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Poz. 2424

2424
UCHWA£A Nr XLIV/556/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zasad i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokoci stypendiów sportowych
Na podstawie art. 22 ust. 6 w zwi¹zku z art. 22 ust. 4 a
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jednolity
tekst Dz.U. z 2001 r. poz. 889 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1
i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
Nr 62, poz. 718 z pón. zm.) uchwala, co nastêpuje:
§1
Przepisy uchwa³y reguluj¹ przyznawanie, cofanie i wstrzymywanie stypendiów sportowych finansowych z bud¿etu gminy
dla zawodników osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we
wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym oraz
okrelaj¹ maksymaln¹ wysokoæ stypendiów. Ilekroæ w uchwale
mowa o zawodniku, rozumie siê przez to osobê uprawiaj¹c¹
amatorsko lub profesjonalnie okrelon¹ dyscyplinê sportu
i uczestnicz¹c¹ we wspó³zawodnictwie sportowym.
§2
Stypendium sportowe mo¿e otrzymaæ zawodnik, którego
osi¹gniêcia potwierdzone zostan¹ przez polski zwi¹zek sportowy, tak¿e zwi¹zek zrzeszaj¹cy sportowców niepe³nosprawnych.
§3
Organem przyznaj¹cym, cofaj¹cym lub wstrzymuj¹cym stypendium jest zarz¹d gminy.
§4
1. Podstaw¹ udzielenia stypendium jest pisemne zobowi¹zanie siê zawodnika do uprawiania sportu wyczynowego,
to jest dobrowolnej rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, w okresie na jaki ma byæ
przyznane stypendium.
2. Za³¹cznikiem do zobowi¹zania jak w ust. 1 jest kalendarz
startów zawodnika w okresie otrzymywania stypendium.
3. Stypendium nie mo¿e byæ przyznane na okres d³u¿szy
ni¿ 1 rok kalendarzowy.
§5
Zarz¹d gminy cofa stypendium w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) zawodnik utraci³ lub zawieszony zosta³ w prawach zawodnika przez statutowy organ w³aciwego polskiego zwi¹zku
sportowego, zgodnie z regulaminem sportowym,
b) zawodnik utraci³ zdolnoæ do uprawiania sportu, stwierdzon¹ orzeczeniem wydanym przez lekarza Centralnego
Orodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

c) zawodnik odmówi³ udzia³u w zawodach sportowych krajowych lub zagranicznych, zgodnych z kalendarzem startów, bez przyczyny uzasadniaj¹cej odmowê.
§6
1. Zarz¹d gminy wstrzymuje stypendium sportowe je¿eli
zawodnik zaniedbuje siê w przygotowaniach do rywalizacji
sportowej.
2. Wstrzymane stypendium wyp³aca siê zawodnikowi
po stwierdzeniu, ¿e zawodnik realizuje program przygotowañ.
3. Wyp³ata stypendium nastêpuje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym usta³y przyczyny jego wstrzymania.
4. W przypadku stwierdzenia przez organ udzielaj¹cy stypendium, ¿e wstrzymanie stypendium nast¹pi³o z przyczyn
niezawinionych przez zawodnika, mo¿e ono byæ wyp³acone za ca³y okres wstrzymania.
§7
Zawodnik zobowi¹zany jest informowaæ organ przyznaj¹cy
stypendium o wszystkich przypadkach opisanych w §5 i §6
 pod rygorem zwrotu wyp³aconej kwoty stypendium.
§8
1. Podstaw¹ okrelenia wysokoci stypendium sportowego
jest og³aszane przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim przeciêtne wynagrodzenie
miesiêczne w gospodarce narodowej, w okresie trzech
kwarta³ów roku poprzedzaj¹cego rok przyznania stypendium, zwane dalej przeciêtnym wynagrodzeniem.
2. Wysokoæ stypendium nie mo¿e przekroczyæ 30% (trzydzieci procent) przeciêtnego wynagrodzenia.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Seweryn Waligóra
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Poz. 2425

2425
UCHWA£A Nr XLII/378/2002 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogono na obszarze wsi
Nienawiszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku
z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. nr 15 z 1999 r. poz. 139
z póniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16
poz. 78 z póniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27
poz. 96 z póniejszymi zmianami), Rada Miejska w Rogonie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogono obejmuj¹c¹ czêæ wsi Nienawiszcz w obrêbie dzia³ek o numerach
geodezyjnych:70, 71, 72, 73, 74, 75 i czêci dz. 76.
2. Obszar zmiany planu oznaczony jest na rysunku planu
w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 dotyczy terenu górniczego
w rozumieniu przepisów szczególnych.
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§2
Cele regulacji zawarte w ustaleniach planu s¹ nastêpuj¹ce:
1. Uwzglêdnienie zmiany przeznaczenia terenów ³¹kowobagiennych czasowo na obszar górniczy w rozumieniu
przepisów szczególnych, a docelowo na poeksploatacyjny
zbiornik wodny.
2. Uwzglêdnienie interesów publicznych w zakresie ochrony
rodowiska, poprzez wprowadzenie elementów wzbogacaj¹cych krajobraz i stabilizuj¹cych warunki wodne
w zlewni.
3. Minimalizacja zagro¿eñ i konfliktów miêdzy u¿ytkownikami przestrzeni na Obszarze Chronionego Krajobrazu.
§3
1. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) docelowego przeznaczenia terenów pod zbiornik wodny ze stref¹ przybrze¿n¹ (W),
2) tymczasowego przeznaczenia terenów przysz³ego zbiornika wodnego pod eksploatacjê torfu,
3) linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
4) tereny zieleni krajobrazowej w obrêbie zbiornika wodnego (1ZW),
5) tereny zieleni krajobrazowej w otoczeniu zbiornika
wodnego (2ZW),
6) wytycznych do projektu eksploatacji torfu,

7) wytycznych do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów
wynikaj¹cych z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego,
9) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
10) zasad obs³ugi komunikacyjnej.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
z zastrze¿eniem §7 ust. 1,
3) symbole okrelaj¹ce przeznaczenie terenu.
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Rogonie,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1: 1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
4) zieleni krajobrazowej  nale¿y przez to rozumieæ tereny
ró¿norodnej rolinnoci rodzimej, której zadaniem jest
urozmaicenie przywodnego krajobrazu, biologiczna os³ona zbiornika wodnego, stworzenie siedlisk dla fauny,
5) zagro¿enia dla rodowiska  nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska i dzia³ania prowadz¹ce do niepo¿¹danych zmian
komponentów rodowiska a w konsekwencji niekorzystnych warunków ¿ycia ludzi.
Rozdzia³ II
Przepisy szczegó³owe
§5
1. Jako podstawowe, docelowe przeznaczenie terenu, okrelone w §1 uchwa³y ustala siê zbiornik wodny, retencyjny,
z zieleni¹ krajobrazow¹.
2. Ustala siê teren zbiornika wodnego, oznaczony na rysunku
planu symbolem W.
3. Zbiornik wodny, o którym mowa w ust. 2 bêdzie zbiornikiem retencyjnym przep³ywowym, pe³ni¹cym funkcjê krajobrazow¹, o parametrach, warunkach realizacji i u¿ytkowania okrelonych w decyzji pozwolenia wodnoprawnego,wydanej przez Starostê Obornickiego Nr OS.IV/6224/
2000 z dnia 22.09.2000 r.
4. Dopuszcza siê uzupe³niaj¹c¹ funkcjê  prowadzenie gospodarki rybackiej w zbiorniku, o którym mowa w ust. 1.
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5. Jako tymczasowe u¿ytkowanie terenu, o którym mowa
w ust. 1, do czasu jego docelowego zagospodarowania
ustala siê eksploatacjê torfu, z wykorzystaniem surowca
do rekultywacji gruntów rolnych.
6. Ustala siê tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone
na rysunku planu symbolem (1ZW), zlokalizowane na
obszarze nie podlegaj¹cym eksploatacji torfu,Teren (1ZW)
stanowi obszar zieleni naturalnej, kszta³towanej spontanicznie, bez ingerencji cz³owieka, bêd¹cy potencjalnym
siedliskiem gniazdowania oraz bytowania ptaków wodnych i b³otnych.
7. Ustala siê tereny zieleni krajobrazowej, urz¹dzonej (2ZW),
otaczaj¹cej zbiornik wodny, bêd¹ce mozaik¹ ró¿norodnej
zieleni, wysokiej, niskiej, która bêdzie pe³niæ funkcjê obudowy biologicznej zbiornika, ochrony jego przed substancjami sp³ywaj¹cymi z pól uprawnych.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce wytyczne do projektu eksploatacji
torfu, jako tymczasowego u¿ytkowania terenu, do czasu jego
docelowego zagospodarowania:
1. Eksploatacja z³o¿a torfu zlokalizowana jest w obrêbie terenu górniczego, którego dotyczy zmiana planu.
2. Kopalinê z³o¿a mo¿na eksploatowaæ jednym piêtrem eksploatacyjnym do max. g³êbokoci 3,5 m ppt w granicach
obszaru górniczego oznaczonego symbolem graficznym
na rysunku planu.
3. Transport urobku odbywaæ siê bêdzie po terenie z³o¿a
w kierunku pó³nocnym do drogi gminnej Nienawiszcz 
S³omowo.
4. Szczegó³owe warunki wydobycia kopaliny i transportu
urobku ustalone bêd¹ w projekcie zagospodarowania z³o¿a i rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, wykonanego
zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Teren po eksploatacji z³o¿a torfu utworzy wyrobisko poeksploatacyjne zawodnione. Po zakoñczeniu eksploatacji
kopaliny, ustala siê przeprowadzenie prac ziemnych koniecznych dla ukszta³towania brzegów zbiornika wodnego
w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem graficznym (W).
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce wytyczne do projektu rekultywacji
terenu po eksploatacji torfu:
1. Wielkoæ zbiornika wodnego winna stanowiæ maksymaln¹
powierzchniê okrelon¹ na rysunku planu, istnieje mo¿liwoæ zmniejszenia obszaru wodnego oraz modyfikacji linii
brzegowej.
2. Brzegi zbiornika wodnego nale¿y wyrównaæ, z³agodziæ
skarpy, dla wprowadzenia zieleni.
3. Brzegi zbiornika mo¿na przystosowaæ dla mo¿liwoci
wêdkowania.
4. Wokó³ zbiornika wprowadziæ nasadzenia zieleni krajobrazowej, zgodnie z warunkami siedliskowymi.
5. Teren zbiornika wodnego nie mo¿e byæ ogrodzony.
6. W celu zabezpieczenia terenów lenych przed mo¿liwoci¹
podmakania konieczne jest wykonanie rowu opaskowego
o g³êbokoci do rzêdnej minimalnego zwierciad³a wody
86,60 m npm, odpowiadaj¹cej rzêdnej dna wlotu
do ruroci¹gu odp³ywowego.

Poz. 2425

§8
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania i u¿ytkowania terenów, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego:
1. Teren objêty zmian¹ planu po³o¿ony jest w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny We³ny i Rynny Go³aniecko-W¹growieckiej, w zwi¹zku z tym obowi¹zuj¹ wytyczne
i zasady zagospodarowania, w zakresie ochrony gleb
i powierzchni ziemi zgodnie z ust. 2 pkt 6 za³¹cznika nr 3
do Rozporz¹dzenia nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia
15 maja 1998 r.(Dz.Urz. Woj. pilskiego nr 13 poz. 83)
w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim ujêtego w wykazie aktów
prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych na terenie województwa wielkopolskiego (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 24 marca 1999 r., Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 14 poz.
246).
2. Eksploatacja z³o¿a nie mo¿e stanowiæ trwa³ego zagro¿enia
dla komponentów rodowiska, szczególnie dla wód gruntowych i powierzchniowych.
3. W trakcie eksploatacji nale¿y dbaæ o stan techniczny
maszyn eksploatacyjnych i rodków transportu przed ewentualn¹ awari¹ wycieku oleju lub paliwa do gruntu i wód.
4. Nale¿y wprowadziæ nasadzenia obudowuj¹ce zbiornik
wodny, obrze¿a wyspy i pó³wyspy zgodnie z warunkami
siedliskowymi i ukszta³towan¹ rzeb¹.
5. Zakaz odprowadzania nieczystoci p³ynnych do gruntu
i wód otwartych.
6. Zakaz stosowania noników energii cieplnej szczególnie
szkodliwych dla rodowiska, takich jak: wêgiel, koks, odpady.
7. Grunty rolne (³¹ki) klasy V i VI pochodzenia organicznego
wymagaj¹ zgody Wojewody Wielkopolskiego na zmianê
ich przeznaczenia na cele nierolnicze.
§9
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej s¹ nastêpuj¹ce:
1. Obowi¹zuje zachowanie wystêpuj¹cych na terenie objêtym zmian¹ planu sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem zmian na warunkach uzgodnionych
z poszczególnymi dysponentami sieci.
2. Do w³aciciela terenu nale¿y konserwacja i utrzymanie
wylotu ruroci¹gu z przyczó³kiem betonowym oraz odwadniaj¹cego rowu opaskowego, oznaczonych na rysunku
planu.
3. Zakaz sk³adowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów
i ich spalania.
4. Segregowane odpady winny byæ wywo¿one na wysypisko
gminne.
§10
Zasady podzia³u terenu s¹ nastêpuj¹ce:
1. Zakazuje siê wtórnego podzia³u istniej¹cych dzia³ek, dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki pod niezbêdne obiekty
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej z zabezpieczeniem do
nich dojazdu, je¿eli przepisy szczególne tego wymagaj¹.
2. Zakazuje siê lokalizacji jakichkolwiek obiektów budowlanych
na obszarze objêtym zmian¹ planu, z wyj¹tkiem niezbêdnych
budowli zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹.
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§11
W zakresie obs³ugi komunikacyjnej ustala siê:
1. Dostêp obszaru objêtego zmian¹ planu do drogi gminnej
Nienawiszcz-S³omowo zapewniony jest z terenów w³asnych inwestora poprzez drogi wewnêtrzne.
2. Utrzymanie i zarz¹dzanie drogami wewnêtrznymi nale¿y
do w³aciciela terenu.
3. W³aciciel terenu zapewni miejsca parkowania pojazdów
u¿ywanych przy eksploatacji torfu na swoim terenie.
4. Warunki u¿ytkowania drogi gminnej Nienawiszcz-S³omowo okrelone zostan¹ w umowie pomiêdzy zarz¹dem tej
drogi a podmiotem gospodarczym w zwi¹zku z art. 15 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j.t. Dz.U. Nr 71, poz. 838 ze zmianami).
Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe
§12
Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu.

