ z drzew
i krzewÛw, trawnikÛw, ogrodÛw.
ß9
1. Wyznacza siÍ tereny handlowo-us≥ugowo-rekreacyjne na
obszarach oznaczonych HUR.
2. Na terenie handlowo-us≥ugowo-rekreacyjnym oznaczonym
na rysunku planu symbolem 1 HUR wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
2.1.w projektowanych budynkach powierzchnia handlowa
nie moøe przekraczaÊ 900 m2,
2.2.zabrania siÍ lokalizowania inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi oraz mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska. Skutki dopuszczonej na terenie HUR dzia≥alnoúci handlowo-us≥ugowo-rekreacyjnej
nie mogπ wykraczaÊ poza granice dzia≥ki oznaczonej na
rysunku symbolem 1 HUR,
2.3.lokalizacja budynkÛw na dzia≥ce zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
oraz zgodnie z prawem budowlanym,
2.4.maksymalnie 60% powierzchni dzia≥ki moøe wynosiÊ
powierzchnia zabudowy budynkÛw, obiektÛw sportowych
i rekreacyjnych,
2.5.minimum 40% powierzchni dzia≥ki musi byÊ terenem
biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleÒ ozdobnπ wysokπ i niskπ,
2.6.maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 10,0 m,
2.7.na dzia≥ce naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc
parkingowych dla samochodÛw. SamochodÛw nie moøna parkowaÊ na drogach publicznych,
2.8.ogrodzenie dzia≥ki musi odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 150 cm nad
poziom terenu. Zabrania siÍ stosowania ogrodzenia pe≥nego
wzd≥uø drÛg oznaczonych symbolem K-L, K-D i K-X.
ß10
1. Wyznacza siÍ teren zabudowy oúwiatowej na obszarze
oznaczonym symbolem UO.
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ß11
1. Wyznacza siÍ teren zieleni parkowej na obszarze oznaczonym na rysunku planu 1 ZP.
2. Na terenie zieleni parkowej obowiπzujπ nastÍpujπce zasady
zagospodarowania:
2.1.teren ogÛlnodostÍpny,
2.2.naleøy zaprojektowaÊ i urzπdziÊ zieleÒ niskπ i wysokπ
zrÛønicowanπ gatunkowo wzbogaconπ o elementy ìma≥ej architekturyî,
2.3.dopuszcza siÍ lokalizowanie na terenie 1 ZP obiektÛw
budowlanych zwiπzanych z funkcjπ wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowπ m. in. urzπdzenia zabawowe dla
dzieci. Lokalizacja obiektÛw budowlanych na dzia≥ce
zgodnie z prawem budowlanym. Minimum 70% powierzchni dzia≥ki musi byÊ terenem biologicznie czynnym,
2.4.projektowany zbiornik wodny, retencyjno-osadczy dla
wÛd deszczowych z powierzchni utwardzonych ulic.
Wraz z podczyszczalnikami moøe przyjmowaÊ wody
deszczowe. Budowa stawu dla wÛd deszczowych wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

ß13
1. Wyznacza siÍ tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem
zabudowy na obszarach oznaczonych symbolem RO.
2. Na terenach ogrodniczych oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1 RO i 2 RO wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady
zainwestowania:
2.1.budynki mieszkalne jednorodzinne i budynku zwiπzane
z dzia≥alnoúciπ ogrodniczπ, np. cieplarnie, przechowalnie, magazyny itp. Lokalizacja budynkÛw na dzia≥kach
zgodnie z prawem budowlanym i przepisami sanitarnymi,
2.2.garaøe dla samochodÛw osobowych, maszyn i pojazdÛw
rolniczych mogπ byÊ integralnπ czÍúciπ budynkÛw mieszkalnych lub wolnostojπce,
2.3.maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 9,0 m,
2.4.dachy strome o nachyleniu nie mniejszym niø 300 i nie
wiÍkszym niø 450, pokryte dachÛwkπ lub materia≥em
dachÛwko podobnym,
2.5.dopuszcza siÍ wydzielenie mniejszych dzia≥ek pod warunkiem, øe inwestor przedstawi program dzia≥alnoúci
ogrodniczej uzasadniajπcy wielkoúÊ dzia≥ki,
2.6.na poszczegÛlnych nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ
miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady sta≥e,
dostÍpne z ulicy, oraz kompostowniki,
2.7.na poszczegÛlnych nieruchomoúciach, szczegÛlnie od
strony ulicy, naleøy urzπdziÊ ogrÛd ozdobny z zastosowaniem miÍdzy innymi roúlin zimozielonych,
2.8.na poszczegÛlnych dzia≥kach, szczegÛlnie od strony ulicy,
naleøy urzπdziÊ ogrÛd ozdobny z zastosowaniem miÍdzy
innymi roúlin zimozielonych,
2.9.ogrodzenia dzia≥ek muszπ odpowiadaÊ przepisom prawa budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140
cm nad poziom terenu. Zabrania siÍ stosowania ogrodzenia pe≥nego wzd≥uø drÛg oznaczonych symbolem K-D
i K-X.

ß12
1. Wyznacza siÍ tereny stacji transformatorowych oznaczonych
na rysunku planu symbolem EE.
2. Teren pod stacje transformatorowe z bezpoúrednim dostÍpem do drogi publicznej.
3. Naleøy budowaÊ stacje transformatorowe z dachami stromymi,
pokrytymi dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwko podobnym.

ß14
1. Wyznacza siÍ drogi uk≥adu komunikacyjnego dla rejonu
objÍtego planem:
a) drogi dojazdowe oznaczone symbolem K-D,
b) drogi pieszo-jezdne oznaczone symbolem K-X,
c) droga lokalna oznaczona symbolem K-L.
2. Ustalenia szczegÛ≥owe dla uk≥adu komunikacyjnego.

2. Na terenie zabudowy oúwiatowej oznaczonej na rysunku symbolem 1 UO wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
2.1.wyznaczony teren przeznaczony jest pod przedszkole,
2.2.lokalizacja budynku na dzia≥ce zgodnie z naniesionymi na
rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz
zgodnie z prawem budowlanym,
2.3.maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 10,0 m,
2.4.dachy strome o nachyleniu nie mniejszym niø 300 i nie
wiÍkszym niø 450, pokryte dachÛwkπ lub materia≥em
dachÛwko podobnym,
2.5.ogrodzenie dzia≥ki musi odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych
wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad
poziom terenu. Zabrania siÍ stosowania ogrodzenia pe≥nego wzd≥uø drÛg oznaczonych symbolem K-D i K-X.

Symbol w planie

Szerokość jezdni

Szczerość w liniach
rozgraniczających

1 K-D

5,0 m

15,0 m

2 K-D

5,0 m

15,0 m

1 K-X

5,0 m

7,5 m. i 10,0 m

Założenia projektowe
- ulica osiedlowa zbiorcza prowadzi ruch do drogi
lokalnej, zewnętrznej,
- w pasie drogowym posadzić drzewa,
- jezdnię utwardzić po wykonaniu pełnego,
podziemnego uzbrojenia technicznego,
- odprowadzenie wód opadowych do gruntu w
granicach osiedla
Opis jak 1 K-D
- ulica osiedlowa ruchu wolnego łączy posesje z ulicą
osiedlową zbiorczą,
-projektowana droga pieszo-jezdna umożliwiająca
dojazd do projektowanych działek z nawrotką,
jezdnię utwardzić po wykonaniu wykonaniu pełnego,
podziemnego uzbrojenia technicznego,
- odprowadzenie wód opadowych do gruntu w
granicach osiedla
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2
3
4
5
6

K-X
K-X
K-X
K-X
K-X

7 K-X

8 K-X
9 K-X
10 K-X
11 K-X
12 K-X
13 K-X
14 K-X
15 K-X
16 K-X
17 K-X
18 K-X
19 K-X
20 K-X
21 K-X
22 K-X

1 K-L

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

m
m
m
m
m

5,0 m

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

7,0
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7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

m
m
m
m
m

7,5 m

7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
10,0 m
7,5 m. i 10,0 m

20,0 – 23,0
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opis jak 1 K-X
opis jak 1 K-X
opis jak 1 K-X
opis jak 1 K-X
opis jak 1 K-X
- ulica osiedlowa ruchu wolnego łączy posesje z ulicą
osiedlową zbiorczą,
-projektowana droga pieszo-jezdna umożliwiająca
dojazd do projektowanych działek z nawrotką,
jezdnię utwardzić po wykonaniu pełnego,
podziemnego uzbrojenia technicznego,
- odprowadzenie wód opadowych do gruntu w
granicach osiedla
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
opis jak 7 K-X
- droga powiatowa, lokalna nr 207 Kicin – Mielno,
- zakaz organizowania zjazdów z działek na drogę
lokalną 1 K-L,
- dwie ulice osiedlowe zbiorcze 1 K-D i 2 K-D
prowadzą ruch z osiedla do drogi lokalnej,
zewnętrznej,
- planuje się rezerwę terenu na poszerzenie pasa
drogowego drogi nr 207 w celu jej modernizacji,
- uzbrojenie techniczne, komunalne budować poza
pasem drogi 207 lub za zgodą jej administratora.