Poz. 2425

§13
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogono, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogono z dnia 24.04.1990 r. i og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pilskiego Nr 15 poz. 164 w czêci objêtej
niniejsz¹ uchwa³¹.
§14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Rogonie.
§15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zdzis³aw Hinz
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UCHWA£A Nr XLII/375/2002 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 8 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogono na obszarze dzia³ki numer
ewid. 160 po³o¿onej we wsi Nienawiszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póniejszymi zmianami) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r.
z pón. zmianami) Rada Miejska w Rogonie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogono na obszarze wsi Nienawiszcz, zwan¹ dalej zmian¹ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar (dzia³kê numer 160) oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000, zwanym
dalej rysunkiem, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu wyznacza siê:
1) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku M,
2) teren komunikacji wewnêtrznej oznaczony na rysunku K,
3) teren parkingu oznaczony na rysunku KP,
4) teren zieleni urz¹dzonej oznaczony na rysunku ZP,
5) teren ogrodu oznaczony na rysunku O,
6) teren stacji transformatorowej oznaczony na rysunku EE,
7) teren przepompowni cieków oznaczony na rysunku NOp.
2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi przestrzeñ
do realizacji liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§3
Na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê zakaz
prowadzenia przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko.
§4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej M ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia³u:
1) zabudowa mo¿e byæ realizowana, na wydzielonej dzia³ce,
na obszarze ograniczonym:
a) obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
2) na dzia³ce mog¹ byæ realizowane dwa obiekty kubaturowe:
budynek mieszkalny i budynek gospodarczy (gara¿owy),
3) wysokoæ budynku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ
2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna
wysokoæ budynku mieszkalnego do 10 m od poziomu
terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,
4) budynek mieszkalny nale¿y realizowaæ z dachem stromym,
symetrycznym, dwu lub czterospadowym o k¹cie pochylenia po³aci min. 30o, z okapem wysuniêtym z lica budynku
na minimum 60 cm, a budynek gospodarczy dachem
stromym o k¹cie pochylenia po³aci min. 200,

5) zabudowa mieszkaniowa powinna byæ zlokalizowana
wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy (jeli jest okrelona
na rysunku), przy dachu dwuspadowym kalenic¹ równolegle do drogi; dopuszcza siê w stosunku do wyznaczonej
obowi¹zuj¹cej linii zabudowy cofniêcie lub wysuniêcie
partii wejciowych do budynku,
6) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki,
7) tereny biologicznie czynne - trwale pokryte rolinnoci¹
winny stanowiæ min. 30% ca³kowitej powierzchni dzia³ki,
8) wyznaczono 19 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹, przy
podziale nale¿y zachowaæ k¹t prosty pomiêdzy liniami
podzia³u wewnêtrznego, a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi
wewnêtrznej, dopuszcza siê tolerancjê do 10%,
9) nale¿y skablowaæ liniê napowietrzn¹ koliduj¹c¹ z projektowan¹ zabudow¹,
10) od strony wjazdu na dzia³kê nale¿y zapewniæ odpowiedni¹
liczbê miejsc postojowych dla w³asnych potrzeb.
§5
Na terenie stacji transformatorowej oznaczonym na rysunku
EE ustala siê prawo do realizacji budynku stacji o wysokoci
1 kondygnacji z dachem stromym dwu lub czterospadowym
o k¹cie pochylenia po³aci min. 200.
§6
Dla terenu przepompowni cieków NOp ustala siê prawo
do budowy:
1) przepompowni cieków,
2) mo¿liwoæ zagospodarowania dzia³ki zieleni¹.
§7
Dla terenu ogrodu O ustala siê:
1) prawo do realizacji obiektów ma³ej architektury,
2) podzia³ terenu na dzia³ki pokazano na rysunku,
3) ka¿da dzia³ka ogrodu O stanowi integraln¹ czêæ przyleg³ych dzia³ek M,
4) zakaz zabudowy terenu obiektami kubaturowymi.
§8
Dla terenu zieleni parkowej ZP ustala siê:
1) prawo do budowy obiektów u¿ytkowych s³u¿¹cych codziennej rekreacji np.: ³awek, piaskownicy, drabinek, hutawek itp.,
2) mo¿liwoæ ogrodzenia terenu zieleni¹ ¿ywop³otow¹,
3) koniecznoæ zagospodarowania terenu zieleni¹ nisk¹
i redni¹.
§9
Obowi¹zuj¹ okrelone na rysunku:
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1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) wymagane usytuowanie kalenicy przy dachu dwuspadowym.
§10
1. Dla ulicy wewnêtrznej K o jednej jezdni dwupasowej ustala
siê:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych na 12,0 m i 10,0 m,
2) min. szerokoæ pasa ruchu na 2,5 m.
2. Dla terenu parkingu KP po³o¿onego w strefie cmentarza
mo¿liwoæ realizacji oko³o 50 miejsc postojowych lub
zagospodarowania terenu zieleni¹.
§11
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:
1) dostarczanie energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie,
na podstawie warunków technicznych uzyskanych w Energetyce Poznañskiej S A, po wybudowaniu nowych linii
elektroenergetycznych kablowych SN  15 kV stacji transformatorowej kubaturowej 15/0,4 kV oraz linii elektroenergety - cznych kablowych niskiego napiêcia na osiedlu,
2) zaopatrzenie w gaz na podstawie warunków technicznych
dostawcy,
3) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej ?100,
4) odprowadzenie cieków:
a) do czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych z zachowaniem przepisów szczególnych
w tym zakresie, cieki bêd¹ wywo¿one na najbli¿szy
punkt zlewny oczyszczalni cieków,
b) docelowo sieci¹ kanalizacji ciekowej do wiejskiej
oczyszczalni cieków,

Poz. 2426

5) odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo,
6) gromadzenie odpadów sta³ych w pojemnikach i wywóz
na najbli¿sze zorganizowane wysypisko mieci,
7) dla odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne
nale¿y uzyskaæ stosown¹ zgodê na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie gospodarki z odpadami,
8) ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym
(np.: gazem, energi¹ elektryczn¹ lub paliwem p³ynnym).
§12
Ustala siê dla terenu: M - 30% stawkê, s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku
z uchwaleniem zmiany planu.
§13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Rogonie.
§14
Na obszarze wsi Nienawiszcz objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogono uchwalonego uchwa³¹ Nr
XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogono z dnia 24
kwietnia 1990 r.
§15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zdzis³aw Hinz
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2427
UCHWA£A Nr LXXXIX/1022/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLI/498/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie trybu
i szczegó³owych zasad zwrotu wydatków za wiadczenia z pomocy spo³ecznej w zakresie zadañ w³asnych gminy
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
z póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 pkt 2, 3,
4, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 1, 3, 4, 5, art. 41 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64,
poz. 414 z 1998 r. z póniejszymi zmianami), Rada Miasta
Poznania uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLI/498/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia
29 sierpnia 2000 roku w sprawie trybu i szczegó³owych zasad
zwrotu wydatków za wiadczenia z pomocy spo³ecznej
w zakresie zadañ w³asnych gminy wprowadza siê zmiany:
1) w §3 ust. 2 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
Wydatki poniesione na zakup posi³ków, z zastrze¿eniem
wydatków wymienionych w pkt 2a, podlegaj¹ zwrotowi
zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹...,
2) w §3 po ust. 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
Wydatki poniesione na zakup posi³ków realizowanych
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów podlegaj¹
zwrotowi zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹.

Lp.

wysokoæ dochodu

wysokoæ wydatków
do zwrotu w%

1. do wysokoci 200% kryterium dochodowego,
uprawniaj¹cego do wiadczeñ pomocy
spo³ecznej, okrelonego w art. 4 ust. 1 ustawy
o pomocy spo³ecznej
2. powy¿ej 200%

0

100

§2
Pozosta³a treæ uchwa³y nie ulega zmianie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie14 dni
od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Dariusz Lipiñski

2428
UCHWA£A Nr XLVI/576/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, dzia³ki nr 53AL/9
i 53AL/10, w Borówcu, gm. Kórnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, dzia³ki nr 53AL/9
i 53AL/10, w Borówcu, gm. Kórnik.
§2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹ niniejszej
uchwa³y.

§3
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których
mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
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4) funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego,
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, jak¹ tworz¹
lica frontowych cian budynków,
7) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej pod obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu, wyra¿ony
w procentach,
8) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
§5
U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane
miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z póniejszymi
zmianami),
3) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 140),
4) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. z 2001 r.
Nr 115poz. 1229),
5) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z póniejszymi zmianami),
7) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78, z póniejszymi
zmianami),
8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62
poz. 628),
9) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085),
10) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622,
z póniejszymi zmianami),
11) ustawa z dnia 24. sierpnia 1991 r. ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351, z póniejszymi
zmianami).
§6
Przedmiot planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ niniejszego planu zosta³ wyznaczony Uchwa³¹ Nr XXXIV/442/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
24 sierpnia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Borówcu.
§7
Obszar objêty planem.
1. Planem objêto obszar o powierzchni 0,1216 ha.
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2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest we wsi
Borówiec, oko³o 85 m na pó³noc od ul. G³ównej.
§8
Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu, o którym
mowa w §3. Odpowiadaj¹ one granicom dzia³ek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 53/AL/9 i 53AL./10.
Rozdzia³ II
Przeznaczenie terenu
§9
Na obszarze objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci, teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN,
2) ci¹g pieszo - jezdny, teren oznaczony na rysunku symbolem Kxx, znajduj¹cy siê poza granicami opracowania,
bêd¹cy drog¹ wewnêtrzn¹.
Rozdzia³ III
Zasady zagospodarowania terenu
§10
Ustala siê wyposa¿anie nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce
do zbierania odpadów. Unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomoci winno odbywaæ siê na zasadach okrelonych w przepisach.
§11
Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ niekorzystnym zmianom
powierzchni ziemi. W tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do
niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby
terenu, przez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz
niew³aciwe sk³adowanie odpadów i odprowadzanie cieków.
§12
Zakazuje siê:
1) prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych panuj¹ce na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie stosunki
gruntowo-wodne,
2) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko, wymienianych w przepisach.
§13
Ustala siê obowi¹zek wykonania badañ geotechnicznych,
okrelaj¹cych warunki posadowienia zabudowy. Badania geotechniczne winny okreliæ koniecznoæ (lub jej brak) wykonania odpowiednich rozwi¹zañ technicznych zabezpieczaj¹cych
budynki przed zawilgoceniem.
Rozdzia³ IV
Linie rozgraniczaj¹ce
§14
Linia ci¹g³a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania okrelonych w niniejszej uchwale.
Rozdzia³ V
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
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§15
Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu objêtego planem ustala siê
z istniej¹cej ulicy G³ównej, za porednictwem drogi wewnêtrznej, o której mowa w §9 pkt 2, znajduj¹cych siê poza granicami
niniejszego opracowania.
§16
Ustala siê wykorzystanie infrastruktury technicznej istniej¹cej
w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy G³ównej oraz realizacjê
przy³¹czy do tej infrastruktury, realizowanych w granicach
drogi wewnêtrznej, o której mowa wy¿ej, przy zachowaniu
przepisów, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) kanalizacja sanitarna: za pomoc¹ sieci kanalizacyjnej
do oczyszczalni cieków, plan dopuszcza jej lokalizacjê;
tymczasowo, tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej,
plan dopuszcza gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,
2) kanalizacja deszczowa:
a) ustala siê odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych, po wczeniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urz¹dzeniach, do parametrów
okrelonych w przepisach, do kanalizacji deszczowej,
b) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej plan dopuszcza siê odprowadzenie deszczówki, po wczeniejszym
podczyszczeniu w odpowiednich urz¹dzeniach,
do parametrów okrelonych w przepisach, do pobliskiego rowu; po wczeniejszym uzyskaniu odpowiednich pozwoleñ,
c) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomoci,
3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem istniej¹cych
komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z urz¹dzeñ elektroenergetycznych znajduj¹cych siê poza granicami opracowania,
5) zasilanie w gaz: z sieci redniego cinienia na warunkach
okrelonych w przepisach,
6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.
Rozdzia³ VI
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i gabaryty obiektów
§17
Na terenach zabudowy mieszkaniowej, MN, zabudowê nale¿y
kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów
oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) budynki mieszkalne wolnostoj¹ce lub jeden budynek
w zabudowie bliniaczej, plan dopuszcza realizacjê jednego budynku mieszkalnego na obu dzia³kach,
2) wysokoæ zabudowy: do II kondygnacji, budynki parterowe z poddaszem u¿ytkowym,
3) dopuszcza siê podpiwniczenie zabudowy, przy zachowaniu przepisów oraz ustaleñ niniejszego planu, w szczególnoci §13,
4) dachy o nachyleniu do 45°, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówko-podobnych, plan dopuszcza inne
formy dachów np. dachy mansardowe, wtedy nie obowi¹zuje ograniczenie dotycz¹ce k¹ta nachylenia,
5) wskanik intensywnoci zabudowy: do 50% dla zabudowy
dwoma budynkami na obu dzia³kach, a 35% dla zabudowy
jednym budynkiem mieszkalnym, powierzchni dzia³ki,
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6) dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego na granicy s¹siaduj¹cej z ci¹giem pieszo-jezdnym, Kxx,
7) wskanik zagospodarowania zieleni¹: od 25% powierzchni
dzia³ki,
8) konstrukcja budynków oraz zastosowane materia³y, musz¹
spe³niaæ wymogi przepisów przeciwpo¿arowych,
9) budynki gara¿owe dobudowane do budynku mieszkalnego; dopuszcza siê realizacjê wolnostoj¹cych budynków
gara¿owych, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu
architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,
10) dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportoworekreacyjnych.
Rozdzia³ VII
Tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzania oraz
u¿ytkowania terenu
§18
Ustala siê funkcjê rekreacyjn¹, jako tymczasowy sposób zagospodarowania terenu, w zwi¹zku z powy¿szym, plan dopuszcza lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z rekreacj¹
i wypoczynkiem.
Rozdzia³ VIII
Przepisy koñcowe
§19
Plan zachowuje wa¿noæ równie¿ wtedy, jeli nast¹pi:
1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów chyba, ¿e z ich treci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu,
2) zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.
§20
Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, dzia³ki
nr 53AL/9 i 53AL/10, w Borówcu, gm. Kórnik, traci moc
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Kórnik, uchwalony przez Radê Miasta i Gminy Kórnik uchwa³¹
Nr II/12/93 z dnia 17. lutego 1993 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj.
Pozn. Nr 5, poz. 43), w granicach obszaru objêtego planem,
o którym mowa w §§7 i 8.
§21
Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoci 30%.
§22
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Kórniku.
§23
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku
() Seweryn Waligóra
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UCHWA£A Nr XLVI/577/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Wzgórze Owocowe
w Dzieæmierowie gminy Kórnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 10
ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15,
poz. 139 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Wzgórze Owocowe
w Dzieæmierowie, gm. Kórnik.
§2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹ niniejszej
uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których
mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
4) funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, jak¹ tworz¹
lica frontowych cian budynków,
8) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej pod obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu, wyra¿ony
w procentach,
9) dzia³alnoci gospodarczej - nale¿y przez to rozumieæ zarobkow¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ i handlow¹ o powierzchni
sprzeda¿owej poni¿ej 1000 m2, okrelon¹ w przepisach,

10) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
§5
U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane
miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z póniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z póniejszymi
zmianami),
3) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14. grudnia 1994 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 140),
4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z póniejszymi zmianami),
5) ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
Nr 62 poz. 628),
6) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085),
7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z póniejszymi zmianami),
8) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 z póniejszymi
zmianami),
9) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622
z póniejszymi zmianami),
10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351 z póniejszymi
zmianami).
§6
Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ niniejszego planu zosta³ wyznaczony Uchwa³¹ Nr XXXV/458/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
17 wrzenia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzieæmierowie.
3. Zgodnie z wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹, planem ustala siê:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 98