ß15
Zestawienie powierzchni terenÛw bilansowych.
Oznaczenie terenu
(symbol)
1 Mn

Przeznaczenie terenu

Powierzchnia terenu [ha]
0,30

Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej 3 działki o
średniej pow. 1000,0 m2
2 Mn
j.w. 6 działek, pow. śr. 983 m2
3 Mn
j.w. 6 działek, pow. śr. 983 m2
4 Mn
j.w. 6 działek, pow. śr. 983 m2
5 Mn
j.w. 6 działek, pow. śr. 983 m2
6 Mn
j.w. 3 działki, pow. śr. 1000 m2
7 Mn
j.w. 6 działek, pow. śr. 983 m2
8 Mn
j.w. 23 działki, pow. śr. 1248 m2
9 Mn
j.w. 31 działek, pow. 1535 m2
Łącznie 90 działek, pow. śr. 1242,0 m2 Razem Mn
1 HUR
Teren handlowo-usługowo-rekreacyjny
1 UO
Teren oświaty pod przedszkole

0,59
0,59
0,59
0,59
0,30
0,59
2,87
4,76
11,18
0,69
0,29

1 RO
2 RO
Razem RO
1 K-D
2 K-D
Razem K-D

2,60
4,84
7,44
1,01
1,19
2,20

Teren upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy
Teren upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy
Droga dojazdowa
j.w.
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1 K-X
2 K-X
3 K-X
4 K-X
5 K-X
6 K-X
7 K-X
8 K-X
9 K-X
10 K-X
11 K-X
12 K-X
13 K-X
14 K-X
15 K-X
16 K-X
17 K-X
18 K-X
19 K-X
20 K-X
21 K-X
22 K-X
Razem K-X
1 K-L

Droga pieszo-jezdna
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
Droga lokalna

0,06
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,01
0,13
1,14
0,23

1 ZP

Zieleń parkowa

0,54

1 EE
Teren stacji transformatorowej
2 EE
j.w.
3 EE
j.w.
Razem EE
Razem powierzchnia terenu objętego planem

0,01
0,01
0,01
0,03
23,74

Uwaga:
W zestawieniu i na rysunku planu podano orientacyjne powierzchnie dzia≥ek.
ß16
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenie kolidujπce z wyznaczonymi terenami zainwestowania
naleøy zlikwidowaÊ lub prze≥oøyÊ na zasadach okreúlonych w
dokumentacjach technicznych wykonanych na podstawie warunkÛw technicznych.
Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia obowiπzuje zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych, nasadzeÒ do czasu likwidacji kolizji, niezaleønie od tego, obszary te zosta≥y zaznaczone
na rysunku planu.
1. Urzπdzenia elektroenergetyczne.
W celu zasilenia terenu opracowania naleøy:
ñ w stacji GPZ 15 uruchomiÊ nowe pola SN 15kV,
ñ wyprowadziÊ liniÍ kablowπ SN 15kV z GPZ 15 Czerwonak na liniÍ napowietrznπ ìKicinî w okolicy stacji s≥upowej MST 765 Dziewicza GÛra.
Na terenie opracowania naleøy dπøyÊ do budowy tylko
kablowych sieci zasilajπcych.
Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez
w≥aúciwy terytorialnie zak≥ad energetyczny. Dla zasilania
poszczegÛlnych nieruchomoúci przewiduje siÍ linie kablowe
niskiego napiÍcia. Z≥πcza kablowe z wbudowanymi uk≥adami
pomiarowymi lokalizowaÊ naleøy w granicach poszczegÛlnych posesji.

Przewiduje siÍ jedno z≥πcze dla jednej posesji.
Oúwietlenie ulic lampami oszczÍdnymi. Zasilanie lamp liniami kablowymi, wyposaøonymi w sterowanie automatyczne
przekaünikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych
szaf oúwietleniowych.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ nawierzchni ulic.
W planie wyznaczono trzy dzia≥ki pod stacje transformatorowe. Architektura budynku stacji z materia≥Ûw tradycyjnych
z dachem stromym krytym dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwko podobnym.
Planowane zapotrzebowanie mocy:
90 domÛw x 15 kW =
1350 kW
Handel, us≥ugi, oúwietlenie ulic =
80 kW
Tereny ogrodnicze =
400 kW
2. Wodociπgi.
Zasilanie w wodÍ dla celÛw socjalno-bytowych i przeciwpoøarniczych z istniejπcego wodociπgu w Kicinie zasilanego ze
stacji uzdatniania wody przy ul. PoznaÒskiej.
W celu zasilania w wodÍ projektowanego osiedla konieczna
jest modernizacja istniejπcego uk≥adu wodociπgowego i jego
rozbudowa.
SieÊ wodociπgowπ na terenie opracowania wykonaÊ przed
budowπ ulic i wyposaøyÊ jπ w hydranty uliczne do gaszenia
poøaru.
Planowane zapotrzebowanie wody:
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90 domÛw x 3,5 osoby/dom x 150 dm3/dobÍ
= 47250
Handel i us≥ugi
8000
Ogrodnictwo
17200
£πcznie
72450
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3. Kanalizacja.
Rozwiπzanie docelowe ñ odprowadzenie úciekÛw poprzez
sieÊ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni úciekÛw.
Planowana iloúÊ úciekÛw sanitarnych bytowych:
50000 dm3/dobÍ
Wprowadza siÍ zakaz lokalizowania zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
4. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzanych ulic osiedla odprowadziÊ
naleøy do lokalnej kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe
odprowadzane zostanπ sieciπ rurociπgÛw do osadnika, z
ktÛrego zostanπ wprowadzone do separatora lamelowego, a
nastÍpnie do zbiornika retencyjno-osadczego. Zbiornik retencyjno-osadczy zlokalizowano na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 ZP. Proponowane rozwiπzanie
winno zapewniÊ redukcjÍ zawiesiny i ekstraktu eterowego
nie mniej niø 90%. Zbiornik retencyjno-osadczy moøe byÊ
wykorzystywany jako zbiornik przeciwpoøarowy.
Projektowany sposÛb oczyszczania wÛd deszczowych poprzez zastosowanie osadnika, separatora, zbiornika retencyjno-osadczego oraz wprowadzenie wÛd oczyszczonych poprze studnie ch≥onne do gleby nie spowoduje negatywnego
oddzia≥ywania na úrodowisko. Wody opadowe z powierzchni
dachÛw moøna odprowadziÊ do gruntu w granicach poszczegÛlnych dzia≥ek.
Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni jezdni i chodnikÛw moøna rÛwnieø odprowadziÊ do gruntu poprzez aøurowπ nawierzchniÍ jezdni na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.
5. SieÊ gazowa.
Pod≥πczenie projektowanego osiedla wiπøe siÍ z budowπ
gazociπgu úredniego ciúnienia. Istnieje moøliwoúÊ pod≥πcze-
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nia terenu opracowania do istniejπcego gazociπgu úr/c Dz
125 PE w ul. Szkolnej w Czerwonaku i zapewnienia dostaw
gazu dla celÛw socjalnych i grzewczych. Budowa przy≥πczy
odbywaÊ siÍ bÍdzie na podstawie warunkÛw technicznych
wydanych przez w≥aúciwy terytorialnie zak≥ad gazowniczy.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia jezdni i chodnikÛw.
6. Telekomunikacja.
Przy≥πcze telefoniczne naleøy realizowaÊ w pasach drÛg
dojazdowych na podstawie warunkÛw technicznych.
III. Ustalenia koÒcowe
ß17
Tracπ moc opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym
z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß18
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 30%.
ß19
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Czerwonak.
ß20
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni po og≥oszeniu
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Gminy Czerwonak
(-) Maria Libera
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2312
UCHWA£A Nr 366/LX/2002 RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia≥ki nr ewid. 49, ark. Mapy 1, obr. Kliny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. Nr 13, poz. 74 z1996 r. z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Czerwonak uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla dzia≥ek nr ewid. 49, ark. Mapy 1, obr. Kliny obejmujπcy
ustalenia zawarte w ß2 niniejszej uchwa≥y oraz rysunek planu
przedstawiony na planszy pt. ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia≥ek nr ewid. 49, ark. Mapy 1, obr.
Klinyî w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
I. Przepisy ogÛlne
ß2
Plan obejmuje obszar o powierzchni 8,82 ha i jest po≥oøony obok
miejscowoúci Kliny w gminie Czerwonak. Projektowane osiedle
znajduje siÍ przy drodze powiatowej nr 207 (Kicin ñ Mielno).
Granice planu okreúlone zosta≥y na rysunku planu.
W celu prawid≥owego posadowienia budynkÛw oraz uzbrojenia
technicznego podziemnego osiedla wystÍpujπcy grunt rodzimy
wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie noúnoúci gruntÛw oraz wystÍpowania wody gruntowej i jej agresywnoúci.
Obszar planu zlokalizowany jest na gruntach uøytkowanych
rolniczo.
Projektowane przeznaczenie w/w terenu jest zgodne z ustaleniami ìStudium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania
przestrzennego gminy Czerwonakî.
ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesÛw publicznych ponadlokalnych i lokalnych
w zakresie:
ñ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
ñ ochrony úrodowiska przyrodniczego,
ñ zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej,
2) okreúlenie zasad zagospodarowania terenu uwzglÍdniajπcych bieøπce i kierunkowe moøliwoúci rozwojowe w strukturze spo≥eczno-przestrzenno-gospodarczej gminy, leøπcej
w aglomeracji miasta Poznania,
3) zmiana statusu istniejπcych dzia≥ek. W planie projektuje siÍ
zmianÍ przeznaczenia gruntÛw rolnych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z okreúleniem warunkÛw architektonicznych i urbanistycznych.

ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mn),
b) tereny mieszkaniowo-us≥ugowo-handlowe (MnU),
c) teren zieleni parkowej (ZP),
d) tereny urzπdzeÒ infrastruktury technicznej ñ stacje transformatorowe (EE),
e) teren studni ñ ujÍcie wody (ST),
f) treny urzπdzeÒ komunikacji (K-D, K-X),
g) zasady podzia≥u terenu,
h) zasady uzbrojenia terenu,
i) zasady ochrony i uøytkowania terenu.
ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania ñ uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania úciúle okreúlone,
c) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
d) oznaczenia okreúlajπce podstawowe przeznaczenie terenu:
Mn, MnU, ST, K-D, K-X, EE,
e) wartoúci wymiarowe: linii rozgraniczajπcych pasy drogowe, szerokoúci jezdni, usytuowanie nieprzekraczalnej i obowiπzujπcej linii zabudowy,
f) projektowane granice w≥asnoúci úciúle (podzia≥ dzia≥ek).
ß6
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
1. Zak≥ada siÍ doprowadzenie wody, prπdu i gazu, odprowadzenie i utylizacjÍ odpadÛw sta≥ych (nieczystoúci), oraz odprowadzanie úciekÛw na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy
standard øycia mieszkaÒcÛw oraz ochronÍ úrodowiska zgodnie z obowiπzujπcym prawem.
2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci)
obowiπzku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.
II. Przepisy szczegÛ≥owe
ß7
1. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje nakaz:
ñ prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez
zapewnienie gromadzenia odpadÛw w sposÛb gwarantujπcy ochronÍ gruntu i wÛd podziemnych,
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ñ

projektowania budynkÛw z kot≥owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujπcych do celÛw grzewczych energiÍ elektrycznπ,
2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
ñ prowadzenia wszelkiej dzia≥alnoúci gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem Mn,
ñ zakopywania wszelkich odpadÛw, w tym w szczegÛlnoúci
nieøywych zwierzπt i opakowaÒ po úrodkach ochrony roúlin,
ñ spalania odpadÛw nieorganicznych,
ñ wysypywanie øuøla paleniskowego, w tym takøe na
nieutwardzone ciπgi komunikacyjne.

ñ

ñ

ñ
ß8
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach
oznaczonych symbolem Mn.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolami Mn wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
ñ budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojπce. Lokalizacja budynkÛw na dzia≥kach zgodnie z naniesionymi na
rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.
Zabrania siÍ lokalizowania budynkÛw poza strefπ zabudowy okreúlonπ na rysunku planu,
ñ garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ czÍúciπ budynkÛw mieszkalnych lub wolnostojπce.
Dopuszcza siÍ lokalizowanie garaøy w granicy nieruchomoúci z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 9,0 m,
ñ dachy strome o nachyleniu nie mniejszym niø 30∞ i nie
wiÍkszym niø 45∞, pokryte dachÛwkπ lub materia≥em
dachÛwkopodobnym,
ñ dopuszcza siÍ ≥πczenie poszczegÛlnych dzia≥ek pod warunkiem, øe projektowane budynki powstanπ zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
ñ na poszczegÛlnych dzia≥kach naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc parkingowych dla samochodÛw osobowych mieszkaÒcÛw. Wprowadza siÍ zakaz parkowania
na terenach zabudowy mieszkaniowej pojazdÛw o masie
ca≥kowitej przekraczajπcej 3,5 t,
ñ na poszczegÛlnych nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ
miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady sta≥e,
dostÍpne z ulicy,
ñ na poszczegÛlnych dzia≥kach, szczegÛlnie od strony ulicy,
naleøy urzπdziÊ ogrÛd ozdobny z zastosowaniem miÍdzy
innymi roúlin zimozielonych,
ñ ogrodzenia dzia≥ek muszπ odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych
wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad
poziom terenu. Zabrania siÍ stosowania ogrodzenia pe≥nego wzd≥uø drÛg oznaczonych symbolem K-D i K-X,
ñ na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1 Mn i 5 Mn wyznacza siÍ pasy zieleni izolacyjnej
o szerokoúci 15,0 m. Pas zieleni izolacyjnej jest integralnπ
czÍúciπ dzia≥ek, na ktÛrych siÍ znajduje. Nasadzenia w
pasie zieleni izolacyjne muszπ byÊ dokonane w ciπgu
pierwszego roku od momentu rozpoczÍcia budowy do-

ñ
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mÛw na poszczegÛlnych dzia≥kach. Integralnπ czÍúciπ
ProjektÛw Budowlanych muszπ byÊ projekty zieleni izolacyjnej na poszczegÛlnych dzia≥kach zatwierdzone przez
odpowiedni wydzia≥ w UrzÍdzie Gminy Czerwonak. W
pasie zieleni izolacyjnej naleøy przewidzieÊ zieleÒ wysokπ
i niskπ, g≥Ûwnie zimozielonπ,
minimum 50% powierzchni dzia≥ki budowlanej musi byÊ
terenem biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleÒ ozdobnπ wysokπ i niskπ,
wjazd na dzia≥ki oznaczone na rysunku planu numerem
1Mn/1, 1Mn/8 oraz 2Mn/10 wy≥πcznie z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 K-D,
wjazd na dzia≥ki oznaczone na rysunku planu numerem
2Mn/14 oraz 5Mn/34 wy≥πcznie z drogi oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2 K-D,
wjazd na dzia≥ki oznaczone na rysunku planu numerem
4Mn/25, 4Mn/26, 5Mn/27, 5 Mn/28, 5 Mn/29
wy≥πcznie z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 K-D.

ß9
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowohandlowej na obszarach oznaczonych MnU.
2. Na terenie mieszkaniowo-us≥ugowo-handlowym 1 MnU ustala siÍ przeznaczenie podstawowe:
ñ teren z zabudowπ mieszkaniowπ.
Na terenie oznaczonym symbolem 1 MnU ustala siÍ przeznaczenie dodatkowe:
ñ teren us≥ug i handlu. W budynku dopuszcza siÍ prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej. Maksymalnie 50%
powierzchni uøytkowej budynku moøe byÊ przeznaczone
pod dzia≥alnoúÊ gospodarczπ. Pozosta≥a czÍúÊ budynku
musi byÊ przeznaczona na cele mieszkaniowe.
3. Skutki dopuszczonej na terenie MnU dzia≥alnoúci us≥ugowohandlowej nie mogπ wykraczaÊ poza granice dzia≥ki oznaczonej na rysunku symbolem 1 MnU.
4. Na terenie zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowo-handlowej
wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
ñ lokalizacja budynkÛw na dzia≥ce zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi
liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ czÍúciπ budynku mieszkalnego lub wolnostojπce z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych linii
zabudowy oraz zgodnie z prawe budowlanym,
ñ maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 10,0 m,
ñ dachy strome o nachyleniu nie mniejszym niø 300 i nie
wiÍkszym niø 450, pokryte dachÛwkπ lub materia≥em
dachÛwkopodobnym,
ñ na dzia≥ce naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc
parkingowych dla samochodÛw. SamochodÛw nie moøna parkowaÊ na drogach publicznych,
-- minimum 50% powierzchni dzia≥ki budowlanej musi byÊ
terenem biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleÒ ozdobnπ wysokπ i niskπ,
-- na nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady sta≥e, dostÍpne z ulicy,
-- ogrodzenia dzia≥ki musi odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnej wyso-
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koúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad
poziom terenu,
powierzchnia uøytkowa przeznaczona w budynku pod
handel i us≥ugi nie moøe przekroczyÊ 900 m2,
do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala siÍ
na odprowadzenie úciekÛw do bezodp≥ywowego zbiornika na úcieki.

wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowej. Istniejπce drzewa
naleøy bezwzglÍdnie chroniÊ i pielÍgnowaÊ. Teren naleøy
wzbogaciÊ nowymi nasadzeniami ñ drzewami i krzewami,
g≥Ûwnie zimozielonymi. Dopuszcza siÍ lokalizowanie na terenie 1ZP obiektÛw budowlanych zwiπzanych z funkcjπ wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowπ m.in. urzπdzenia zabawowe
dla dzieci. Lokalizacja obiektÛw budowlanych na dzia≥ce
zgodnie z prawem budowlanym.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2ZP
wyznacza siÍ teren zieleni parkowej ogÛlnodostÍpnej. Istniejπce drzewa naleøy bezwzglÍdnie chroniÊ i pielÍgnowaÊ.
Teren naleøy wzbogaciÊ nowymi nasadzeniami ñ drzewami
i krzewami, g≥Ûwnie zimozielonymi. Na terenie 2ZP zak≥ada
siÍ budowÍ zbiornika retencyjno-osadczego dla wÛd deszczowych z powierzchni utwardzonych ulic.

ß10
1. Wyznacza siÍ tereny stacji transformatorowych oznaczonych
na rysunku planu symbolem EE.
2. Teren pod stacje transformatorowe z bezpoúrednim dostÍpem do drogi publicznej.
3. Naleøy budowaÊ stacje transformatorowe z dachami stromymi, pokrytymi dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwko podobnym.

ß12
1. Wyznacza siÍ drogi uk≥adu komunikacyjnego dla rejonu
objÍtego planem:
a) drogi dojazdowe oznaczone symbolem K-D,
b) droga pieszo-jezdna oznaczona symbolem K-X.
2. Ustalenia szczegÛ≥owe dla uk≥adu komunikacyjnego.

ß11
1. Wyznacza siÍ teren zieleni parkowej na obszarach oznaczonych symbolem ZP.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP
wyznacza siÍ teren zieleni parkowej z dopuszczeniem funkcji

Symbol w
planie

Szerokość jezdni

Szerokość w liniach
rozgraniczających

1 K-D

5,0 m

15,0 m. i 10,0 m

2 K-D

5,0 m.

15,0 m. i 10,0 m.

3 K-D

5,0 m.

10,0 m

4 K-D

5,0 m.

10,0 m.

5 K-D

5,0 m.

10,0 m.

1 K-X

5,0 m

10,0 m
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Założenia projektowe
- projektowana droga dojazdowa,
- w pasie drogowym posadzić drzewa,
- jezdnię utwardzić po wykonaniu pełnego
uzbrojenia technicznego
- projektowana droga dojazdowa,
- w pasie drogowym posadzić drzewa,
- jezdnię utwardzić po wykonaniu pełnego
uzbrojenia technicznego
- projektowana droga dojazdowa,
- w pasie drogowym posadzić drzewa,
- jezdnię utwardzić po wykonaniu pełnego
uzbrojenia technicznego
- projektowana droga dojazdowa,
- w pasie drogowym posadzić drzewa,
- jezdnię utwardzić po wykonaniu pełnego
uzbrojenia technicznego
- projektowana droga dojazdowa,
- w pasie drogowym posadzić drzewa,
- jezdnię utwardzić po wykonaniu pełnego
uzbrojenia technicznego
- projektowana droga dojazdowa,
- w pasie drogowym posadzić drzewa,
- jezdnię utwardzić po wykonaniu pełnego
uzbrojenia technicznego

podziemnego

podziemnego

podziemnego

podziemnego

podziemnego

podziemnego

ß13
Zestawienie powierzchni terenÛw bilansowych.

Oznaczenie terenu (symbol)
Przeznaczenie terenu
1 Mn
Teren zabudowy mieszkaniowej 8 działek
2 Mn
j.w. 7 działek
3 Mn
j.w. 10 działek
4 Mn
j.w. 2 działki
5 Mn
j.w. 8 działek
Łącznie 35 działek Razem Mn

Powierzchnia terenu [ha]
1,65
1,42
1,57
0,40
1,62
6,66
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1 MnU
Teren mieszkaniowo-usługowo-handlowy 1 działka
Łącznie 1 działka Razem MnU
1 ZP
Teren zieleni parkowej
2 ZP
j.w.
Razem ZP
1 ST
Teren studni – ujęcie wody
Razem ST
1 K-D
Droga dojazdowa
2 K-D
j.w.
3 K-D
j.w.
4 K-D
j.w.
5 K-D
j.w.
Razem K-D
1 K-X
Droga pieszo-jezdna
Razem K-X
1 EE
Teren stacji transformatorowej
2 EE
j.w.
Razem EE
Razem powierzchnia terenu objętego planem
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0,25
0,25
0,19
0,34
0,53
0,01
0,01
0,57
0,31
0,22
0,15
0,06
1,31
0,04
0,04
0,01
0,01
0,02
8,82

Uwaga:
W zestawieniu i na rysunku planu podano orientacyjne powierzchnie dzia≥ek.
ß14
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenie kolidujπce z wyznaczonymi terenami zainwestowania
naleøy zlikwidowaÊ lub prze≥oøyÊ na zasadach okreúlonych w
dokumentacjach technicznych wykonanych na podstawie warunkÛw technicznych.
Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia obowiπzujπce zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych, nasadzeÒ do czasu
likwidacji kolizji, niezaleønie od tego, obszary te zosta≥y zaznaczone na rysunku planu.
1. Urzπdzenia elektroenergetyczne.
Na terenie opracowania naleøy dπøyÊ do budowy tylko
kablowych sieci zasilajπcych.
Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez
w≥aúciwy terytorialnie zak≥ad energetyczny. Dla zasilania
poszczegÛlnych nieruchomoúci przewiduje siÍ linie kablowe
niskiego napiÍcia. Z≥πcza kablowe z wbudowanymi uk≥adami
pomiarowymi lokalizowaÊ naleøy w granicach poszczegÛlnych posesji.
Przewiduje siÍ jedno z≥πcze dla jednej posesji.
Oúwietlenie ulic lampami oszczÍdnymi. Zasilanie lamp liniami kablowymi, wyposaøonymi w sterowanie automatyczne
przekaünikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych
szaf oúwietleniowych.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ nawierzchni ulic.
W planie wyznaczono trzy dzia≥ki pod stacje transformatorowe. Architektura budynku stacji z materia≥Ûw tradycyjnych
z dachem stromym krytym dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwko podobnym.
Orientacyjne zapotrzebowanie mocy:
35 domÛw x 15 kW =
525 kW
Handel, us≥ugi, oúwietlenie ulic =
50 kW
2. Wodociπgi.
Zasilanie w wodÍ dla celÛw socjalno-bytowych i przeciwpoøarniczych z gminnej sieci wodociπgowej.

SieÊ wodociπgowπ na terenie opracowania wykonaÊ przed
budowπ ulic i wyposaøyÊ jπ w hydranty uliczne do gaszenia
poøaru.
Orientacyjne zapotrzebowanie wody:
(35 domÛw + 1 budynek MnU) x 3,5 osoby/dom
18900 dm3/dobÍ
x 150 dm3/dobÍ =
3. Kanalizacja sanitarna
Rozwiπzanie docelowe ñ odprowadzenie úciekÛw poprzez
sieÊ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni úciekÛw. Wprowadza siÍ zakaz lokalizowania zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
KanalizacjÍ sanitarnπ wybudowaÊ przed budowπ nawierzchni ulic.
Orientacyjna iloúÊ úciekÛw sanitarnych bytowych:
17000 dm3/dobÍ.
4. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzanych ulic odprowadziÊ naleøy
do kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe odprowadzane
zostanπ sieciπ rurociπgÛw do osadnika, z ktÛrego zostanπ
wprowadzone do separatora lamelowego, a nastÍpnie do
zbiornika retencyjno-osadczego. Zbiornik retencyjno-osadczy
zlokalizowano na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 2 ZP. Proponowane rozwiπzanie winno zapewniÊ
redukcjÍ zawiesiny i ekstraktu eterowego nie mniej niø 90%.
Zbiornik retencyjno-osadczy moøe byÊ wykorzystywany jako
zbiornik przeciwpoøarowy.
Projektowany sposÛb oczyszczania wÛd deszczowych poprzez zastosowanie osadnika, separatora, zbiornika retencyjno-osadczego oraz wprowadzenie wÛd oczyszczonych poprze studnie ch≥onne do gleby nie spowoduje negatywnego
oddzia≥ywania na úrodowisko. Wody opadowe z powierzchni
dachÛw moøna odprowadziÊ do gruntu w granicach poszczegÛlnych dzia≥ek.
5. SieÊ gazowa.
Budowa przy≥πczy odbywaÊ siÍ bÍdzie na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez w≥aúciwy terytorialnie
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zak≥ad gazowniczy. SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia jezdni i chodnikÛw.
6. Telekomunikacja.
Przy≥πcze telefoniczne naleøy realizowaÊ w pasach drÛg
dojazdowych na podstawie warunkÛw technicznych.

III. Ustalenia koÒcowe

ß15
Tracπ moc opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym
z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.

Poz. 2312

ß16
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 30%.
ß17
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Czerwonak.
ß18
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni po og≥oszeniu w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Gminy Czerwonak
(-) Maria Libera
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2313
DECYZJA
PREZESA URZ DU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OPO-820/122-A/6/2002/IV/AK
z dnia 24 czerwca 2002 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit.
b) i c) w zwiπzku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348
i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz.
668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr
48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz.
1800 i poz. 1802) oraz w zwiπzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postÍpowania administracyjnego(Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 maja 2002 r. Kot≥owni
ìIZOPOLî ñ Zak≥ad Gospodarki Cieplnej i Wodnej Sp. z o.o.
z siedzibπ w Trzemesznie, posiadajπcej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 092284550 zwanej w dalszej czÍúci decyzji
ìPrzedsiÍbiorstwemî postanawiam
1) zatwierdziÊ taryfÍ dla ciep≥a ustalonπ przez PrzedsiÍbiorstwo,
stanowiπcπ za≥πcznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliÊ wspÛ≥czynniki korekcyjne Xw, okreúlajπce projektowanπ poprawÍ efektywnoúci funkcjonowania PrzedsiÍbiorstwa
oraz zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep≥a ñ w wysokoúci minus 11,1%,
b) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie przesy≥ania
i dystrybucji ciep≥a w wysokoúci minus 26,8%,
3) ustaliÊ okres obowiπzywania wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych
Xw, o ktÛrych mowa w punkcie 2 ñ do dnia 31 sierpnia 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 ß1 Kodeksu postÍpowania administracyjnego, na wniosek PrzedsiÍbiorstwa posiadajπcego koncesje
z dnia 29 grudnia 1998 r.: na wytwarzanie ciep≥a nr WCC/726/
122/W/OT-1/98/WF oraz na przesy≥anie i dystrybucjÍ ciep≥a nr
PCC/757/122/W/OT1/98/WF w dniu 20 maja 2002 r. zosta≥o
wszczÍte postÍpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep≥a, ustalonej przez PrzedsiÍbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ñ Prawo energetyczne, przedsiÍbiorstwa energetyczne posiadajπce koncesje na prowadzenie
dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy≥ania
i dystrybucji oraz obrotu ciep≥em ustalajπ taryfy dla ciep≥a, ktÛre
podlegajπ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myúl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy ñ Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE naleøy
ustalanie wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych okreúlajπcych poprawÍ
efektywnoúci funkcjonowania przedsiÍbiorstwa energetycznego
oraz zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo

danego rodzaju dzia≥alnoúci gospodarczej, a takøe ustalanie
okresu obowiπzywania tych wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych.
W trakcie postÍpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, øe PrzedsiÍbiorstwo opracowa≥o taryfÍ zgodnie z zasadami okreúlonymi w art. 45 ustawy
ñ Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporzπdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ
w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej
czÍúci ìrozporzπdzeniem taryfowymî.
Bazowe ceny i stawki op≥at skalkulowane zosta≥y przez PrzedsiÍbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztÛw prowadzenia
dzia≥alnoúci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania
taryfy na podstawie porÛwnywalnych kosztÛw poniesionych
przez PrzedsiÍbiorstwo w okresie sprawozdawczym (ß12 ust. 2
rozporzπdzenia taryfowego).
WspÛ≥czynniki korekcyjne, o ktÛrych mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zosta≥y adekwatnie do moøliwoúci poprawy
efektywnoúci funkcjonowania przez PrzedsiÍbiorstwo oraz stosownie do zmiany warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
WspÛ≥czynniki korekcyjne Xw, uwzglÍdnione zosta≥y w cenach
i stawkach op≥at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszπ
decyzjπ. Okres obowiπzywania wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych
Xw ñ w myúl ß28 ust. 3 rozporzπdzenia taryfowego ñ jest
rÛwnoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek≥em jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys≥uguje odwo≥anie do Sπdu OkrÍgowego w Warszawie ñ sπdu antymonopolowego, za moim
poúrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
dorÍczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ñ Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 ß1 Kodeksu postÍpowania cywilnego).
2. Odwo≥anie od decyzji powinno czyniÊ zadoúÊ wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraÊ oznaczenie zaskarøonej decyzji i wartoúci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutÛw, zwiÍz≥e ich uzasadnienie, wskazanie dowodÛw, a takøe zawieraÊ wniosek o uchylenie albo o zmianÍ
decyzji w ca≥oúci lub w czÍúci (art. 47949 Kodeksu postÍpowania cywilnego). Odwo≥anie naleøy przes≥aÊ na adres Zachodniego Oddzia≥u Terenowego UrzÍdu Regulacji Energetyki, 60-780 PoznaÒ, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwiπzku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne,
taryfa moøe zaczπÊ obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po
up≥ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i nie wczeúniej niø po
up≥ywie okresu obowiπzywania (do dnia 31 sierpnia 2002 r.)
bazowych cen i stawek op≥at zawartych w taryfie PrzedsiÍbiorstwa energetycznego, zatwierdzonej decyzjπ z dnia 4
lipca 2001 r. nr OPO-820/122-A/4/2001/III/MW (PrzedsiÍbiorstwo wystÍpujπc o zatwierdzenie nowej taryfy nie wystπpi≥o o uchylenie (zmianÍ) decyzji zatwierdzajπcej dotychczasowπ taryfÍ w zakresie dotyczπcym okresu obowiπzywania
cen i stawek op≥at).

5.

6.

7.

Z upowaønienia Prezesa
UrzÍdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia≥u Terenowego
UrzÍdu Regulacji Energetyki
z siedzibπ w Poznaniu
(-) Henryk Kanoniczak

8.
9.
Kot≥ownia ìIZOPOLî
Zak≥ad Gospodarki Cieplnej i Wodnej Sp. z o.o.
TARYFA DLA CIEP£A

Niniejsza taryfa stanowi za≥πcznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia czerwca 2002 r.
nr OPO-820/122-A/6/2002/IV/AK

1.

2.

3.

4.

CZ å∆ I
Objaúnienia pojÍÊ i skrÛtÛw
Ustawa ñ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348, Nr 158, poz. 1024,
z 1998 r. nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz.
1802),
Rozporzπdzenie przy≥πczeniowe ñ rozporzπdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych warunkÛw przy≥πczenia podmiotÛw do sieci ciep≥owniczych, obrotu ciep≥em, úwiadczenia us≥ug przesy≥owych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw (Dz.U. nr 72, poz. 845),
Rozporzπdzenie taryfowe - rozporzπdzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 roku w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeÒ w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96 poz. 1053),
SieÊ ciep≥ownicza ñ po≥πczone ze sobπ urzπdzenia lub
instalacje s≥uøπce do przesy≥ania i dystrybucji ciep≥a ze
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ürÛde≥ ciep≥a do obiektÛw, naleøπce do przedsiÍbiorstwa
energetycznego,
WÍze≥ cieplny ñ po≥πczone ze sobπ urzπdzenia lub instalacje
s≥uøπce do zmiany rodzaju lub parametrÛw noúnika ciep≥a
dostarczanego z przy≥πcza oraz regulacji iloúci ciep≥a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
Uk≥ad pomiarowo-rozliczeniowy ñ dopuszczony do stosowania zespÛ≥ urzπdzeÒ s≥uøπcy do pomiaru iloúci i parametrÛw
noúnika ciep≥a, ktÛrych wskazania stanowiπ podstawÍ do
obliczania naleønoúci z tytu≥u dostarczania ciep≥a,
zamÛwiona moc cieplna ñ ustalona przez odbiorcÍ najwiÍksza moc cieplna jaka w ciπgu roku wystÍpuje w danym
obiekcie dla warunkÛw obliczeniowych, ktÛra powinna
uwzglÍdniaÊ moc cieplnπ niezbÍdnπ dla:
a) pokrycia strat ciep≥a w obiekcie, zapewniajπca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujπcych siÍ tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep≥ej wody w punktach czerpalnych, znajdujπcych siÍ
w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid≥owej pracy innych urzπdzeÒ lub
instalacji, zgodnie z okreúlonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
Sprzedawca ñ Kot≥ownia ìIZOPOLî, Zak≥ad Gospodarki Cieplnej i Wodnej Sp. z o.o. w Trzemesznie,
Odbiorca ñ kaødy, kto otrzymuje lub pobiera ciep≥o na
podstawie umowy z przedsiÍbiorstwem energetycznym.

CZ å∆ II
Zakres dzia≥alnoúci gospodarczej zwiπzanej
z zaopatrzeniem w ciep≥o
Sprzedawca prowadzi dzia≥alnoúÊ gospodarczπ zwiπzanπ z zaopatrzeniem w ciep≥o na podstawie koncesji udzielonych przez
Prezesa URE w zakresie:
ñ wytwarzania ciep≥a ñ decyzja nr WCC/726/122/W/OT-1/
98/WF z dnia 29 grudnia1998 roku,
ñ przesy≥ania i dystrybucji ciep≥a ñ decyzja nr PCC/757/122/
W/OT-1/98/WF z dnia 29 grudnia 1998 roku wraz ze
zmianπ z dnia 4 marca 2000 r. nr PCC/757/S/122/U/3/
2000.
CZ å∆ III
Podzia≥ odbiorcÛw na grupy
Zgodnie z ß10 rozporzπdzenia taryfowego okreúlono szeúÊ grup
odbiorcÛw:
ZC ñ odbiorcy zasilani w ciep≥o poprzez bezpoúrednie przy≥πcze
ze ürÛd≥a ciep≥a sprzedawcy,
W10I ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a sprzedawcy dostarczanego wodnπ sieciπ wysokoparametrowπ, zlokalizowanπ na terenie miasta Trzemeszno, do indywidualnych
wÍz≥Ûw cieplnych naleøπcych do sprzedawcy,
W10G ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a sprzedawcy dostarczanego wodnπ sieciπ wysokoparametrowπ, zlokalizowanπ na terenie miasta Trzemeszno, do grupowych wÍz≥Ûw
cieplnych naleøπcych do sprzedawcy,
W20R ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a sprzedawcy dostarczanego wodnπ sieciπ wysokoparametrowπ, zlokalizowanπ na terenie przyleg≥ym do terenu sprzedawcy, do
rozdzielni cieplnych naleøπcych do sprzedawcy,
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W20I ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a sprzedawcy dostarczanego wodnπ sieciπ wysokoparametrowπ, zlokalizowanπ na terenie przyleg≥ym do terenu sprzedawcy, do
indywidualnych wÍz≥Ûw cieplnych naleøπcych do sprzedawcy,
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P2R ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a sprzedawcy dostarczanego poprzez parowπ sieÊ wysokoprÍønπ, zlokalizowanπ na terenie przyleg≥ym do terenu sprzedawcy, do rozdzielni
naleøπcych do sprzedawcy.