 10476 

2) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny tej infrastruktury,
3) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i gabaryty obiektów,
4) tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzania oraz
u¿ytkowania terenu.
§7
Obszar objêty planem.
1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 9,00 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest w gminie
Kórnik, w miejscowoci Dzieæmierowo, w odleg³oci
ok. 300 m od drogi krajowej nr 11.
§8
Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu, o którym
mowa w §3. Odpowiadaj¹ one granicom nieruchomoci oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 63/1 i 63/2.
Rozdzia³ II
Przeznaczenie terenu
§9
Na obszarze objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci,
oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem TZ,
3) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE,
4) ulice dojazdowe, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KD,
5) ci¹gi pieszo - jezdne, tereny oznaczone na rysunku symbolem Kxx.
§10
Na terenie objêtym planem ustala siê, przy zachowaniu przepisów, przeznaczenie dopuszczalne dzia³alnoæ gospodarcz¹,
pod warunkiem zachowania przepisów i ustaleñ niniejszej
uchwa³y.
§11
Na obszarze planu dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub ich czêci, przy zachowaniu warunków
okrelonych w uchwale oraz przepisów.
§12
Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 ust. 8, niniejszym
planem zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych:
1) rola klasa IV a
o pow. 4,7770 ha,
2) rola klasa IV b o pow. 0,7100 ha,
3) rola klasa V o pow. 2,6300 ha,
4) ³¹ka klasa IV o pow. 0,8800 ha,
na cele okrelone w uchwale.
Rozdzia³ III
Zasady zagospodarowania terenu
§13
Na obszarze objêtym planem ustala siê wyposa¿enie ka¿dej
nowo wydzielonej nieruchomoci w odpowiednio przygoto-
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wane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§14
Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub
uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby terenu, przez
niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe
zbieranie odpadów i odprowadzanie cieków.
§15
Zakazuje siê:
1) prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych panuj¹ce na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie stosunki
gruntowo-wodne,
2) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko, wymienianych w przepisach.
§16
Dla funkcji dopuszczalnej, ustala siê koniecznoæ wyznaczenia
w ramach nieruchomoci, miejsc postojowych dla przyjezdnych.
§17
Uci¹¿liwoci dla rodowiska, zwi¹zane z prowadzon¹ na terenie objêtym planem, dzia³alnoci¹ a powodowane np. przez
ha³as, wibracje, zak³ócenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomoci
zajmowanej przez inwestycje je wywo³uj¹ce.
§18
Dla terenu objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce warunki
podzia³u nieruchomoci:
1) wydzielenie dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu,
2) dopuszcza siê zmiany powierzchni i uk³adu granic, które
maj¹ charakter postulowany, jednak powsta³e po podziale
nieruchomoci:
a) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿:
- 440 m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej,
- 300 m2dla zabudowy bliniaczej,
b) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej,
c) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub
zbli¿onym do prostego,
3) dopuszcza siê, o ile zajdzie taka potrzeba, ³¹czenie dzia³ek,
pod warunkiem, ¿e bêd¹ zachowane warunki okrelone
w przepisach oraz ustalenia planu.
Rozdzia³ IV
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania
§19
Linia ci¹g³a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania okrelonych w niniejszej uchwale.
§20
Linie rozgraniczaj¹ce ulice dojazdowe oraz ci¹gi pieszo-jezdne
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi przedstawiono na rysunku, zgodnie z §19.
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§21
Na obszarze objêtym planem wyznacza siê ulice dojazdowe,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD, 2KD, 3KD, 4KD,
5KD, dla których ustala siê:
1) szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m, przy czym
dla ulicy 5KD w czêci w³¹czenia do drogi gminnej: 12 m,
2) jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. 6 m,
3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaæ
spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a tak¿e
Polskie Normy,
4) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczególne posesje zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce
z przepisów, pola widocznoci,
5) w³¹czenie zjazdów, o których mowa wy¿ej, do ulic musi
byæ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym
do prostego,
6) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoci: 3,5 m,
7) zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdu wzd³u¿ ulicy,
8) dopuszcza siê realizacjê chodników o szerokoci minimum
2,0 m.
§22
Na obszarze objêtym planem wyznacza siê ci¹gi pieszojezdne, 1Kxx, 2Kxx, 3Kxx i 4Kxx, dla których ustala siê:
1) szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych: 8 m,
2) zakoñczenie placem do zawracania, o parametrach zgodnych z przepisami, dla 1 Kxx, 2Kxx i 3Kxx,
3) realizacjê pieszo - jezdni,
4) przy projektowaniu oraz realizacji zachowaæ zjazdy, pola
widocznoci oraz spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu
o przepisy, a tak¿e Polskie Normy.
§23
Na ca³ym obszarze planu dopuszcza siê realizacjê dojazdów
do dzia³ek o szerokoci min. 5 m, przy zachowaniu przepisów
oraz Polskich Norm.
§24
W liniach rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych oraz ci¹gów
pieszo-jezdnych dopuszcza siê wyznaczanie cie¿ek rowerowych.
Rozdzia³ V
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linii rozgraniczaj¹cych tereny tej infrastruktury
§25
Obs³ugê komunikacyjn¹ terenów objêtych planem ustala siê:
z istniej¹cej drogi gminnej, za porednictwem nowo wyznaczonych ulic dojazdowych, zgodnie z §21 oraz ci¹gów pieszojezdnych, zgodnie z §22, oraz przy zachowaniu przepisów.
§26
Ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych oraz ci¹gów pieszo-jezdnych, przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) kanalizacja sanitarna: za pomoc¹ sieci kanalizacyjnej do
lokalnej oczyszczalni cieków; plan dopuszcza tymczasowo, tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,
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2) kanalizacja deszczowa:
a) z wewnêtrznych terenów utwardzonych poprzez wpusty uliczne, odstojniki szlamowe i separatory, po wczeniejszym uzyskaniu odpowiednich pozwoleñ, do pobliskiego rowu, znajduj¹cego siê poza granicami opracowania,
b) w przypadku gdy na terenie objêtym planem lokalizowana bêdzie inwestycja lub prowadzona dzia³alnoæ
nieæ bêdzie za sob¹ mo¿liwoæ wyst¹pienia w wodach
deszczowych zwi¹zków ropopochodnych lub innych
niepo¿¹danych, a okrelonych w przepisach, nale¿y
zastosowaæ odpowiednie zabezpieczenia techniczne
przed odprowadzeniem wód deszczowych do odbiornika,
c) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomoci,
3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem istniej¹cych
komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne:
a) ze stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenach EE; plan dopuszcza zmiany lokalizacji terenu EE,
po uzgodnieniu z energetyk¹ i uzyskaniu warunków
technicznych,
b) planem ustala siê skablowanie i przeprowadzenie kabla w liniach rozgraniczaj¹cych ulic i ci¹gów, istniej¹cych napowietrznych linii elektroenergetycznych,
c) tymczasowo, tzn. do czasu skablowania linii elektroenergetycznej 15kV, obiekty przeznaczone na sta³y
pobyt ludzi lokalizowaæ w odleg³ociach przewidzianych w przepisach,
d) do czasu skablownia linii ustala siê koniecznoæ zapewnienia dostêpu do istniej¹cych s³upów elektroenergetycznych,
5) rodki ³¹cznoci: z w³¹czeniem do istniej¹cej sieci telefonicznej; dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,
6) zaopatrzenie w gaz: z istniej¹cej sieci gazowej redniego
cinienia,
7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.
Rozdzia³ 6
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i gabaryty obiektów
§27
Na terenach zabudowy mieszkaniowej, MN, zabudowê nale¿y
kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów
oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) budynki mieszkalne wolnostoj¹ce, do II kondygnacji, realizowane jako budynki parterowe z poddaszem u¿ytkowym;
dopuszcza siê podpiwniczenie zabudowy,
2) plan dopuszcza realizacjê zabudowy bliniaczej, w ramach
poszczególnych zespo³ów dzia³ek, pod warunkiem zachowania uk³adu komunikacyjnego oraz pozosta³ych ustaleñ
uchwa³y,
3) dachy, o nachyleniu: od 15° do 45°, dopuszcza siê inne
formy dachów, np. dachy mansardowe, dla których nie
ustala siê planem k¹ta nachylenia, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówko-podobnych,
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4) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie
z rysunkiem planu,
5) wskanik intensywnoci zabudowy: do 40% powierzchni
dzia³ki, dla zabudowy wolnostoj¹cej oraz do 50% powierzchni dzia³ki dla zabudowy bliniaczej,
6) wskanik zagospodarowania zieleni¹: od 25% powierzchni
dzia³ki,
7) budynki gara¿owe dobudowane do budynku mieszkalnego lub wbudowane; dopuszcza siê realizacjê wolnostoj¹cych budynków gara¿owych, pod warunkiem zachowania
jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,
8) dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ rekreacyjnesportowych,
9) dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siê
rozbudowê, przebudowê oraz nadbudowê, przy zachowaniu przepisów oraz ustaleñ planu,
10) realizacjê dzia³alnoci us³ugowej w czêci parterowej budynku mieszkalnego; dopuszcza siê wolnostoj¹ce budynki
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
§28
Na terenie oznaczonym TZ ustala siê:
1) realizacjê nasadzeñ w trzech piêtrach, jako obudowê biologiczn¹ istniej¹cego rowu; przy czym nale¿y zachowaæ
odpowiedni dobór rolin ze wzglêdu na lokalne warunki
glebowe i klimatyczne,
2) dopuszcza siê realizacjê rekreacji czynnej, jak i biernej
i zwi¹zanych z tym, obiektów i urz¹dzeñ sta³ych lub
tymczasowych,
3) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej, pod
warunkiem wykonania badañ geotechnicznych, okrelaj¹cych warunki posadowienia zabudowy, badania geotechniczne winny okreliæ koniecznoæ (lub jej brak) wykonania
odpowiednich rozwi¹zañ technicznych zabezpieczaj¹cych
budynki przed zawilgoceniem,
4) zakaz ustawiania ogrodzeñ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
dostêp do rowu i wykonywania prac melioracyjno- konserwatorskich.
§29
Na terenach 3MN, 4MN oraz TZ ustala siê, do czasu jej
skablowania, wyznaczenie strefy potencjalnych oddzia³ywañ
linii energetycznej, PO, dla której ustala siê:
1) zakaz zabudowy obiektami przeznaczonymi na sta³y pobyt
ludzi;
2) zagospodarowanie zieleni¹ nisk¹ i redni¹,
3) koniecznoæ zapewnienia dostêpu do s³upów energetycznych;
4) w celu zabezpieczenia wszelkich urz¹dzeñ i konstrukcji
przed pr¹dem pojemnociowym, nale¿y zastosowaæ uziemienia,
5) dopuszcza siê zmianê szerokoci strefy, o ile bêdzie to
wynika³o z przepisów oraz pomiarów; przeznaczenie terenu, a tak¿e sposób jego zagospodarowania, ustala siê taki
jak dla czêci przyleg³ej.
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Rozdzia³ 7
Tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzania oraz
u¿ytkowania terenu
§30
Dopuszcza siê tymczasow¹ realizacjê jezdni o szerokociach
mniejszych ni¿ okrelone w uchwale, jednak musz¹ byæ spe³nione wymogi okrelone dla drogi po¿arowej, w tym min.
wiat³o utwardzonej jezdni  5 m, z zakazem zmniejszania go
sta³ymi elementami i zadrzewianiem.
§31
Dopuszcza siê do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej prowadz¹cej do oczyszczalni, mo¿liwoæ gromadzenia cieków
w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
Rozdzia³ 8
Przepisy koñcowe
§32
Plan zachowuje wa¿noæ równie¿ wtedy, jeli nast¹pi:
1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów chyba, ¿e z ich treci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu,
2) zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.
§33
Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Wzgórze Owocowe w Dzieæmierowie, gm. Kórnik, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik,
uchwalony przez Radê Miasta i Gminy Kórnik uchwa³¹
Nr II/12/93 z dnia 17 lutego 1993 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj.
Pozn. Nr 5, poz. 43), w granicach obszaru objêtego planem,
o którym mowa w §§7 i 8.
§34
Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoci 30%.
§35
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Kórnik.
§36
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku
() Seweryn Waligóra
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2430
UCHWA£A Nr XLVI/578/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik w Dachowej dz. nr ewid.
205/2
Na podstawie art. 26 i 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142
poz.1591) uchwa³y nr XIII/108/99 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 czerwca 1999 r. oraz uchwa³y nr XLIX/523/2002 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 8 lutego 2002 r., uchwala siê
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik (zatwierdzonego
uchwa³¹ nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia
17 lutego 1993 r. og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Poznañskiego Nr 5 poz. 73) w Dachowej
dz. nr ewid. 205/2, zwan¹ dalej planem.
2. Przedmiotem planu jest zmiana istniej¹cego rolniczego przeznaczenia terenu na cele budownictwa mieszkaniowego.
3. Integraln¹ czêæ planu stanowi rysunek: w skali 1:500,
(uk³ad przestrzenny, infrastruktura, bêd¹cy podstaw¹ kszta³towania zagospodarowania przestrzennego) - stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4. Niniejsza uchwa³a zawiera ustalenia planu zwane dalej
przepisami.
I. Przepisy ogólne
§2
1. Plan obejmuje dzia³kê nr 205/2 o powierzchni 2,7040ha
adaptuj¹c istniej¹cy budynek zagrodowy. Wymieniona
dzia³ka posiada grunty nastêpuj¹cych klas bonitacyjnych:
IV a -1,959 ha, IV b - 0,4200 ha, V - 0,3250 ha.
2. Na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych klasy IV na cele
nierolnicze o powierzchni 2,3790 ha uzyskano zgodê Wojewody Wielkopolskiego wydan¹ decyzj¹ nr RR.IX-77110/
65/PO/2002.
3. Grunty rolne klasy V, zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995
r. o ochronie gruntów rolnych i lenych nie wymagaj¹
zgody na zmianê przeznaczenia na cele budownictwa
mieszkaniowego, zmiana przeznaczenia nastêpuje w trybie
mniejszego planu.
§3
1. Celem regulacji zawartej w ustaleniach zmiany planu jest
umo¿liwienie inwestycyjnej dzia³alnoci inwestorowi, okrelenie zasad zagospodarowania terenu ró¿norodnym podmiotom uczestnicz¹cym w procesie inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji konfliktów i optymalizacji korzyci

wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ w³adz samorz¹dowych
i inwestora.
2. Zasady zagospodarowania terenu objêtego planem,
o których mowa w §3 ust. 1, zgodne s¹ z wymogami ³adu
przestrzennego, ochron¹ interesów publicznych lokalnych
i ponadlokalnych w zakresie ekologii oraz wymogami
technicznymi okrelonymi w Prawie Budowlanym.
§4
1. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹ zasady zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uk³adu komunikacyjnego i sieci poszczególnych mediów. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, to podstawowe przeznaczenie planu, pozosta³e
elementy planu maj¹ charakter towarzysz¹cy, uzupe³niaj¹cy funkcjê podstawow¹.
2. Szczegó³owe ustalenia planu, okrelone w ramach obszarów funkcjonalnych zawarte s¹ w Przepisach Szczegó³owych.
3. Okrelenie skutków wp³ywu ustaleñ niniejszego planu dla
rodowiska przyrodniczego zawarte jest w Prognozie.
4. Ustala siê, ¿e jakiekolwiek emisje z terenów okrelonych
objêtych planem musz¹ siê zmieciæ w granicach dzia³ek
i nie mog¹ przekroczyæ norm dopuszczalnych.
§5
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu (za³¹cznik nr 1) s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice zatwierdzenia planu,
2) projektowane linie rozgraniczaj¹ce terenów o ró¿nym
sposobie u¿ytkowania - obowi¹zuj¹ce,
3) linie podzia³u wewnêtrznego - obowi¹zuj¹ce,
4) linia zabudowy - nieprzekraczalna,
5) droga dojazdowa w liniach rozgraniczaj¹cych - symbol
l DG,
6) drogi dojazdowe osiedlowe w liniach rozgraniczaj¹cych - symbole 2.D i 3.D,
7) tereny zieleni ekologicznej - symbol ZE,
8) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbole l-4M,
9) rezerwa terenu pod trafostacjê - symbol EE,
10) zieleñ izolacyjna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug
ustaleñ dla obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi (obszary funkcjonalne).
§6
1. Przedstawione w rysunku planu rozwi¹zania dotycz¹ce
infrastruktury (w tym rozwi¹zania wariantowe) maj¹ cha-
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rakter postulatywny, podobnie jak ustalenia w zakresie
infrastruktury zawarte w Przepisach szczegó³owych.
Powy¿sze dotyczy zasad kszta³towania sieci mediów, które
w przypadku przyjêcia innego rozwi¹zania realizacyjnego
w projektach technicznych, bêd¹ mog³y ulec zmianie i nie
bêd¹ stanowiæ bariery w przepisach.
2. Ze wzglêdu na koniecznoæ ochrony rodowiska przyrodniczego ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektów mieszkalnych we wszystkie dostêpne media gwarantuj¹ce spe³nienie tego warunku.
3. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia podziemnego, obowi¹zuje zakaz wykonywania trwa³ych urz¹dzeñ terenowych, nasadzeñ do czasu likwidacji kolizji, niezale¿nie od
tego czy obszary te zosta³y zaznaczone na rysunku planu.
4. Uzbrojenie istniej¹ce, nie koliduj¹ce, lub bez mo¿liwoci
prze³o¿enia, nale¿y adaptowaæ na warunkach okrelaj¹cych jego przydatnoæ dla docelowych rozwi¹zañ infrastruktury projektowanego zainwestowania wed³ug dokumentacji technicznych i programowych.
§7
1. Ilekroæ w dalszych przepisach Uchwa³y jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Miejskiej w Kórniku, o ile z przepisu nie wynika
inaczej,
3) przepisach szczegó³owych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji Administracyjnych (art.104
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ stosowny
rysunek planu wymieniony w §1. ust. 3 w zakresie
okrelonym,
4) przeznaczeniu podstawowym, funkcji podstawowej nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie terenu,
które powinno przewa¿aæ na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym, towarzysz¹cym lub funkcji towarzysz¹cej - nale¿y przez to rozumieæ rodzaje
przeznaczenia inne ni¿ dotychczasowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
7) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ grupy obszarów
o jednorodnym przeznaczeniu (np. tereny zabudowy
mieszkaniowej, zieleñ, itp.).
2. Ilekroæ w dalszych przepisach Uchwa³y jest mowa o prognozie- nale¿y przez to rozumieæ prognozê skutków
wp³ywu ustaleñ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze.
II. Przepisy szczegó³owe
§8
1. Ustala siê zasadê wykonania badañ gruntowo-wodnych
dla poszczególnych obszarów zainwestowania zale¿nie od
potrzeb wynikaj¹cych z projektów budowlanych.
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2. Ustala siê obowi¹zek wykonania prac dostosowawczych
dla ca³ego terenu zainwestowania w granicach zatwierdzenia planu, przez wykonania stosownych sieci uzbrojenia
(teren jest zdrenowany).
3. Ustala siê obowi¹zek zastosowania paliwa ekologicznego
(pr¹d, gaz, olej) dla ogrzewania budynków.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce obszary funkcjonalne planu:
Symbol:
Przeznaczenie:
l.M - 4.M
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej z zieleni¹
dzia³kow¹. Dopuszcza siê mo¿liwoæ
lokalizacji gara¿y, przybudowanych do
budynku mieszkalnego. Dopuszcza siê
mo¿liwoæ lokalizowania us³ug ogólno - osiedlowych, nieuci¹¿liwych
wbudowanych w budynek mieszkalny. W obszarze IM pierwsza dzia³ka
od drogi 1DG mo¿liwa do zabudowy
w przypadku, gdy nie bêdzie zbiornika osiedlowego cieków NO/Z.
W przeciwnym razie dzia³kê nale¿y
po³¹czyæ z dzia³k¹ nastêpn¹, na której
zlokalizowany budynek mo¿na zrealizowaæ na dzia³ce wiêkszej (zachowanie strefy 30 m uci¹¿liwoci od NO/Z)
NO/Z

Rezerwa terenu przeznaczonego pod
budowê osiedlowego, szczelnego,
zbiornika cieków z zieleni¹ izolacyjn¹. W przypadku budowy osiedlowej
oczyszczalni cieków teren przeznacza siê pod zieleñ dekoracyjn¹ z ewentualn¹ mo¿liwoci¹ zbudowania pawilonu us³ugowego (us³ugi osiedlowe, nieuci¹¿liwe). W przypadku budowy komunalnej kanalizacji cieków,
zbiornik mo¿na adaptowaæ na potrzeby przepompowni cieków.

NOW

Rezerwa terenu przeznaczona pod realizacjê osiedlowej oczyszczalni cieków. W przypadku innego rozwi¹zania problemu gospodarki ciekowej
teren przeznaczyæ pod zieleñ ekologiczn¹- przed³u¿enie projektowanego
ci¹gu ekologicznego - symbol ZE. Lokalizacja osiedlowej oczyszczalni cieków spowoduje koniecznoæ po³¹czenia ostatnich dwóch dzia³ek w obszarze 2 M (po lewej stronie drogi 2.D jak
w przypadku lokalizacji NO/2- z zachowaniem 30 m strefy uci¹¿liwoci).

EE

Rezerwa terenu pod trafostacjê.

l DG

Droga gminna z rezerw¹ terenow¹
na poszerzenie pó³nocnej jezdni.

ID - 3D

Drogi dojazdowe (ulice osiedlowe)
w liniach rozgraniczaj¹cych.
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5. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) podstawowym przeznaczeniem terenu jest funkcja
mieszkaniowa;
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ pobudowania gara¿y przybudowanych do budynku mieszkalnego;
3) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji us³ug osiedlowych
w parterach budynków mieszkalnych, nieuci¹¿liwych,
nie koliduj¹cych z przeznaczeniem podstawowym;
4) budynki nale¿y realizowaæ jako wolnostoj¹ce jednokondygnacyjne z poddaszem u¿ytkowym;
5) realizacja podpiwniczeñ budynków powinna spe³niaæ
warunek okrelony w §8 ust. 1, przy czym posadzka
parteru wyniesiona mo¿e byæ maksymalnie 1,0 m
ponad rzeczywisty poziom terenu;
6) dachy budynków mieszkalnych nale¿y projektowaæ jako
wielospadowe (postulowane dwuspadowe) z nachyleniem po³aci dachowej 30-40° przy czym wysokoæ
budynków mieszkalnych w kalenicy nie powinna przekroczyæ 10,0 -11,0 m ponad poziom terenu, zaleca siê
jednolity kszta³t dachu dla poszczególnych obszarów
zabudowy, zró¿nicowany w skali ca³ego osiedla;
7) dachy nale¿y kryæ wy³¹cznie dachówk¹ lub imitacj¹
dachówki, pap¹ dachówko-podobn¹ - nie dopuszcza
siê krycia blach¹ falist¹, eternitem, pap¹ czarn¹ g³adk¹;
8) ustala siê maksymaln¹ po wierzchnie zabudowy do
25% powierzchni dzia³ki;
9) ustala siê maksymaln¹ powierzchniê terenów utwardzonych poza zabudow¹ do 20% powierzchni dzia³ki;
10) pozosta³a czêæ dzia³ki powinna byæ wykorzystana na
zieleñ dzia³kow¹ o charakterze ogrodniczo-dekoracyjnym;
11) ogrodzenie dzia³ki o wysokoci maksymalnej 1,50 m
nale¿y realizowaæ jako a¿urowe co najmniej w 70%
powierzchni- od frontu nie dopuszcza siê ogrodzenia
z siatki, a ogrodzenia z prefabrykatów betonowych s¹
niedopuszczalne, zaleca siê ogrodzenie frontowe
o charakterze dekoracyjnym;
12) zaleca siê stosowanie materia³ów budowlanych wy¿szej jakoci.
§9
Ustalenia w zakresie infrastruktury
1. Ustalenia w zakresie komunikacji
1) Dojazd do terenów objêtych planem z projektowanej
drogi gminnej Robakowo-Szczodrzykowo - oznaczonej
symbolem 1DG,
a) z uwagi na uwarunkowania terenowe (biegn¹cy
wzd³u¿ drogi rów melioracyjny i rosn¹ce przy nim
drzewa) oraz istniej¹ca zabudowa- dla drogi gminnej ustala siê przekrój poprzeczny z dwoma jednokierunkowymi jezdniami po obu stronach rowu
wodnego;
b) dojazd do projektowanych terenów z jezdni po
stronie pó³nocnej rowu wodnego;
c) ustala siê szerokoæ pasa drogi gminnej w rejonie
dzia³ki nr 205/2- 18,0 m przy czym jezdniê przylegaj¹c¹ do dzia³ki nr 205/2 na odcinku osiedla poszerza
siê do 8,0 m,
2) Ustala siê drogi osiedlowe:
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a) symbol 2D o szerokoci 10,0 m zakoñczon¹ poszerzeniem zwrotnym,
b) symbol 3D o szerokoci 10,0 m umo¿liwiaj¹ca dalsze aktywizowanie przyleg³ych terenów,
3) Ustala siê minimalne odleg³oci zabudowy mieszkaniowej:
a) od drogi gminnej 1DG - 15,Om licz¹c od najbli¿szej
krawêdzi jezdni,
b) od dróg osiedlowych 2D i 3D- 6,0 m licz¹c od linii
rozgraniczaj¹cych pasów drogowych (za wyj¹tkiem
pó³nocnej strony drogi 3D, gdzie min. odleg³oæ
zabudowy ustalono na 5,0 m).
2. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
1) Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne, nale¿y zabezpieczyæ teren pod
lokalizacjê kablowych stacji transformatorowych
15/0,4 kV oraz zabezpieczyæ pasy techniczne umo¿liwiaj¹ce przeprowadzanie linii SN 15kV i nn O,4kV.
2) Dla projektowanych kablowych linii elektroenergetycznych zachowaæ strefy ochronne zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3) O warunki przy³¹czenia do sieci, nale¿y wyst¹piæ do
EP S.A. Rejon Dystrybucji Wrzenia. Realizacja wymienionej inwestycji nast¹pi na zasadach obowi¹zuj¹cej
ustawy Prawo Energetyczne.
4) Do trafostacji nale¿y zachowaæ ca³odobowy dostêp dla
s³u¿b energetycznych EP S.A.
3. Ustalenia w zakresie sieci gazowej
1) Obecnie wzd³u¿ drogi gminnej 1DG (po po³udniowej
stronie rowu wodnego) przebiega gazoci¹g redniego
cinienia dn 63 PE od którego doprowadzone s¹ do
istniej¹cych budynków gazoci¹gi ∅ 32.
2) Zasilanie osiedla bêdzie odbywa³o siê istniej¹c¹ sieci¹
rednioprê¿n¹ z zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych. W rozpatrywanym rejonie bêdzie rozprowadzany gaz zaazotowany podgrupy GZ-35
wg PN87/C-96001. Gazoci¹gi redniego cinienia bêd¹
wykonane z rur polietylenowych (PE) zgodnie z Wytycznymi realizacji sieci gazowych z polietylenu
w WOZG - wersja III.
3) Obiekty terenowe mo¿na lokalizowaæ w odleg³oci od
gazoci¹gu redniego cinienia okrelonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz.U. Nr 139/95, poz. 686) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
sieci gazowe - podstawowa odleg³oæ wynosi 2 m.
4) Realizacja doprowadzenia gazu przez przedsiêbiorstwo
gazownicze do rozpatrywanego rejonu, bêdzie uzale¿nione od wyników analizy ekonomicznej, która zostanie przeprowadzona na etapie wyst¹pienia odbiorców
o dostawy paliwa gazowego.
4. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków sanitarnych i deszczowych
1) Zaopatrzenie w wodê. W rozpatrywanym terenie wzd³u¿
drogi gminnej 1DG przebiegaj¹ wodoci¹gi:
- po stronie pó³nocnej rowu wodnego ∅ 90,
- po stronie po³udniowej rowu wodnego ∅ 110.
Zaopatrzenie w wodê osiedla nale¿y realizowaæ
w oparciu o wymienione wodoci¹gi - najlepiej
w sposób zorganizowany dla ca³ego osiedla.
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2) Odprowadzenie cieków sanitarnych. W rozpatrywanym terenie brak kanalizacji sanitarnej. W zale¿noci
od przyjêtej formy realizacji osiedla, budownictwa indywidualnego lub zorganizowanego problem odprowadzenia cieków sanitarnych mo¿e byæ rozwi¹zany
ró¿nie - zale¿nie od mo¿liwoci inwestora. Wobec
powy¿szego ustala siê wariantowo mo¿liwoæ gospodarki ciekowej i realizacji kanalizacji:
a) Wariant budowy osiedlowej oczyszczalni cieków.
W tym przypadku obiekt zosta³ zlokalizowany
w pobli¿u rowu melioracyjnego na pó³nocnym
obrze¿u osiedla- symbol NOW. cieki po oczyszczeniu by³yby odprowadzane do rowu, przy czym
niezbêdne bêdzie jego udro¿nienie. cieki kanalizacji sanitarnej w tym wariancie, z uwagi na wy¿sze
po³o¿enie terenu NOW musia³aby byæ pompowana.
b) Wariant budowy osiedlowego szczelnego zbiornika
cieków. W tym przypadku obiekt- symbol NO/Z
zosta³ zlokalizowany przy drodze gminnej 1DG
z uwagi na koniecznoæ stosowania transportu asenizacyjnego cieków do oczyszczalni cieków
w Robakowie lub Borówcu. Kanalizacja sanitarna
w tym przypadku by³aby, z uwagi na spadek terenu
ku drodze, grawitacyjna.
c) Wariant budowy kanalizacji sanitarnej komunalnej.
W tym przypadku kanalizacja grawitacyjna osiedlowa, poprzez przepompowniê zlokalizowan¹ w miejsce osiedlowego zbiornika cieków NO/Z, pod³¹czona by³aby do kanalizacji komunalnej.
d) W przypadku realizacji osiedla metod¹ indywidualn¹ (przebiegaj¹c¹ w d³ugim okresie czasu), dopuszcza siê budowê indywidualnych szczelnych zbiorników bezodp³ywowych. cieki by³yby wywo¿one
do oczyszczalni jak w ppkt b)
3) Odprowadzenie cieków deszczowych. Wiêkszoæ opadów deszczowych z dachów i powierzchni dzia³ki powinna wch³on¹æ powierzchnia biologicznie czynna (drogi nale¿y budowaæ z nawierzchni¹ przepuszczaln¹ np.
bruk). Ewentualna potrzeba kanalizacji deszczowej,
wymaga³aby jej budowy w kierunku drogi gminnej
1DG z przepustem pod drog¹ i odprowadzeniem cieków do rowu po³o¿onego miêdzy projektowanymi
dwoma jedniami drogi l DG. cieki deszczowe przed
wprowadzeniem do w/wym. rowu winny byæ oczyszczone na separatorze, którego lokalizacjê przewiduje
siê na terenie NOZ.
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5. Ustalenia w zakresie telekomunikacji.
1) W strefie uzbrojenia podziemnego nale¿y uwzglêdniæ
potrzeby dla urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
2) Przy zmianie przeznaczenia terenu - nale¿y dokonaæ
w ksiêgach wieczystych wpisu drogi koniecznej, dotycz¹cego istniej¹cych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
3) W przypadku kolizji z istniej¹cymi urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi, na przebudowê nale¿y uzyskaæ warunki w TP S. A. ZT Poznañ Miasto, Dzia³ Paszportyzacji
Dokumentacji ul. Bu³garska 55.
6. Inne ustalenia.
1) Po zrealizowaniu zabudowy mieszkaniowej osiedla
nale¿y je wyposa¿yæ w pojemniki na odpady, wywo¿one w ramach us³ug komunalnych. Odpady nale¿y
uprzednio sortowaæ.
2) W razie przypadkowego odkrycia archeologicznego
nale¿y ten fakt zg³osiæ Konserwatorowi Zabytków Archeologicznych ul. Wodna 27 61-834 Poznañ.
III. Przepisy koñcowe
§10
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty,
o której mowa w art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokoci 30%.
§11
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik wymieniony w §1 ust. 1 niniejszej Uchwa³y w czêci dotycz¹cej dz. nr ewid. 205/2.
§12
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Kórniku.
§13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku
() Seweryn Waligóra
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2431
UCHWA£A Nr XLVI/579/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik w rejonie ul. prof. Zbigniewa
Steckiego
Na podstawie art. 26 i 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi zmianami) oraz art.
18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. nr 142 poz.
1591 z 2001 r.) - Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik uchwalonego
uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Kórnik nr II/12/93 z dnia
17 lutego 1993 r. og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Poznañskiego Nr 5 poz.73) - w Kórniku rejon
ul. prof. Zbigniewa Steckiego w czêci dotycz¹cej
dz. nr 861/2-861/6, 861/9 i 861/10, zwan¹ dalej planem.
2. Przedmiotem planu jest zmiana istniej¹cego przeznaczenia
dzia³ek wymienionych w §1 ust. 1 pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne na cele us³ug owiaty - przedszkole.
3. Integraln¹ czêæ planu stanowi rysunek planu - za³¹cznik
nr l do uchwa³y.
§2
1. Plan obejmuje teren dzia³ek wymienionych w §1 ust. 1
o powierzchni ³¹cznej 0,59 ha.
2. Celem regulacji zawartej w niniejszych ustaleniach zmiany
planu, zwanych dalej ustaleniami planu jest umo¿liwienie
inwestycyjnej dzia³alnoci Inwestorowi, okrelenie zasad
zagospodarowania przestrzennego niezbêdnych w procesie inwestycji w tym przy opracowaniu projektu technicznego przedszkola.
3. Zasady zagospodarowania przestrzennego terenu objêtego planem zgodne s¹ z wymogami ³adu przestrzennego,
ochron¹ interesów publicznych lokalnych, wymogami ekologicznymi oraz Prawem Budowlanym.
I. Przepisy ogólne
§3
1. Przepisy Uchwa³y zawarte w ustaleniach planu wyznaczaj¹
ramowy zakres wymogów urbanistycznych, które musz¹
byæ spe³nione dla w³aciwego zagospodarowania terenu
objêtego planem.
2. Podstawowym celem planu dla terenu us³ug owiaty jest
wyznaczenie lokalizacji przedszkola (orientacyjnie, 5 - oddzia³owego), zabudowanego w sposób zwarty w jednym
obiekcie lub zespo³u pawilonów oraz wyznaczenie terenów towarzysz¹cych, zgodnie z rysunkiem planu i ich
realizacja.