CZ å∆ IV
Rodzaje oraz wysokoúÊ cen i stawek op≥at
1. Ceny i stawki op≥at w zakresie wytwarzania, przesy≥ania i dystrybucji ciep≥a.
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną
moc cieplną

netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto

GRUPY ODBIORCÓW
ZC
W10I
40.679,64
49.629,16
3.389,97
4.135,76
22,65
27,63
14,99
18,29
126,00
153,72
10,50

brutto

12,81

netto
brutto
netto
brutto
netto

-

18.859,32
23.008,37
1.571,61
1.917,36
7,90

17.694,00
21.586,68
1.474,50
1.798,89
6,55

4.432,56
5.407,72
369,38
450,64
3,40

5.134,08
6.259,92
427,59
521,66
1,91

436,32
532,31
36,36
44,36
0,06

brutto

-

9,64

7,99

4,15

2,33

0,07

JEDNOSTKA MIARY
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c

Cena ciepła

zł/GJ

Cena nośnika ciepła

zł/m3,zł/tona

zł/punkt
pomiarowy/rok
Stawka
opłaty
rata miesięczna
abonamentowej
zł/punkt
pomiarowy/m-c
zł/MW/rok
Stawki opłat stałych
za usługi przesyłowe rata miesięczna
zł/MW/m-c
Stawki opłat
zł/GJ
zmiennych za usługi
przesyłowe

W10G

W20R

W20I

P2R
195.000,24
237.900,29
16.250,02
19.825,02
27,03
32,98

W wyøej wymienionych cenach i stawkach op≥at brutto uwzglÍdniono podatek od towarÛw i us≥ug (VAT) w wysokoúci 22%.

2. Stawki op≥at za przy≥πczenie do sieci.
2.1.PrzedsiÍbiorstwo nie planuje przy≥πczania odbiorcÛw, a
w przypadku wystπpienia potrzeby przy≥πczenia odbiorcy,
stawki op≥at za przy≥πczenie bÍdπ kalkulowane na podstawie kosztÛw wynikajπcych z nak≥adÛw ustalonych na
podstawie kosztorysowych norm nak≥adÛw rzeczowych,
cen jednostkowych robÛt budowlanych oraz cen czynnikÛw produkcji dla potrzeb sporzπdzenia kosztorysu inwestorskiego, okreúlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamÛwieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr
119, poz. 773 ze zm.) obowiπzujπcych w dniu zawarcia
umowy o przy≥πczenie przy odpowiednim uwzglÍdnieniu
postanowieÒ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ñ Prawo energetyczne.
2.2.W razie powierzenia wykonania us≥ugi z zakresu przy≥πczenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstawπ kalkulacji stawek op≥at za przy≥πczenie jest
koszt prac projektowych i budowlano montaøowych,
niezbÍdnych do wykonania przy≥πczenia, okreúlony w
z≥oøonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, øe nie
bÍdzie wyøszy niø koszt ustalony przy zastosowaniu norm
i cen, o ktÛrych mowa w pkt 2.1.
CZ å∆ V
Zasady ustalania cen i stawek op≥at
Ceny i stawki op≥at okreúlone w czÍúci IV niniejszej taryfy zosta≥y
ustalone na podstawie art. 45 ustawy oraz ß25 rozporzπdzenia
taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono wed≥ug zasad okreúlonych w ß18, 19, 21, 22 rozporzπdzenia taryfowego.

CZ å∆ VI
Warunki stosowania cen i stawek op≥at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op≥at sπ stosowane przy zachowaniu standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw, ktÛre okreúlone zosta≥y w rozdziale 6 rozporzπdzenia przy≥πczeniowego.
2. W przypadkach:
ñ niedotrzymania przez sprzedawcÍ standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw lub warunkÛw umowy sprzedaøy ciep≥a przez odbiorcÍ,
ñ uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid≥owych wskazaÒ
uk≥adu pomiarowo-rozliczeniowego,
ñ udzielenia bonifikat i naliczania upustÛw przys≥ugujπcych
odbiorcy,
ñ nielegalnego poboru ciep≥a, stosuje siÍ odpowiednio
postanowienia okreúlone w rozdziale 4 rozporzπdzenia
taryfowego, przy czym op≥aty za nielegalny pobÛr ciep≥a
nalicza siÍ na podstawie cen i stawek op≥at netto (bez
podatku VAT).
CZ å∆ VII
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek op≥at
1. Taryfa moøe obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po up≥ywie 14
dni od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcÛw ciep≥a o rozpoczÍciu stosowania taryfy co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op≥at

Prezes Zarzπdu
(-) Kazimierz SzymaÒski
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2314
DECYZJA
PREZES URZ DU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OPO-820/422-A/4/2002/IV/MW
z dnia 24 czerwca 2002 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwiπzku z art. 30 ust. 1
i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255
oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz.
1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802) oraz w
zwiπzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postÍpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 maja 2002 r. Miejskiego
PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Cieplnej w Wπgrowcu Sp. z o.o. z
siedzibπ w Wπgrowcu, posiadajπcego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: P-570503509-84001000-51-1-721-57249
zwanego w dalszej czÍúci decyzji ìPrzedsiÍbiorstwemî postanawiam
1) zatwierdziÊ taryfÍ dla ciep≥a ustalonπ przez PrzedsiÍbiorstwo,
stanowiπcπ za≥πcznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliÊ wspÛ≥czynniki korekcyjne Xw, okreúlajπce projektowanπ poprawÍ efektywnoúci funkcjonowania PrzedsiÍbiorstwa
oraz zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep≥a ñ w wysokoúci minus 6,5%,
b) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie przesy≥ania i
dystrybucji ciep≥a ñ w wysokoúci minus 9,2%,
3) ustaliÊ okres obowiπzywania wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych
Xw, o ktÛrych mowa w punkcie 2 ñ do dnia 30 wrzeúnia
2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 ß1 Kodeksu postÍpowania administracyjnego, w zwiπzku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ñ Prawo energetyczne, na wniosek PrzedsiÍbiorstwa
posiadajπcego koncesje z dnia 13 paüdziernika 1998 r. na wytwarzanie ciep≥a nr WCC/272/422/U/2/98/JJ wraz ze zmianami:
z dnia 24 lutego 2000 r. nr WCC/272A/422/W/3/2000/RW,
z dnia 22 sierpnia 2000 r. nr WCC/272B/422/W/3/2000/BP,
z dnia 26 czerwca 2001 r. nr WCC/272C/422/W/3/2001/ASA,
z dnia 25 marca 2002 r. nr WCC/272D/422/W/OPO/2002/AJ
i z dnia 6 czerwca 2002 r. nr WCC/272E/422/W/OPO/2002/AJ
oraz na przesy≥anie i dystrybucjÍ ciep≥a nr PCC/283/422/U/2/
98/JJ wraz ze zmianami: z dnia 24 lutego 2000 r. nr PCC/
283A/422/W/3/2000/RW, z dnia 22 sierpnia 2000 r. nr PCC/
283B/422/W/3/2000/BP i z dnia 6 czerwca 2002 r. nr PCC/
283C/422/W/OPO/2002/AJ, w dniu 27 maja 2002 r. zosta≥o
wszczÍte postÍpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep≥a, ustalonej przez PrzedsiÍbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiÍbiorstwa energetyczne posiadajπce koncesje na prowadzenie
dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy≥ania
i dystrybucji oraz obrotu ciep≥em ustalajπ taryfy dla ciep≥a, ktÛre
podlegajπ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myúl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy ñ Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE naleøy
ustalanie wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych okreúlajπcych poprawÍ
efektywnoúci funkcjonowania przedsiÍbiorstwa energetycznego
oraz zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo
danego rodzaju dzia≥alnoúci gospodarczej, a takøe ustalanie
okresu obowiπzywania tych wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych.
W trakcie postÍpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, øe PrzedsiÍbiorstwo opracowa≥o taryfÍ zgodnie z zasadami okreúlonymi w art. 45 ustawy
ñ Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporzπdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ
w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej
czÍúci ìrozporzπdzeniem taryfowymî.
Bazowe ceny i stawki op≥at ustalone zosta≥y na podstawie
uzasadnionych kosztÛw prowadzenia dzia≥alnoúci, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porÛwnywalnych kosztÛw poniesionych przez PrzedsiÍbiorstwo w okresie sprawozdawczym (ß12 ust. 2 rozporzπdzenia taryfowego).
WspÛ≥czynniki korekcyjne, o ktÛrych mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zosta≥y adekwatnie do moøliwoúci poprawy
efektywnoúci funkcjonowania tego PrzedsiÍbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
WspÛ≥czynniki korekcyjne Xw, uwzglÍdnione zosta≥y w cenach
i stawkach op≥at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszπ
decyzjπ.
Okres obowiπzywania wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych Xw ñ w
myúl ß28 ust. 3 rozporzπdzenia taryfowego ñ jest rÛwnoznaczny
z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek≥em jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys≥uguje odwo≥anie do Sπdu OkrÍgowego w Warszawie ñ sπdu antymonopolowego, za moim
poúrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
dorÍczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. ñ Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47
ß1 Kodeksu postÍpowania cywilnego).
2. Odwo≥anie od decyzji powinno czyniÊ zadoúÊ wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraÊ oznaczenie zaskarøonej decyzji i wartoúci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutÛw, zwiÍz≥e ich uzasadnienie, wskazanie dowo-
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dÛw, a takøe zawieraÊ wniosek o uchylenie albo o zmianÍ
decyzji ñ w ca≥oúci lub czÍúci (art. 47949 Kodeksu postÍpowania cywilnego). Odwo≥anie naleøy przes≥aÊ na adres Zachodniego Oddzia≥u Terenowego UrzÍdu Regulacji Energetyki, 60-780 PoznaÒ, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwiπzku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne,
taryfa moøe zaczπÊ obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po
up≥ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i nie wczeúniej niø po
up≥ywie okresu obowiπzywania (do dnia 30 wrzeúnia 2002 r.)
bazowych cen i stawek op≥at zawartych w taryfie PrzedsiÍbiorstwa energetycznego zatwierdzonej decyzjπ z dnia 29
czerwca 2001 r. nr OPO-820/422-B/2/2001/III/AS (PrzedsiÍbiorstwo wystÍpujπc o zatwierdzenie nowej taryfy nie
wystπpi≥o o uchylenie (zmianÍ) decyzji zatwierdzajπcej dotychczasowπ taryfÍ w zakresie dotyczπcym okresu obowiπzywania bazowych cen i stawek op≥at).

Z upowaønienia Prezesa
UrzÍdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia≥u Terenowego
UrzÍdu Regulacji Energetyki
z siedzibπ w Poznaniu
(-) Henryk Kanoniczak

Miejskie PrzedsiÍbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Wπgrowcu SpÛ≥ka z o. o.
62-100 Wπgrowiec, ul. Jeøyka 52

TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi za≥πcznik do decyzji
Prezesa UrzÍdu Regulacji Energetyki
z dnia 24 czerwca 2002 r.
Nr OPO-820/422-A/4/2002/IV/MW

ñ

ñ

ñ

CZ å∆ 1
Objaúnienia pojÍÊ i skrÛtÛw:
uUstawa ñ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo
energetyczne (Dz.U. 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154 poz. 1800 i 1802),
rozporzπdzenie taryfowe ñ rozporzπdzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96, poz. 1053),
rozporzπdzenie przy≥πczeniowe ñ rozporzπdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych warunkÛw przy≥πczenia podmiotÛw do sieci ciep≥ow-
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niczych, obrotu ciep≥em, úwiadczenia us≥ug przesy≥owych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw (Dz.U. Nr 72, poz. 845),
ñ sprzedawca ñ Miejskie PrzedsiÍbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Wπgrowcu Sp. z o.o.,
ñ odbiorca ñ kaødy, kto otrzymuje lub pobiera ciep≥o na
podstawie umowy z przedsiÍbiorstwem energetycznym,
ñ ürÛd≥o ciep≥a ñ po≥πczone ze sobπ urzπdzenia lub instalacje
s≥uøπce do wytwarzania ciep≥a,
ñ zamÛwiona moc cieplna ñ ustalona przez odbiorcÍ najwiÍksza moc cieplna, jaka w ciπgu roku wystÍpuje w danym
obiekcie dla warunkÛw obliczeniowych, ktÛra powinna
uwzglÍdniaÊ moc cieplnπ niezbÍdnπ dla:
a) pokrycia strat ciep≥a w obiekcie, zapewniajπcπ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujπcych siÍ w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep≥ej wody w punktach czerpalnych, znajdujπcych siÍ
w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid≥owej pracy innych urzπdzeÒ lub
instalacji, zgodnie z okreúlonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
ñ lokalne ürÛd≥o ciep≥a ñ zlokalizowane w obiekcie ürÛd≥o ciep≥a,
ktÛre bezpoúrednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie,
dla ktÛrych zamÛwiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
ñ sieÊ ciep≥ownicza ñ po≥πczone ze sobπ urzπdzenia lub instalacje,
s≥uøπce do przesy≥ania i dystrybucji ciep≥a ze ürÛde≥ ciep≥a
do obiektÛw, naleøπce do przedsiÍbiorstwa energetycznego,
ñ zewnÍtrzna instalacja odbiorcza ñ odcinki instalacji odbiorczych
≥πczπce grupowy wÍze≥ cieplny lub ürÛd≥o ciep≥a z obiektami,
ñ uk≥ad pomiarowo-rozliczeniowy ñ dopuszczony do stosowania zespÛ≥ urzπdzeÒ s≥uøπcych do pomiaru iloúci i parametrÛw noúnika ciep≥a, ktÛrych wskazania stanowiπ podstawÍ
do obliczenia naleønoúci z tytu≥u dostarczania ciep≥a,
ñ K-2 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy ul. Jeøyka 52 w Wπgrowcu opalane
gazem, olejem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 18 MW,
ñ K-3 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy ul. Janowiecka 37 w Wπgrowcu
opalane gazem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 0,48 MW,
ñ K-4 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Wπgrowcu
opalane gazem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 0,222 MW,
ñ K-10 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy ul. Piaskowej 27 w Wπgrowcu
opalane gazem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 0,48 MW,
ñ K-11 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy ul. Klasztornej 2 w Wπgrowcu
opalane gazem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 0,38 MW,
ñ K-13 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy ul. PoznaÒskiej 27 w Wπgrowcu
opalane gazem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 0,27 MW,
ñ K-14 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy ul. KrÛtkiej 4 w Wπgrowcu opalane
gazem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 0,55 MW,
ñ K-15 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy ul. Letniej 1 w Wπgrowcu opalane
gazem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 0,55 MW,
ñ K-16 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy ul. Plac ZwyciÍstwa 2 opalane
gazem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 0,118 MW,
ñ K-17 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy Osiedlu WschÛd 7 opalane gazem,
olejem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 2,2 MW,
ñv K-18 ñ ürÛd≥o ciep≥a przy Osiedlu WschÛd 20 opalane
gazem, olejem o ≥πcznej mocy zainstalowanej 1,5 MW,
ñ sieÊ ciep≥ownicza nr 1 ñ sieÊ zlokalizowana na terenie miasta
Wπgrowca, wspÛ≥pracujπca ze ürÛd≥em ciep≥a K-2, w ktÛrej
noúnikiem ciep≥a jest woda o wysokich parametrach.
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CZ å∆ 2
Zakres dzia≥alnoúci gospodarczej zwiπzanej
z zaopatrzeniem w ciep≥o
Sprzedawca prowadzi dzia≥alnoúÊ gospodarczπ w zakresie zaopatrzenia w ciep≥o na podstawie koncesji udzielonych przez
Prezesa UrzÍdu Regulacji Energetyki:
a) na wytwarzanie ciep≥a ñ nr WCC/272/422/U/2/98/JJ
z dnia 13 paüdziernika 1998 r. wraz ze zmianami:
ñ nr WCC/272A/422/W/3/2000/RW z dnia 24 lutego 2000 r.,
ñ nr WCC/272B/422/W/3/2000/BP z dnia 22 sierpnia 2000 r.,
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ñ

nr WCC/272C/422/W/3/2001/ASA z dnia 26 czerwca
2001 r.,
ñ nr WCC/272D/422/W/OPO/2002/AJ z dnia 25 marca 2002 r.,
ñ nr WCC/272E/422/W/OPO/2002/AJ z dnia 6 czerwca 2002 r.,
b) na przesy≥anie i dystrybucjÍ ciep≥a ñ nr PCC/283/422/U/
2/98/JJ z dnia 13 paüdziernika 1998 r. wraz ze zmianami:
ñ nr PCC/283A/422/W/3/2000/RW z 24 lutego 2000 r.,
ñ nr PCC/283B/422/W/3/2000/BP z dnia 22 sierpnia 2000 r.,
ñ nr PCC/283B/422/W/3/2000/BP z 22 sierpnia 2000 r.

CZ å∆ 3
Podzia≥ odbiorcÛw na grupy
Zgodnie z ß10 rozporzπdzenia taryfowego okreúlono 12 grup odbiorcÛw:
Grupa 1-A
Grupa 1-B
Grupa 1-C
Grupa 2
Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

odbiorcy ciepła zasilani ze źródła ciepła K-2 poprzez sieć ciepłowniczą numer 1 sprzedawcy do
indywidualnych węzłów cieplnych należących do odbiorców
odbiorcy ciepła zasilani ze źródła K-2 za pomocą sieci ciepłowniczej numer 1 sprzedawcy do
grupowych węzłów cieplnych należących do sprzedawcy
odbiorcy ciepła zasilani ze źródła K-2 za pomocą sieci ciepłowniczej numer 1 sprzedawcy poprzez
grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy.
odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła K-4, K-16 wyposażonych w układy
pomiarowo – rozliczeniowe będących własnością sprzedawcy
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy K-3 o zamówionej mocy cieplnej powyżej
0,2MW i nie większej niż 1MW bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy K-18 o zamówionej mocy cieplnej powyżej
1MW bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz
w sąsiednich obiektach
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy K-10 o zamówionej mocy cieplnej powyżej
0,2MW i nie większej niż 1MW bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy K-11 o zamówionej mocy cieplnej powyżej
0,2MW i nie większej niż 1MW bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy K-13 o zamówionej mocy cieplnej powyżej
0,2MW i nie większej niż 1 MW bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy K-14 o zamówionej mocy cieplnej powyżej
0,2MW i nie większej niż 1 MW bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy K-15 o zamówionej mocy cieplnej powyżej
0,2MW i nie większej niż 1 MW bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy K-17 o zamówionej mocy cieplnej powyżej
1MW bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz
w sąsiednich obiektach

CZ å∆ 4
Rodzaje oraz wysokoúÊ cen i stawek op≥at
1. Ceny i stawki op≥at dla grup odbiorcÛw 1-A, 1-B, 1-C, 4, 10
1.1.