3. Szczegó³owe ustalenia planu, okrelone w ramach obszarów funkcjonalnych, zawarte s¹ w Przepisach Szczegó³owych.
4. Okrelenie skutków wp³ywu ustaleñ mpzp dla rodowiska
przyrodniczego zawarte jest w Prognozie.
5. Ustala siê, ¿e jakiekolwiek emisje pochodz¹ce z terenu
objêtego planem w granicach zatwierdzenia planu, musz¹
siê zmieciæ w granicach zatwierdzenia planu i nie mog¹
przekroczyæ norm dopuszczalnych.
§4
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunkach planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) strefa dopuszczalnej zabudowy obiektów us³ug owiaty (przedszkole),
4) tereny w ramach linii rozgraniczaj¹cych- towarzysz¹ce,
przeznaczone pod: tereny urz¹dzeñ rekreacyjno-sportowych dla dzieci, tereny zieleni o ró¿nych formach,
tereny komunikacji i teren trafostacji.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug
ustaleñ dla obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§5
1. Rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y
zawiera projektowany uk³ad przestrzenny oraz istniej¹cy
uk³ad sieciowy mediów. Wszystkie niezbêdne media potrzebne do funkcjonowania przedszkola w rejonie jego
lokalizacji s¹ dostêpne. Problemy zwi¹zane ze stosownym
zapotrzebowaniem noników energii (energia elektryczna,
gaz), wody oraz odprowadzenia cieków sanitarnych
i deszczowych (okrelenie stosownych przekrojów kanalizacji na podstawie przewidywanej wielkoci zrzutu cieków) mog¹ byæ rozstrzygniête po opracowaniu projektu
budowlanego obiektu.
2. Ze wzglêdu na koniecznoæ ochrony rodowiska przyrodniczego ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia przedszkola we
wszystkie dostêpne media gwarantuj¹ce spe³nienie tego
warunku.
3. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia podziemnego lub
naziemnego stosownej infrastruktury, obowi¹zuje zakaz
wykonywania trwa³ych urz¹dzeñ terenowych, nasadzeñ
do czasu likwidacji kolizji, niezale¿nie od tego czy obszary
te zosta³y zaznaczone na rysunku planu.
4. Uzbrojenie istniej¹ce, nie koliduj¹ce, lub bez mo¿liwoci
prze³o¿enia, nale¿y adaptowaæ na warunkach okrelaj¹-
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cych jego przydatnoæ dla docelowych rozwi¹zañ infrastruktury projektowanego zainwestowania, wed³ug dokumentacji technicznych i programowych.
§6
1. Ilekroæ w dalszych przepisach Uchwa³y jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §2 ust. 2,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Kórniku, o ile z przepisu nie wynika
inaczej;
3) przepisach szczegó³owych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych (art.104
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego);
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y;
5) przeznaczeniu podstawowym, funkcji podstawowej nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie terenu,
które powinno przewa¿aæ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;
6) przeznaczeniu towarzysz¹cym, przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji towarzysz¹cej - nale¿y przez to
rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ dotychczasowe, które uzupe³niaj ¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie
podstawowe;
7) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
8) terenie - nale¿y przez to rozmieæ grupy obszarów
o jednorodnym przeznaczeniu.
2. Ilekroæ w dalszych przepisach Uchwa³y jest mowa o prognozie - nale¿y przez to rozumieæ Prognozê skutków
wp³ywu ustaleñ mpzp na rodowisko przyrodnicze, która
jest obligatoryjnym sk³adnikiem elaboratu planu.
II. Przepisy szczegó³owe
§7
1. Ustala siê zasadê wykonania badañ gruntowo-wodnych
dla terenu przeznaczonego pod budynek przedszkola, przed
podjêciem inwestycji.
2. Ustala siê obowi¹zek wykonania prac dostosowawczych
dla ca³ego terenu zainwestowania w granicach zatwierdzenia planu, przez wykonanie systemu sieci ekologicznej,
lokalnej melioracji gwarantuj¹cej odprowadzenie wód
powierzchniowych i gruntowych do lokalnego systemu
ekologicznego (obecnie brak urz¹dzeñ melioracyjnych).
3. Ustala siê nastêpuj¹ce tereny funkcjonalne obszaru planu:
Symbol:
Przeznaczenie:
Uop
Strefa dopuszczalnej zabudowy obiektów us³ug owiaty (przedszkole).
Urs
Teren urz¹dzeñ rekreacyjno-sportowych dla dzieci (ogródek).
ZP
Teren zielem urz¹dzonej.
KPj
Droga pieszojezdna.
KP
Droga piesza.

Kp
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Teren przeznaczony na miejsca postojowe samochodów.
EE
Teren istniej¹cej trafostacji ze stref¹
ochronn¹.
Oznaczenie graficzne:
Pozosta³e fragmenty terenu przeznaczone pod ró¿ne formy zieleni, zgodnie z rysunkiem planu (postulowane).
4. Ustalenia urbanistyczne dla terenu zabudowy obiektów
us³ug owiaty (przedszkole).
1) Teren ten wytyczony jako strefa dopuszczalnej zabudowy obiektów us³ug owiaty - stanowi podstawow¹
funkcjê w ramach kompleksu przedszkola. Zale¿nie od
przyjêtego programu us³ug (iloæ oddzia³ów, standard
wyposa¿enia, zakres us³ug) rozwi¹zanie projektowe
budynku przedszkola lub zespo³u pawilonów przedszkolnych i architektura bêdzie ró¿na. W sk³ad przedszkola oprócz pomieszczeñ oddzia³owych, powinny
wejæ pomieszczenia obs³ugi gospodarczej (kuchnia,
pralnia, magazyn), pomieszczenia socjalno-bytowe dla
za³ogi, sanitariaty, pomieszczenia biurowe, dydaktyczne i pomieszczenia dla opieki zdrowotnej.
2) Wymienione w ust. 4 pkt 1 uwarunkowania rozstrzygniête bêd¹ w projekcie budowlanym. Z powodów
powy¿szych nie precyzuje siê takich szczegó³ów jak
wysokoæ obiektu, iloæ kondygnacji kszta³t dachu.
Postuluje siê realizacjê obiektu z materia³ów wy¿szej
jakoci, gwarantuj¹cych trwa³oæ i estetykê.
5. Ustalenia urbanistyczne dla pozosta³ej czêci terenu. Ustalenia dotycz¹ obszarów wolnych od zabudowy, mianowicie:
1) Terenów zieleni w ró¿nych formach (izolacyjna, ozdobna, urz¹dzona), które powinny byæ zaprojektowane
przez specjalistê od zieleni. Projekt zieleni musi uwzglêdniæ sk³ad gatunkowy zieleni, wysokoæ, intensywnoæ,
kompozycje kolorystyczne jak równie¿ zachowaæ w³aciwe nawietlenie naturalne w obiekcie przedszkola.
2) Terenów komunikacji wewnêtrznej, które zosta³y
w niniejszym planie zdelimitowane przez wielkoæ terenu i wyd³u¿ony kszta³t terenu (obiekt wyd³u¿ony,
sk³adaj¹cy siê z kilkunastu oddzia³ów) wymaga g³ównej drogi wewnêtrznej z zakoñczeniem zwrotnym, któr¹
postuluj e siê jako pieszojezdn¹. W czêci ogrodowej
(z placem zabaw) przewiduje siê drogê piesz¹. Pozosta³e potrzeby komunikacyjne powinny byæ okrelone
w projekcie zagospodarowania terenu. W ogrodzie
mo¿na ponadto zaprojektowaæ cie¿ki. Plan przyjmuje
równie¿ potrzebê wyznaczenia miejsc postojowych samochodów dla pracowników (i po czêci dla rodziców
i opiekunów, odprowadzaj¹cych i odbieraj¹cych dzieci). Liczba miejsc postojowych ma charakter postulowany.
3) Teren przedszkola nale¿y ogrodziæ przy czym ustala siê
nastêpuj¹ce ogólne zasady realizacji:
a) Maksymalna wysokoæ ogrodzenia 1,50 m - ogrodzenie a¿urowe co najmniej w 70% powierzchni.
b) Ogrodzenie od frontu powinno byæ estetyczne
wykonane z materia³ów trwa³ych, dobrej jakoci na
podmurówce ze stosownym wykoñczeniem.
c) Nie dopuszcza ogrodzenia z prefabrykatów betonowych. Kolorystykê ogrodzenia nale¿y dostosowaæ
do kolorystyki budynku.
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§8
Ustalenia w zakresie infrastruktury
1. Ustalenia w zakresie komunikacji. Ustala siê dojazd do
przedszkola z ul. Prof. Zbigniewa Steckiego. Obecnie ulica
jest w budowie, wymaga utwardzenia i pobudowania
chodników. Szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych 13,0 m. Postulowany wjazd na teren przedszkola pokazano
w rysunku planu. Wjazd ten w zale¿noci od projektu
budowlanego mo¿e byæ zmieniony. Ustalenia w zakresie
komunikacji wewnêtrznej w kompleksie przedszkola
przedstawiono w §7 ust. 5,pkt 2).
2. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki. W obszarze planu
istnieje sieæ kablowa redniego i niskiego napiêcia oraz
trafostacja 15/0,4 kV kablowa typu kompaktowego. Teren
trafostacji musi byæ geodezyjnie wydzielony i stanowiæ
w³asnoæ Zak³adu Energetycznego do stacji musi byæ
zapewniony sta³y dostêp i dojazd sprzêtem mechanicznym. Szczegó³y dotycz¹ce projektowania poszczególnych
elementów sieci elektroenergetycznej oraz ich powi¹zania
z istniej¹c¹ ju¿ sieci¹ - uzgodniæ z Rejonem Dystrybucji
Energii - Wrzenia ul. Witkowska 5, 62-300, na etapie
ustalania warunków technicznych przy³¹czenia WTP.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków. Przedszkole nale¿y pod³¹czyæ do komunalnej
sieci wodoci¹gowej, przebieg wodoci¹gu i rednicê wodoci¹gu ustali projekt zwodoci¹gowania. Odprowadzenie
cieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji nast¹pi po
przy³¹czeniu obiektu przedszkola do istniej¹cej w jego
rejonie kanalizacji ∅ 200. Odprowadzenie cieków deszczowych z po³aci dachowych, powierzchni utwardzonych
i powierzchni biologicznie czynnych, powinno byæ realizowane w dwojaki sposób:
- z po³aci dachowych i powierzchni umocnionych, poprzez budowê sieci kanalizacji deszczowej,
- z powierzchni dróg wewnêtrznych, poprzez budowê
nawierzchni przepuszczalnych (np. kostka brukowa),
- powierzchni biologicznie czynnej, placu zabaw, poprzez profilowanie spadu i umo¿liwienie naturalnego
wch³oniêcia do gruntu.
4. Ustalenia w zakresie sieci gazowej.
W obrze¿u obszaru planu istnieje sieæ gazowa niskiego
cinienia Dn 150 stal w ulicach 20 Padziernikach i M³yñskiej. Istniej¹c¹ sieci¹ rozprowadzany jest gaz ziemny
zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN 87/C-96001 o wartoci opa³owej 26,0 MJ/m3n. Gazyfikacja przedszkola mo¿e
byæ wykonana poprzez przy³¹czenie do istniej¹cej w pobli¿u sieci. Dla potrzeb opracowania przyjmuje siê minimalne, podstawowe odleg³oci sieci od obiektów terenowych
(w tym od innego istniej¹cego uzbrojenia podziemnego)
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zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i Handlu
z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz.U. 139/95) w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ sieci
gazowe. Podstawowa odleg³oæ od obiektów terenowych
wynosi l,5 m. Realizacja sieci gazowych odbywa siê na
podstawie Prawa Energetycznego i przepisów wykonawczych wydanych na tej podstawie.
5. Ustalenia w zakresie telekomunikacji.
1) W strefie uzbrojenia podziemnego nale¿y uwzglêdniæ
potrzeby dla urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
2) Przy zmianie przeznaczenia terenu - nale¿y dokonaæ
w ksiêgach wieczystych wpisu drogi koniecznej, dotycz¹cego istniej¹cych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
3) W przypadku kolizji z istniej¹cymi urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi na przebudowê nale¿y uzyskaæ warunki w TP S.A Poznañ Miasto, Dzia³ Paszportyzacji Dokumentacji ul. Bu³garska 55.
6. Inne ustalenia.
1) Po zrealizowaniu przedszkola, nale¿y je wyposa¿yæ
w pojemniki na odpady, obs³ugiwane przez s³u¿by
komunalne. Odpady nale¿y uprzednio sortowaæ.
2) W razie przypadkowego odkrycia archeologicznego,
nale¿y ten fakt zg³osiæ Konserwatorowi Zabytków
Archeologicznych ul. Wodna 27, 61-834 Poznañ.
III. Przepisy koñcowe
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokoci 30%.
§10
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Kórnik, o którym mowa w §1 ust. 1 - w czêci
dotycz¹cej dz. nr: 861/2-861/6, 861/9 i 861/10 w Kórniku.
§11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Kórniku.
§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku
() Seweryn Waligóra
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UCHWA£A Nr L/559/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 19. 06. 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzêdza obejmuj¹cej dzia³ki po³o¿one w Swarzêdzu w rejonie ulic: Gwiadzistej, Promykowej, Ksiê¿ycowej i oznaczone numerami geodezyjnymi: 2857/11, 2857/13, 2857/14, 2857/32, 2857/33, 2857/34, 2857/35, 2857/36, 2857/47, 2857/55, 2857/63, 2857/71,
2857/23, 2857/5, 2857/44, 2857/48, 2857/49, 2857/50, 2857/51, 2857/52, 2857/53, 2857/54, 2857/56, 2857/64, 2857/72,
2857/24, 2857/6, 2857/45, 2857/57, 2857/58, 2857/59, 2857/60, 2857/61, 2857/62, 2857/65, 2857/66, 2857/67, 2857/68,
2857/69, 2857/70, 2857/73, 2857/74, 2857/19, 2857/20, 2857/21, 2857/22, 2857/25, 2857/28, 2857/29, 2857/30, 2857/31,
2857/37, 2857/7, 2857/8, 2857/39, 2857/40, 2857/41, 2857/42, 2857/43, 2857/46, 2846/1, 2846/2, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642
- teren objêty zmian¹ ca. 4 ha (zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej).
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 15, poz. 139 z 1999 r., z póniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póniejszymi zmianami), Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzêdza obejmuj¹c¹
dzia³ki po³o¿one w Swarzêdzu w rejonie ulic: Gwiadzistej,
Promykowej, Ksiê¿ycowej i oznaczone numerami geodezyjnymi: 2857/11, 2857/13, 2857/14, 2857/32, 2857/33, 2857/34, 2857/
35, 2857/36, 2857/47, 2857/55, 2857/63, 2857/71, 2857/23, 2857/
5, 2857/44, 2857/48, 2857/49, 2857/50, 2857/51, 2857/52, 2857/
53, 2857/54, 2857/56, 2857/64, 2857/72, 2857/24, 2857/6, 2857/
45, 2857/57, 2857/58, 2857/59, 2857/60, 2857/61, 2857/62, 2857/
65, 2857/66, 2857/67, 2857/68, 2857/69, 2857/70, 2857/73, 2857/
74, 2857/19, 2857/20, 2857/21, 2857/22, 2857/25, 2857/28, 2857/
29, 2857/30, 2857/31, 2857/37, 2857/7, 2857/8, 2857/39, 2857/40,
2857/41,2857/42, 2857/43, 2857/46,2846/1, 2846/2, 3638, 3639,
3640, 3641, 3642 zwan¹ dalej zmian¹ planu.
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Zatwierdza siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzêdza obejmuj¹c¹ dzia³ki po³o¿one w Swarzêdzu w rejonie ulic: Gwiadzistej, Promykowej, Ksiê¿ycowej i oznaczone numerami
geodezyjnymi: 2857/11, 2857/13, 2857/14, 2857/32,
2857/33, 2857/34, 2857/35, 2857/36, 2857/47, 2857/55,
2857/63, 2857/71, 2857/23, 2857/5, 2857/44, 2857/48,
2857/49, 2857/50, 2857/51, 2857/52, 2857/53, 2857/54,
2857/56, 2857/64, 2857/72, 2857/24, 2857/6, 2857/45,
2857/57, 2857/58, 2857/59, 2857/60, 2857/61, 2857/62,
2857/65, 2857/66, 2857/67, 2857/68, 2857/69, 2857/70,
2857/73, 2857/74, 2857/19, 2857/20, 2857/21, 2857/22,
2857/25, 2857/28, 2857/29, 2857/30, 2857/31, 2857/37,
2857/7, 2857/8, 2857/39, 2857/40, 2857/41, 2857/42,
2857/43, 2857/46, 2846/1, 2846/2, 3638, 3639, 3640, 3641,3642

2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego granice okrela rysunek, zwany dalej rysunkiem planu, zatytu³owany  Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w rejonie ulic:
Gwiadzistej, Promykowej, Ksiê¿ycowej opracowany
w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem,
2) umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji, przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,
3) wyznaczenie przebiegu nowych ulic, wynikaj¹cych
z nowego sposobu zagospodarowania terenu,
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - niskiej intensywnoci, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem MW,
3) tereny komunikacji ko³owej, rowerowej i pieszej oznaczone na rysunku planu symbolem KD i KX,
4) tereny obiektów infrastruktury technicznej:
a) urz¹dzeñ elektroenergetycznych oznaczonych
na rysunku planu symbolem EE,
5) zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹,
6) zasady kszta³towania ³adu przestrzenno - wizualnego,
3. Na rysunku planu nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) przeznaczenie terenów,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie zabudowy nieprzekraczalne.
Rozdzia³ II
Przepisy szczegó³owe
§3
1. Oznaczenia na rysunku planu:
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MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywnoci,
MW
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej,
KX, KD
tereny komunikacji ko³owej, rowerowej i pieszej,
EE
tereny obiektów infrastruktury technicznej (urz¹dzeñ elektroenergetycznych).
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
np.: MN/MW, dopuszcza siê zabudowê zgodnie z ww.
symbolami, przy czym kolejnoæ zapisu decyduje, jaka
funkcja ma byæ wiod¹ca, a jaka uzupe³niaj¹ca.
§4
1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
ustala siê:
1) lokalizacjê budynków jednorodzinnych - wolnostoj¹cych, bliniaczych, szeregowych,
2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alnoci hurtowej,
sk³adowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej,
3) wysokoæ budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji plus poddasze u¿ytkowe pod dachem stromym,
4) lokalizacjê gara¿y wewn¹trz budynku mieszkalnego lub
wolnostoj¹cych,
5) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,
6) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki:
- dla dzia³ek szeregowych - 50% powierzchni dzia³ki,
- dla dzia³ek bliniaczych - 40% powierzchni dzia³ki,
- dla dzia³ek wolnostoj¹cych - 35% powierzchni dzia³ki,
7) ustala siê minimaln¹ powierzchniê terenów zielonych:
- 40% dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej
oraz dla zabudowy bliniaczej,
- 30% dla zabudowy szeregowej.
2. Dla terenu 3 MN ustala siê:
1) lokalizacjê budynków jednorodzinnych - wolnostoj¹cych i bliniaczych,
2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alnoci hurtowej,
sk³adowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej, a tak¿e us³ug i handlu w parterze budynków
mieszkalnych,
3) wysokoæ budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji plus poddasze u¿ytkowe pod dachem stromym,
bez podpiwniczenia,
4) lokalizacjê gara¿y wewn¹trz budynku mieszkalnego lub
wolnostoj¹cych,
5) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,
6) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki:
- dla dzia³ek bliniaczych - 40% powierzchni dzia³ki,
- dla dzia³ek wolnostoj¹cych - 35% powierzchni dzia³ki,
7) ustala siê minimaln¹ powierzchniê terenów zielonych
40%.
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3. Dla terenu 10 MN ustala siê:
1) przeznaczenie terenu pod zabudowê jednorodzinn¹,
zgodnie z §4 pkt l,
2) dopuszcza siê (po ustaleniu kwestii w³asnoci gruntu)
zmianê przeznaczenia terenu 10MN na teren komunikacji 1KD, co umo¿liwi lokalizacjê dodatkowych miejsc
postojowych oraz po³¹czenie ulicy Promykowej 5KX
z ulic¹ Wilkoñskich 1KD likwiduj¹c nawrotkê w ul. 5KX.
4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)
ustala siê:
1) lokalizacjê budynków wielorodzinnych - wolnostoj¹cych i zblokowanych,
2) nie dopuszcza siê lokalizowania dzia³alnoci hurtowej,
sk³adowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej,
3) wysokoæ budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji plus poddasze u¿ytkowe pod dachem stromym,
4) lokalizacjê gara¿y wewn¹trz budynku mieszkalnego lub
wolnostoj¹cych,
5) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,
6) dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów p³askich
i pochy³ych pod warunkiem zapewnienia wysokich
walorów architektonicznych projektowanych obiektów,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki do 40%,
8) ustala siê minimaln¹ powierzchniê terenów zielonych
30%.
§5
1. Dla terenów zabudowy ustala siê nastêpuj¹ce zasady
i warunki wtórnego podzia³u dzia³ek budowlanych:
1) ustala siê nastêpuj¹ce wielkoci dzia³ek:
- min. 400 m2-800 m2 dla zabudowy jednorodzinnej
wolnostoj¹cej, min. 350 m2-600 m2 dla zabudowy
bliniaczej,
- min. 220 m2 dla zabudowy szeregowej,
2) Na terenach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza siê
mo¿liwoæ wyodrêbnienia tzw. ,,przedogródków, jako
oddzielne w³asnoci,
3) Ustalenia nie dotycz¹ terenów pod obiekty infrastruktury technicznej.
§6
1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce terenów - przewidzianych
pod komunikacjê (ko³ow¹, rowerow¹ i piesz¹) oraz klasyfikacjê funkcjonaln¹ uk³adu drogowego, przebieg ulic
i zasady obs³ugi komunikacyjnej dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ustala siê podstawowy, zewnêtrzny uk³ad komunikacji
ko³owej, obs³uguj¹cej teren objêty opracowaniem, w sk³ad
którego wchodz¹:
a) ulica Wilkoñskich oznaczona symbolem 1KD,
b) ulica Pogodna (poza rysunkiem planu),
c) ulica Staniewskiego, oznaczona symbolem 2KZ,
3. Ustala siê powi¹zanie terenu opracowania z podstawowym zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym poprzez:
a) skrzy¿owanie ze wszystkimi relacjami ulicy Pogodnej
z ulic¹ Gwiadzist¹ oznaczon¹ symbolem 4KD,
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b) skrzy¿owanie ze wszystkimi relacjami ulicy Staniewskiego 2KZ z ulic¹ Ksiê¿ycow¹ 3KD,
c) skrzy¿owanie ze wszystkimi relacjami ulicy Staniewskiego 2KZ z ulic¹ Gwiadzist¹ 4KD.
Ustala siê wewnêtrzny uk³ad komunikacji ko³owej obs³uguj¹cy teren objêty opracowaniem:
a) ulice dojazdowe istniej¹ce i projektowane (oznaczone
symbolami 3KD, 4KD, 5KX, 6KX),
b) chodniki wydzielone w liniach rozgraniczaj¹cych wszystkich ulic.
Ustala siê ul. 5KX jako pieszojezdn¹ dwukierunkow¹
z nawrotk¹ oraz po³¹czeniem pieszo-rowerowym z ulic¹
Wilkoñskich 1KD.*
Dla ruchu rowerowego ustala siê dopuszczenie ruchu
rowerowego na jezdniach ulic kategorii KD i KX.
Nie wprowadza siê obs³ugi komunikacji zbiorowej w granicach planu. Najbli¿sza komunikacja autobusowa prowadzona jest wzd³u¿ ulicy Kórnickiej.
Ustala siê lokalizacjê miejsc parkingowych na wydzielonych miejscach postojowych (zgodnie z rysunkiem planu),
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic oraz w ramach w³asnych
posesji.
Ustala siê nastêpuj¹ce funkcje, szerokoci jezdni i szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych dla terenów komunikacji:

Lp. Oznaczenie

Nazwa ulicy
odcinek

Funkcja

Szerokoæ
jezdni [m]

Szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych [m ]

1. 1KD

Wilkoñskich ulica
dojazdowa

6,0

12

2. 3KD

Ksiê¿ycowa

ulica
dojazdowa

5,5

12,0-17,0

3. 4KD

Gwiadzista

ulica
dojazdowa

5,5

12,0-14,5

4. 5KX

Promykowa

5. 6KX

Promykowa

ulica
pieszojezdna
ulica
pieszojezdna

5,0

5,0

12,0
12,0

10. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla wszystkich
terenów objêtych planem:
1) wzd³u¿ ulic kategorii KD i KX 4-5 m,
§7
1. W zakresie kszta³towania ³adu przestrzenno - wizualnego
i przestrzeni publicznej dla zachowania charakteru obszaru
zabudowy jednorodzinnej, na obszarze planu ustala siê:
1) Wyklucza siê lokalizacjê reklam wolnostoj¹cych. Wprowadzanie tablic informacyjnych dopuszczalne jest pod
warunkiem ich harmonii z otoczeniem, nie kolizyjnoci
z uk³adem komunikacyjnym oraz dostosowania wielkoci¹ i kolorystyk¹ do danego miejsca, gdzie maj¹ byæ
zlokalizowane.
2) Ustala siê jednolity sposób umieszczania tablic z nazwami ulic poza granicami prywatnych posesji.
§8
1. W zakresie ochrony i kszta³towania rodowiska naturalnego ustala siê:
*

Poz. 2432

1) zakazuje siê lokalizowania obiektów szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska,
2) zakazuje siê lokalizowania ferm hodowlanych,
3) zakazuje siê lokalizowania wysypisk, wyrobisk, wylewisk,
4) zakazuje siê odprowadzenia nie oczyszczonych cieków do istniej¹cych cieków i zbiorników wód otwartych.
§9
1. Ustala siê obowi¹zek wykonania równoczesnego pe³nego
uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cymi systemami:
1) wodoci¹g,
2) kanalizacja sanitarna - p³ytka,
3) kanalizacja deszczowa mo¿e byæ zlokalizowana jedynie
w ulicy Promykowej, z pozosta³ych ulic wody opadowe
nale¿y odprowadzaæ do gruntu,
4) sieæ elektroenergetyczna - skablowana, podziemna,
5) sieæ telefoniczna - skablowana, podziemna,
6) sieæ gazowa, po spe³nieniu technicznych i ekonomicznych warunków dostarczenia paliwa gazowego.
W przypadku realizacji doprowadzenia gazu do nowych odbiorców, szafki przeznaczone na kurek g³ówny
i urz¹dzenia pomiarowe lokalizowaæ nale¿y w ogrodzeniu na granicy posesji. Ewentualne usytuowanie sieci
gazowych powinno byæ realizowane zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i Handlu z 14 listopada
1995 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz.U. nr 139/1995),
7) dopuszcza siê stosowanie do celów grzewczych paliw
gazowych i p³ynnych lub ogrzewania elektrycznego,
8) gromadzenie sta³ych odpadów z ka¿dej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji,
lub pojemnikach zbiorczych wydzielonych w obrêbie
bloku zabudowy zorganizowanej,
9) zakazuje siê stosowania do celów grzewczych paliw
sta³ych,
10) ustala siê utrzymanie rezerw w liniach rozgraniczaj¹cych ulic dla budowy sieci wodoci¹gów, kanalizacji,
kabli elektroenergetycznych redniego i niskiego napiêcia oraz owietlenia, a tak¿e kabli kanalizacji telefonicznej,
11) ustala siê lokalizacjê stacji transformatorowych typu
miejskiego na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem EE, oraz postuluje siê lokalizacje stacji transformatorowych na wydzielonych dzia³kach na terenach
MW, w oparciu o kompleksowe projekty programowoprzestrzenne poszczególnych kwarta³ów,
12) podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ
bêd¹ projekty bran¿owe.
Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe
§10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych

w przypadku zmiany oznaczenia terenu 10MN na 1KD, ustala siê ul. 5KX jako pieszojezdn¹, jednokierunkow¹, o kierunku ruchu
od ul 1KD do 6KX oraz likwidacjê nawrotki w ul. 5KX.
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funkcjach wyznaczonych w zmianie planu ustala siê 30%
stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci. W odniesieniu do gruntów bêd¹cych w³asnoci¹ gminy, b¹d zbywalnych na jej rzecz, jednorazowa op³ata
w przypadku zbycia nieruchomoci nie bêdzie naliczana.
§11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Poz. 2432, 2433

§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Anna Tomicka

2433
UCHWA£A Nr XXX/274/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r., ze zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nekla w Starczanowie zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XXV/227/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia
27 wrzenia 2001 r. obejmuj¹c¹ ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale oraz rysunek planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z funkcj¹ us³ugow¹
w Starczanowie.
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§2
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
- wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem,
- umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,
- wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikaj¹cych
z nowego sposobu zagospodarowania terenu,
- ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj¹ us³ugow¹, oznaczone na rysunku planu symbolem
- MU,
b) tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu
- Z,
c) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem kD i kX.