Ceny za zamówioną moc cieplną
Grupa odbiorców
1-A, 1-B, 1-C
4
10

roczna
zł/MW/rok
netto
42.591,84
85.512,36
96.742,80

rata miesięczna
zł/MW/m-c
brutto
51.962,04
104.325,08
118.026,22

netto
3.549,32
7.126,03
8.061,90

brutto
4.330,17
8.693,76
9.835,52
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Ceny ciepła
zł/GJ

Grupa odbiorców

netto
27,48
36,15
33,90

1-A, 1-B, 1-C
4
10
1.3.
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brutto
33,53
44,10
41,36

Cena nośnika ciepła
zł/m3
netto
9,50

1.4.

brutto
11,59

Stawka opłaty abonamentowej
roczna
zł/pkt pomiarowy/rok
netto
brutto
143,88
175,53

Grupa odbiorców
1-A, 1-B, 1-C

rata miesięczna
zł/pkt pomiarowy/m-c
netto
brutto
11,99
14,63

1.5.

Stawki opłat za usługi przesyłowe
Stawki opłat stałych
Grupy
roczne (zł/MW/rok)
raty miesięczne (zł/MW/m-c)
odbiorców
netto
brutto
netto
brutto
1-A
15.872,64
19.364,62
1.322,72
1.613,72
1-B
22.418,48
27.350,55
1.868,21
2.279,21
1-C
26.241,54
32.014,68
2.186,80
2.667,89

Stawki opłat zmiennych
zł/GJ
netto
brutto
9,64
11,76
9,54
11,64
8,28
10,10

2. Stawki op≥at dla grup odbiorcÛw 2,3,5,6,7,8,9
2.1.

2.2.

Stawki opłat miesięcznych za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c
Grupa odbiorców
netto
2
9.432,80
3
9.419,02
5
8.773,77
6
7.292,62
7
8.751,15
8
8.267,72
9
7.386,73

brutto
11.508,02
11.491,20
10.704,00
8.897,00
10.676,40
10.086,62
9.011,81

Stawki opłat za ciepło
Grupa odbiorców
2
3
5
6
7
8
9

zł/GJ
netto

brutto
30,76
31,00
32,37
33,94
31,63
33,61
35,66

37,53
37,82
39,49
41,41
38,59
41,00
43,51

Przedstawione w pkt 1 i 2 ceny i stawki op≥at brutto zawierajπ podatek od towarÛw i us≥ug (VAT) w wysokoúci 22%.
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3. Stawki op≥at za przy≥πczenie do sieci ciep≥owniczej.
3.1.W przypadku wystπpienia potrzeby przy≥πczenia odbiorcy, stawki op≥at za przy≥πczenie bÍdπ kalkulowane na
podstawie kosztÛw wynikajπcych z nak≥adÛw ustalanych
na podstawie kosztorysowych norm nak≥adÛw rzeczowych, cen jednostkowych robÛt budowlanych oraz cen
czynnikÛw produkcji dla potrzeb sporzπdzania kosztorysu
inwestorskiego, okreúlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamÛwieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr
119, poz. 773 ze zm.),obowiπzujπcych w dniu zawarcia
umowy o przy≥πczenie, przy odpowiednim uwzglÍdnieniu
postanowieÒ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ñ Prawo energetyczne.
3.2.W razie powierzenia wykonania us≥ugi z zakresu przy≥πczenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstawπ kalkulacji stawek op≥at za przy≥πczenie jest
koszt prac projektowych i budowlano-montaøowych, niezbÍdnych do wykonania przy≥πczenia, okreúlony w z≥oøonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, øe nie
bÍdzie wyøszy, niø koszt ustalony przy zastosowaniu
norm i cen, o ktÛrych mowa w pkt 4.1.
CZ å∆ 5
Zasady ustalania cen i stawek op≥at
Ceny i stawki op≥at okreúlone w niniejszej taryfie zosta≥y ustalone zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy oraz z ß25 rozporzπdzenia
taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono wed≥ug zasad okreúlonych w ß18-22 rozporzπdzenia taryfowego.
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biorcÛw, ktÛre okreúlone zosta≥y w rozdziale 6 rozporzπdzenia przy≥πczeniowego.
2. W przypadkach:
ñ niedotrzymania przez sprzedawcÍ standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw lub warunkÛw umowy sprzedaøy ciep≥a przez odbiorcÍ,
ñ uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid≥owych wskazaÒ
uk≥adu pomiarÛw-rozliczeniowego,
ñ udzielenia bonifikat i naliczania upustÛw przys≥ugujπcych
odbiorcy,
ñ nielegalnego poboru ciep≥a,
ñ stosuje siÍ odpowiednio postanowienia rozdzia≥u 4 rozporzπdzenia taryfowego, przy czym op≥aty za nielegalny
pobÛr ciep≥a nalicza siÍ na podstawie cen i stawek op≥at
netto (bez podatku VAT).

CZ åC 7
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek op≥at
1. Taryfa moøe obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po up≥ywie 14
dni od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcÛw ciep≥a o rozpoczÍciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op≥at.

Cz≥onek Zarzπdu
(-) inø. Wojciech Kopiejewski

Prezes Zarzπdu
Dyrektor SpÛ≥ki
(-) mgr Pawe≥ Borowski

CZ å∆ 6
Warunki stosowania cen i stawek op≥at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op≥at sπ stosowane przy zachowaniu standardÛw jakoúciowych obs≥ugi od-
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZ DU REGULACJI ENERGETYKI
Nr WCC/988B/2018/W/OPO/2002/AJ
W dniu 25 czerwca 2002 r. na wniosek COGEN Sp. z o.o.
w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 PoznaÒ, Prezes
UrzÍdu Regulacji Energetyki postanowi≥ zmieniÊ przedmiot i zakres dzia≥alnoúci koncesjonariusza, okreúlony w koncesji na
wytwarzanie ciep≥a.
Uzasadnienie
Decyzjπ z dnia 21 marca 2001 r. Nr WCC/1636/2018/N/3/
2001/BP, sprostowanπ postanowieniem z dnia 19 kwietnia
2001 r. Nr WCC/988A/2018/U/3/2001/BP udzielono ìCOGENî Sp. z o.o. z siedzibπ w Poznaniu, koncesji na wytwarzanie

ciep≥a na okres do 30 marca 2011 r., okreúlajπc jednoczeúnie
w punkcie 1 ìPrzedmiot i zakres dzia≥alnoúciî.
Pismem z dnia 27 maja 2002 r., uzupe≥nionym pismem z dnia
24 czerwca 2002 r. Koncesjonariusz wniÛs≥ o zmianÍ przedmiotu i zakresu dzia≥alnoúci okreúlonego w tej koncesji. W uzasadnieniu wniosku poinformowa≥, iø zmiana ta zwiπzana jest z wybudowaniem na terenie P≥ywalni ìDelfinî w Chodzieøy w miejsce
dotychczasowej kot≥owni wÍglowej, kot≥owni wyposaøonej w dwa
kot≥y opalane gazem ziemnym, o ≥πcznej zainstalowanej mocy
cieplnej 0,57 MWt.
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Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ
Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ñ Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 ze zm.) w zwiπzku z art. 30 ustawy ñ Prawo energetyczne,
Prezes UrzÍdu regulacji Energetyki postanowi≥ zmieniÊ swojπ
decyzjÍ z dnia 21 marca 2001 r. Nr WCC/1636/2018/N/3/
2001/BP, sprostowanπ postanowieniem z dnia 19 kwietnia
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2001 r. Nr WCC/988A/2018/U/3/2001/BP w sprawie udzielania koncesji na wytwarzanie ciep≥a.
Z upowaønienia
Prezesa UrzÍdu regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia≥u Terenowego
UrzÍdu Regulacji Energetyki
z siedzibπ w Poznaniu
(-) Henryk Kanoniczak

2316
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2002 r.
Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, ze zm.) og≥aszam wyciπg z Centralnego Rejestru
ZarzπdcÛw Nieruchomoúciami, prowadzonego przez Prezesa
UrzÍdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ñ obejmujπcy osoby
posiadajπce licencjÍ zawodowπ, zamieszka≥e na terenie WojewÛdztwa Wielkopolskiego, wed≥ug stanu na dzieÒ 31 grudnia
2001 roku.

Obwieszczenie podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2002 r.
Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami
(Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, ze zm.) og≥aszam wyciπg z Centralnego Rejestru PoúrednikÛw w
Obrocie Nieruchomoúciami, prowadzonego przez Prezesa UrzÍdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
ñ obejmujπcy osoby posiadajπce licencjÍ zawodowπ, zamieszka≥e na terenie WojewÛdztwa Wielkopolskiego, wed≥ug stanu na dzieÒ 31 grudnia 2001 roku.
Obwieszczenie podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2002 r.
Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, ze zm.) og≥aszam
wyciπg z Centralnego Rejestru RzeczoznawcÛw Majπtkowych, prowadzonego przez Prezesa
UrzÍdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ñ obejmujπcy osoby posiadajπce licencjÍ zawodowπ,
zamieszka≥e na terenie WojewÛdztwa Wielkopolskiego, wed≥ug stanu na dzieÒ 31 grudnia 2001
roku.
Obwieszczenie podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski
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