Rozdzia³ II
Przepisy szczegó³owe
§3
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj¹
us³ugow¹ (MU) ustala siê:
1) dopuszcza siê lokalizacje budynków mieszkalnych, jednorodzinnych - wolnostoj¹cych,
2) dopuszcza siê lokalizacjê budynków s³u¿¹cych dzia³alnoci
us³ugowej,
3) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji okrelonych w p. 1) i 2)
w jednym b¹d w oddzielnych budynkach,
4) maksymalna wysokoæ budynków do II kondygnacji w tym
poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 8.0 m od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu dachu,
5) na ca³ym obszarze zmiany planu dopuszcza siê realizacjê
jedynie budynków niepodpiwniczonych,
6) gara¿e nale¿y realizowaæ jako s¹siaduj¹ce wolnostoj¹ce,
7) wysokoæ wolnostoj¹cych budynków gara¿owych - 1 kondygnacja do 4,5 m,
8) preferowane rozwi¹zanie dachów jako pochy³e (dwu
i wielospadowe) dla budynków mieszkalnych i p³askie dla
budynków s³u¿¹cych funkcji us³ugowej,
9) nachylenie pochy³ych po³aci dachowych budynków mieszkalnych - 22° do 45°,
10) pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,
11) poziom parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0.5 m
nad terenem,
12) nieprzekraczalny procent zabudowy dzia³ki w wysokoci
40%,
13) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
§4
1. Dla terenu komunikacji (kD, kX) ustala siê:
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1) projektowane i istniej¹ce ulice dojazdowe, oznaczone
na rysunku planu - kD o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m, z wydzielon¹ jezdni¹ o szerokoci min.
5 m lub chodnikiem dwu stronnym lub w uk³adzie
jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami ruchu
pieszych,
2) ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu - kX,
3) tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do realizacji
urz¹dzeñ podziemnych,
4) dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowê
ustala siê obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach
w³asnej posesji.

4. Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych paliw gazowych i p³ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
5. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie systemu melioracyjnego, a w przypadku koniecznoci jego naruszenia, zapewniæ
rozwi¹zanie zastêpcze.
6. Zakazuje siê odprowadzania nie oczyszczonych cieków do
istniej¹cych cieków i wszelkiego rodzaju zbiorników.
7. Podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.
8. Napowietrzna linia energetyczna 15 kV wraz ze s³upami
przeznaczona jest docelowo - do prze³o¿enia jako kablowa
podziemna w ulicy.

§5
Dla terenów zabudowy ustala siê nastêpuj¹ce zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane:
1) na rysunku przedstawiony jest podzia³ na dzia³ki budowlane,
2) dopuszcza siê inny podzia³ na dzia³ki pod warunkiem
spe³nienia ustaleñ pkt. 3, 4
3) ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ bezporedni wjazd
z istniej¹cych lub projektowanych dróg oraz szerokoæ nie
mniejsz¹ ni¿ 20 m,
4) ustala siê nastêpuj¹ce minimalne wielkoci dzia³ek:
- dla zabudowy mieszkaniowej z funkcj¹ us³ugow¹ (MU)
- 800 m2
5) dopuszcza siê scalanie nowo wyznaczonych dzia³ek, pod
warunkiem, ¿e nie spowoduje to dysfunkcyjnoæi terenów
s¹siednich,
Wzd³u¿ cieku stanowi¹cego pó³nocno-zachodni¹ granicê
zmiany planu wyznacza siê pas zieleni. S¹ to obszary
nara¿one na bezporednie oddzia³ywanie rzeki Moskawa sezonowe zalewanie i podmywanie. W czêci dopuszcza
siê mo¿liwoæ zagospodarowania terenów pod przystañ
wêdkarsk¹ i stawy hodowlane. W zwi¹zku z zapewnieniem
mo¿liwoci melioracji w odleg³oci 3 m bezporednio
od cieku dopuszcza siê tylko zieleñ nisk¹. Na pozosta³ym
terenie zieleni istnieje mo¿liwoæ zadrzewieñ oraz lokalizacji obiektów ma³ej architektury. Na terenie zieleni dopuszcza siê mo¿liwoæ ewentualnego zlokalizowania przepompowni sieciowej lub innych obiektów infrastruktury technicznej.

§7
Na terenach objêtych planem zakazuje siê lokalizowania:
1) obiektów szczególnie szkodliwych dla rodowiska,
2) obiektów mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, je¿eli
uci¹¿liwoci z nimi zwi¹zane przenikaj¹ na teren nieruchomoci nale¿¹cych do osób trzecich i s¹ w konflikcie
z obecn¹ lub planowan¹ funkcj¹ tych nieruchomoci,
3) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk³adowisk odpadów technologicznych.

§6
1. Ustala siê obowi¹zek wykonania pe³nego uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym.
a) wodoci¹g - pod³¹czenie do wodoci¹gu grupowego,
b) kanalizacja sanitarna,
c) sieæ energetyczna - istniej¹ca naziemna i skablowana
podziemna, a nowoprojektowana wy³¹cznie podziemna,
d) sieæ telefoniczna - skablowana podziemna,
e) sieæ gazowa.
2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê
odprowadzanie cieków do zbiorników bezodp³ywowych,
o gwarantowanej szczelnoci.
3. Ustala siê gromadzenie odpadów bytowych z ka¿dej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.

§8
Dla ka¿dego rodzaju zabudowy ustala siê zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a dla
nie okrelonych w rysunku planu w odleg³oci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic. Od terenów s¹siednich odleg³oæ linii
zabudowy od granicy dzia³ek okrela Prawo Budowlane. Zwraca
siê uwagê na strefê ograniczonego u¿ytkowania
o szerokoci 5 m zwi¹zan¹ z przebiegaj¹c¹ przez teren opracowania napowietrzn¹ lini¹ energetyczn¹ redniego napiêcia
15kV, powiêkszaj¹c¹ odleg³oæ linii zabudowy od strony ulicy
wzd³u¿, której ona przebiega do 8 i 10,5 m.
Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe
§9
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siê 30%
stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci. W odniesieniu do gruntów bêd¹cych w³asnoci¹ gminy, b¹d zbywalnych na jej rzecz, jednorazowa op³ata
w przypadku zbycia nieruchomoci nie bêdzie naliczana.
§10
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy Nekla.
§11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Roman Kuszak
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UCHWA£A Nr XXXIX/401/02 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Turek w latach 2002-2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r. oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) Rada
Miejska Turku uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Turek na lata 2002-2006 zgodnie
z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Turku.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
() in¿. Jan Paku³a

Za³¹cznik
do uchwa³y RMT nr XXXIX/401/02
z dnia 25.06.2002 r.
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Turek na lata 2002-2006
§1
Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach.
Gmina Miejska Turek przydzia³y lokali zamiennych, lokali
socjalnych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin
o niskich dochodach realizowaæ bêdzie w oparciu o:
- mieszkaniowy zasób komunalny,
- budowê budynków mieszkalnych i socjalnych z przeznaczeniem na wynajem.
Dopuszcza siê realizacjê w/w zadañ równie¿ w oparciu
o lokale pozyskane w ramach porozumieñ pomiêdzy Gmin¹
Miejsk¹ Turek i SM Têcza. Gmina Miejska Turek jest w³acicielem lub wspó³w³acicielem ³¹cznie 176 nieruchomoci
na terenie miasta. W 114 nieruchomociach funkcjonuj¹ wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada swoje udzia³y.
6 nieruchomoci jest w³asnoci¹ osób fizycznych lecz pozostaje w zarz¹dzie przymusowym Gminy. Z kolei 52 nieruchomoci pozostaj¹ wy³¹czn¹ jej w³asnoci¹. Pozosta³e
4 nieruchomoci pozostaj¹ w faktycznym w³adaniu Miasta
lecz nie jest mo¿liwe uzyskanie dla nich na dzieñ dzisiejszy
decyzji komunalizacyjnych.

Wg stanu na 31 grudnia 2001 r. w w/w nieruchomociach
Gmina Miejska Turek posiada³a na w³asnoæ 2.132 mieszkañ
o ³¹cznej powierzchni 93.609 m2 oraz 82 lokale u¿ytkowe
o ³¹cznej powierzchni 4.395,8 m2.
Lokale mieszkalne posiadaj¹ ró¿ne wyposa¿enie techniczne.
Przedstawia siê to nastêpuj¹co:
1. Lokale wyposa¿one w wodoci¹g, kanalizacjê, ³azienkê, wc,
co i c - 59.982,83 m2.
2. Lokale wyposa¿one w wodoci¹g, kanalizacjê, ³azienkê, wc
22.139,83 m2.
3. Lokale wyposa¿one w wodoci¹g, kanalizacjê, wc 8.477,68 m2.
4. Lokale wyposa¿one w wodoci¹g i kanalizacjê  2.346,48 m2.
W zasobach komunalnych miasta Turku wg stanu na 31
grudnia 2001 r.znajduje siê 69 lokali socjalnych, z czego 26
mieci siê w dwóch odrêbnych budynkach. Zajmuj¹ one
³¹cznie powierzchniê 1.911,43 m2. Powiêkszanie komunalnego
zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Turek nastêpowaæ
bêdzie proporcjonalnie do mo¿liwoci bud¿etowych miasta ze
rodków przeznaczanych w danym roku na inwestycje. Stan
techniczny zasobu mieszkaniowego, którego Gmina Miejska
Turek jest w³acicielem i wspó³w³acicielem przedstawia zestawienie:
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Zestawienie stanu technicznego budynków administrowanych przez PGKIM sp. z o. o. w Turku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Adres budynku
3-go Maja 2
3-go Maja 2 oficyna
3-go Maja 7
3-go Maja 7 oficyna
3-go Maja 7 oficyna
3-go Maja 12
3-go Maja 15
3-go Maja 15 oficyna
3-go Maja 15 oficyna
3-go Maja 19
3-go Maja 19 oficyna
3-go Maja 19 oficyna 1
3-go Maja 23
3-go Maja 23 oficyna
3-go Maja 23 oficyna
3-go Maja 23 punkt us³ugowy
3-go Maja 28
Kaliska 8
Kaliska 8 oficyna
Kaliska 10
Kaliska 10 oficyna
Kaliska 11
Kaliska 11 oficyna
Kaliska 11 oficyna
Kaliska 15
Kaliska 22
Kaliska 22 oficyna
Kaliska 22 oficyna
Kaliska 23
Kaliska 23 oficyna
Kaliska 26
Kaliska 29
Kaliska 29 oficyna
Kaliska 29 oficyna
Kaliska 29 oficyna
Kaliska 33
Kaliska 33 oficyna
Kaliska 34
Kaliska 34 oficyna p.
Kaliska 34 oficyna 1
Kaliska 42
Kaliska 43
Kaliska 43 oficyna
Kaliska 43 oficyna 1
Kaliska 46
Kaliska 48
Kaliska 53
Kaliska 53 oficyna
Kaliska 56
Kaliska 58
Kaliska 58 oficyna
Szeroka 9
Szeroka 9 oficyna
Szeroka 18
Pl. Sienkiewicza 11
Pl. Sienkiewicza 11 oficyna
Pl. Sienkiewicza 13
Uniejowska 3
Uniejowska 12
Uniejowska 29
Szymanowskiego 19
Zdrojki Lewe 114
Browarna 10.
Browarna 12
Gorzelniana 4
Gorzelniana 4 oficyna
Gorzelniana 4 punkt us³ugowy
Dobrska 10

ciany
Dachy
konstrukcyjne rodzaj pokrycia
dobry
papa
doby
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
blacha
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
blacha
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
ekspertyza tech.
ekspertyza tech.
dobry
dobry
papa
dobry
papa
dobry
blacha
dobry
blacha
dobry
papa
dobry
blacha
dobry
blacha
dobry
papa
dobry
papa
dobry
blacha
dobry
blacha
dobry
blacha
dobry
papa
dobry
blacha
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
dachówka
dobry
papa
dobry
blacha
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa
dobry
papa

Stan
dachu

Rodzaj
stropu

dobry
betonowy
dobry
drewniany
z³y
drewniany
z³y
drewniany
dostateczna drewniany
dobra
drewniany
dobry
drewniana
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dostateczna drewniany
doby
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
betonowy
dobry
drewniany
dobry
betonowy
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
betonowy
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
betonowy
dobry
drewniany
dobry
betonowy
dobry
drewniany
budynek do rozbiórki
budynek do rozbiórki
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
betonowy
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
betonowy
dobry
drewniany
dobry
betonowy
dobry
stal/drew
dobry
drewniany
dostateczny drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dostateczna betonowy
z³y
drewniany
dobry
betonowy
dostateczna drewniany
dostateczna drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
Klejna
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
drewniany
dobry
Dz-3
dobry
betonowy

dobry
dobry
z³y
z³y
dobry
doby
doby
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

Stolarka
drzwiowa
okienna
dostateczna
dostateczna
z³a
z³a
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dobra
dobra
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dobra
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dobra
dostateczna
dostateczna
dostateczny
dobra
dostateczna
dostateczna
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dobra
dostateczna

Stan
stropu
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Dobrska 21
Dobrska 23
K¹czkowskiego 1
K¹czkowskiego 3
K¹czkowskiego 5
K¹czkowskiego 7
K¹czkowskiego 9
K¹czkowskiego14
K¹czkowskiego 16
K¹czkowskiego 18
K¹czkowskiego 20
Kolska 1
Kolska 1 oficyna
Kolska 8
Kolska 8 oficyna
Kolska 16
Kolska 16 oficyna
Kolska 17
Kolska 17 oficyna
Kolska 17 oficyna
Kolska 18
Kolska 18 oficyna
Kolska 20
Kolska 20 oficyna
Kolska 33
Kolska 33 oficyna
Kolska 35
Kolska 35 oficyna
Kolska 37
Kolska 37 oficyna
¯eromskiego 5 I
¯eromskiego 5 II
¯eromskiego 9
¯eromskiego 10
¯eromskiego 11
¯eromskiego 12
¯eromskiego 12 oficyna
¯eromskiego 12. oficyna
¯eromskiego 14
¯eromskiego 14 oficyna
¯eromskiego 16
¯eromskiego 16 oficyna
¯eromskiego 18
¯eromskiego 18 oficyna
¯eromskiego 19
¯eromskiego 20
¯eromskiego 20 oficyna
¯eromskiego 22
¯eromskiego 22 oficyna
¯eromskiego 25 1/2 bud
¯eromskiego 28
¯eromskiego 28 oficyna
¯eromskiego 37
¯eromskiego 38
¯eromskiego 42 1/2 bud
¯eromskiego 48
Pl. Wojska Polskiego 7
Pl. Wojska Polskiego 7 oficyna
Pl. Wojska Polskiego 7 oficyna
Pl. Wojska Polskiego 14
Pl. Wojska Polskiego 14 oficyna
P1. Wojska Polskiego 14 oficyna
Pl. Wojska Polskiego 16
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z³y
dachówka
dobry papa
dobry blacha
dobry blacha
dobry blacha
dobry blacha
dobry papa
dobry eternit
dobry blacha
dobry dachówka
dobry blacha
dobry papa
dobry papa
z³y
papa
dostat. papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry blacha
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
z³a
papa
z³a
papa
z³a
papa
z³a
papa
dobry papa
dobry papa
dobry papa
dobry dachówka
dobry papa
dobry dachówka
dobry papa
z³y
papa
z³y
papa
dobry dachówka
dobry blacha
dobry papa
dobry papa
ekspertyza tech.
ekspertyza tech.
dobry papa
ekspertyza tech.
ekspertyza tech.
dobry papa

z³y
drewniany
z³y
dobry
p³yty. kana³. dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
betonowy
dobry
dostateczny betonowy
dobry
dobry
betonowy
dobry
dostateczny betonowy
dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
drew/bet.
dobry
z³y
drewniany
z³y
dostat.
drewniany
dostat.
dobry
drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
betonowy
dobry
dostateczny drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
betonowy
dobry
dostateczny drewniany
dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
drewniany
dobry
dostateczny drewniany
dobry
dostateczny drewniany
dobry
dobry
drewniany
dobry
dostateczny drewniany
dobry
z³y
drewniany
z³y
z³y
drewniany
z³y
z³y
drewniany
z³y
z³y
drewniany
z³y
dobry
betonowy
dobry
dostateczny drewniany
dobry
dostateczny drewniany
dobry
dostateczny drewniany
dobry
dostateczny drewniany
dobry
z³y
drewniany
dobry
dobry
betonowy
dobry
z³y
drewniany
z³y
z³y
drewniany
z³y
dobry
betonowy
dobry
dostateczny drewniany
dobry
dobry
betonowy
dobry
dobry
drewniany
dobry
budynek do rozbiórki
budynek do rozbiórki
dobry
drewniany
dobry
budynek do rozbiórki
budynek do rozbiórki
dobry
drewniany
dobry
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z³a
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
z³y
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dobry
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dobry
dostateczny
dostateczny
dobry
dostateczny
dobry
dobry
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
z³y
z³y
z³y
z³y
dobry
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
z³y
z³y
b. dobry
dostateczny
dostateczna
dostateczny

dostateczny

dostateczny

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 98

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
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Pl. Wojska Polskiego 16 oficyna dobry
Sportowa 4
dobry
Sportowa 5
dobry
Sportowa 6
dobry
Sportowa 8
dobry
Sportowa 10
dobry
Sk³adkowskiego 2
dobry
Sk³adkowskiego 3
dobry
Sk³adkowskiego 4
dobry
Sk³adkowskiego 5
dobry
Sk³adkowskiego 6
dobry
Sk³adkowskiego 8
dobry
Sk³adkowskiego 10
dobry
Matejki 1
dobry
Matejki 2
dobry
Matejki 3
dobry
Matejki 4
dobry
Matejki 5
dobry
Matejki 6
dobry
Orzeszkowej 2
dobry
Orzeszkowej 4
dobry
Orzeszkowej 6
dobry
Osiedle M³odych 2
dobry
Mickiewicza 8a
dobry
Mickiewicza 16
dobry
Milewskiego 2
dobry
Dworcowa 3
dobry
Dworcowa 5
dobry
Legionów Polskich 1
dobry
Legionów Polskich 5
dobry
Legionów Polskich 12
dobry
650-lecia 1
dobry
650-lecia 3
dobry
650-lecia 5
dobry
650-lecia 7
dobry
650-lecia 10
dobry
650-lecia 12
dobry
650-lecia 14
dobry
Stawickiego 1
dobry
Stawickiego 3
dobry
Stawickiego 5
dobry
Stawickiego 9
dobry
Kolska Szosa 6
dobry
Kolska Szosa 8
dobry
Kolska Szosa 10
dobry
D¹browskie o 2
dobry
D¹browskie o 4
dobry
D¹browskiego 6
dobry
D¹browskie o 8
dobry
D¹browskie o 10
dobry
D¹browskie o 12
dobry
Uniejowska l b
dobry
Uniejowska l c
dobry
Broniewskiego 1
dobry
Broniewskiego 2
dobry
Broniewskiego 3
dobry
Broniewskiego 4
dobry
Broniewskiego 6
dobry
Broniewskiego 8
dobry
Smorawiñskiego 1
dobry
Smorawiñskiego 3
dobry

papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
blacha
papa
blacha
blacha
blacha
blacha
papa
papa
papa
papa
papa
papa
blacha
blacha
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
papa
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dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

drewniany
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
drewniany
betonowy
drewniany
drewniany
drewniany
drewniany
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy
betonowy

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

dostateczny
dostateczna
dostateczna
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dostateczna
dobra
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dobra
dobra
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna
dostateczna

193.

Smorawiñskiego 5

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

194.

Smorawiñskiego 6

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

195.

Smorawiñskiego 7

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

196.

P.O. W. 1

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

197.

P.O.W. 2

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

198.

P.O.W. 3

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

199.

P.O.W. 4

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

200.

P.O.W. 5

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

201.

P.O.W. 6

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

202.

P.O.W. 7

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna
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203. P.O.W. 10

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

204. P.O.W. 12

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

205. Wszyñskiego 2

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

206. Wyszyñskiego 3

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

207. Wyszyñskiego 4

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

208. Wyszyñskiego 6

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

209. Wyszyñkiego 8

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

210. Wyszyñskiego 10

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

211. Wyszyñskiego 14

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

212. ¯wirki i Wigury1

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

213. ¯wirki i Wigury 3

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

214. ¯wirki i Wigury 5

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

215. ¯wirki i Wigury 7

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

216. Powstañców Wlkp. 1

dobry papa

dobry betonowy

dobry dobra

217. Powstañców Wlkp. 1 a dobry papa

dobry betonowy

dobry dobra

218. Powstañców Wlkp. l b

dobry papa

dobry betonowy

dobry dobra

219. Powstañców Wlkp. 1 c

dobry papa

dobry betonowy

dobry dobra

220. Armii Krajowej 7

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

221. Armii Krajowej 9

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

222. Armii Krajowej 20

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

223. Armii Krajowej 22

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

224. Polna 4 b

dobry papa

dobry drewniany dobry dobra

225. Górnicza 20

dobry papa

dobry betonowy

Górnicza 22

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

227. Górnicza 24

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

226.
228.

dobry dostateczna

Górnicza 28

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

229. Górnicza 30

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

230. Górnicza 32

dobry papa

dobry betonowy

dobry dostateczna

231. Zdrojki Lewe 128

dobry blacha dobry drewniany dobry dobra

Uwaga:
Stan dobry - oznacza, ¿e w okresie najbli¿szych piêciu lat nie zachodzi potrzeba remontu czy modernizacji.
Stan dostateczny - ocena ta zaleca wykonanie remontu (wymiany) w okresie najbli¿szych piêciu lat.
Stan z³y - oznacza zagro¿enie dla mienia i ludzi. By³a wykonana ekspertyza lub istnieje koniecznoæ pilnego jej wykonania.

§2
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia³em na
kolejne lata.
Przeprowadzone przegl¹dy techniczne we wszystkich budynkach mieszkalnych wskaza³y na potrzebê wykonania szeregu
prac remontowych i modernizacyjnych.
Rzeczowy zakres remontów bie¿¹cych i modernizacji w roku
2002 i latach 2003-2006: przedstawiaj¹ poni¿sze tabele:
Remonty bie¿¹ce w budynkach gminy
i lokalach komunalnych
we wspólnotach mieszkaniowych do realizacji w 2002 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ADRES
3-go Maja 7
3-go Maja 15
Kaliska 43-oficyny
Kaliska 53-oficyny
Szeroka 9
Szeroka 18
Plac Sienkiewicza 13
Uniejowska 3
Dobrska 23
Kolska 37
¯eromskiego 20-oficyna

ZAKRES ROBÓT
Krycie dachu pap¹ na lepiku
Krycie dachu pap¹ na lepiku
Krycie dachów pap¹ na lepiku
Krycie dachów pap¹ na lepiku
Krycie dachu pap¹ na lepiku
Krycie dachu pap¹ na lepiku
Krycie dachu pap¹ na lepiku
Krycie dachu pap¹ na lepiku
Krycie dachu pap¹ na lepiku
Krycie dachu pap¹ na lepiku
Krycie dachu pap¹ na lepiku

Remonty bie¿¹ce w budynkach gminy
i lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych
planowane do realizacji w latach 2003-2006
Lp.

Adres

12.

3-go Maja 7

13.

3-go Maja 15

14.

Browarna 12

15.

Kaliska 22

16.

Kaliska 29

17.
18.

Kaliska 26
Kaliska 34

19.

Szeroka 18

20.

Plac Sienkiewicza 13

21.

Uniejowska 3

22.
23.
24.

Uniejowska 12
Uniejowska 29
Szymanowskiego 19

25.

Dobrska 23

Zakres robót
malowanie korytarza
malowanie elewacji
malowanie korytarza
malowanie klatki schodowej
drzwi wejciowe do wymiany
krycie dachów pap¹ na lepiku
naprawa stropu nad lokalem nr 3
krycie dachów pap¹ na lepiku
malowanie elewacji
malowanie elewacji
krycie dachów pap¹ na lepiku
malowanie korytarza
malowanie elewacji
malowanie korytarza
malowanie elewacji
malowanie korytarza
naprawa i malowanie elewacji
malowanie korytarza
malowanie elewacji
krycie dachów pap¹ na lepiku
uzupe³nienie tynków zewnêtrznych
smarowanie dachu dacholeum
malowanie klatki schodowej
ocieplenie cian budynku
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26.

Kolska 18

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kolska 33
Kolska 37
¯eromskiego 10
¯eromskiego 12
¯eromskiego 14
¯eromskiego 19
¯eromskiego 22

34.

¯eromskiego 28

35.

Górnicza 20

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

Górnicza 22

Górnicza 24

Górnicza 28

Górnicza 30

Górnicza 32

P. O. W. 6
Sportowa 5

krycie dachów pap¹ na lepiku
malowanie korytarza
krycie dachów pap¹ na lepiku
malowanie elewacji
krycie dachów pap¹ na lepiku
krycie dachów pap¹ na lepiku
krycie dachów pap¹ na lepiku
smarowanie dachu dacholeum
naprawa tynków zewnêtrznych
smarowanie dachu dacholeum
malowanie korytarza
malowanie klatek schodowych
naprawa balkonów
naprawa i malowanie elewacji
smarowanie dachu dacholeum
malowanie klatek schodowych
naprawa balkonów
naprawa i malowanie elewacji
smarowanie dachu dacholeum
malowanie klatek schodowych
naprawa balkonów
naprawa i malowanie elewacji
smarowanie dachu dacholeum
malowanie klatek schodowych
naprawa balkonów
naprawa i malowanie elewacji
smarowanie dachu dacholeum
malowanie klatek schodowych
naprawa balkonów
naprawa i malowanie elewacji
smarowanie dachu dacholeum
malowanie klatek schodowych
naprawa balkonów
naprawa i malowanie elewacji
krycie dachów pap¹ na lepiku
malowanie klatki schodowej
naprawa balkonów
wymiana drzwi wejciowych
malowanie korytarza
smarowanie dachu dacholeum

Remonty i modernizacja czêci wspólnych
we wspólnotach mieszkaniowych do realizacji w 2002 r.
Lp

Adres

1. 3-go Maja 12

Zakres robót
krycie dachu pap¹ na lepiku

2. Kaliska 10

krycie dachu pap¹ na lepiku

3. Kaliska 11

smarowanie dachu dacholeum

4. Kaliska 15

smarowanie dachu dacholeum

5. Plac Sienkiewicza 11

drwalniki-krycie pap¹

6. Gorzelniana 4

krycie dachu pap¹ na lepiku

7. Kolska 1

krycie dachu pap¹ na lepiku

8. Kolska 35

krycie dachu pap¹ na lepiku

9. ¯eromskiego 9

smarowanie dachu dacholeum

10. ¯eromskiego 11

smarowanie dachu dacholeum
naprawa tynków elewacji

11. Sk³adkowskiego 10

wymiana okien na klatkach schodowych

12. Orzeszkowej 2

wymiana rynien i rur spustowych

13. Orzeszkowej 4

wymiana rynien i rur spustowych

14. Sportowa 4

krycie dachu pap¹ na lepiku - drwalniki

15. Osiedle M³odych 2

smarowanie dachu dacholeum

16. Milewskiego 2

smarowanie dachu dacholeum

17. Dworcowa 3

smarowanie dachu dacholeum

18. Dworcowa 5

smarowanie dachu dacholeum

19. Legionów Pol. 5

smarowanie dachu dacholeum

20. Legionów Pol. 12

smarowanie dachu dacholeum
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21. 650-lecia 1

smarowanie dachu dacholeum

22. 650-lecia 3

smarowanie dachu dacholeum

23. 650-lecia 5

smarowanie dachu dacholeum

24. 650-lecia 7

smarowanie dachu dacholeum

25. 650-lecia 10

krycie dachu pap¹ na lepiku
wymiana rynien

26. 650-lecia 12

krycie dachu pap¹ na lepiku
wymiana rynien

27. 650-lecia 14

krycie dachu pap¹ na lepiku
wymiana rynien

28. D¹browskiego 10

smarowanie dachu dacholeum

29. D¹browskiego 12

smarowanie dachu dacholeum

30. Armii Krajowej 9

smarowanie dachu dacholeum

31. Armii Krajowej 20

krycie dachu pap¹ na lepiku

32. Armii Krajowej 22

smarowanie dachu dacholeum

33. Stawickiego 1

smarowanie dachu dacholeum

34. Stawickiego 3

smarowanie dachu dacholeum

35. Stawickiego 5

smarowanie dachu dacholeum

36. Stawickiego 9

smarowanie dachu dacholeum

37. Smarawiñskiego 5

smarowanie dachu dacholeum

38. Smorawiñskiego 6

krycie dachu pap¹ na lepiku

39. Smorawiñskiego 7

smarowanie dachu dacholeum

40. P. O. W. 1

smarowanie dachu dacholeum

41. Wyszyñskiego 3

smarowanie dachu dacholeum

42. Wyszyñskiego 4

krycie dachu pap¹ na lepiku

43. Wyszyñskiego 6

krycie dachu pap¹ na lepiku
wymiana rynien i rur spustowych

44. Wyszyñskiego 8

krycie dachu pap¹ na lepiku

45. Wy szyñskiego 10

krycie dachu pap¹ na lepiku

Remonty i modernizacja czêci wspólnych
we wspólnotach mieszkaniowych
planowane do realizacji w latach 2003-2006
Lp Adresy

Zakres robót

1. 3-go Maja 19

malowanie elewacji

2. Kaliska 10

malowanie elewacji

3. Kaliska 11

malowanie korytarzy

4. Kaliska 15

malowanie elewacji

5. Plac Sienkiewicza 11

wymiana drzwi wejciowych do posesji
malowanie korytarzy
malowanie elewacji
naprawa dachu drwalników nr 2

6. Gorzelniana 4

malowanie elewacji

7. Dobrska 10

wymiana drzwi wejciowych do pos.
wymiana okien na klat. schodowej
malowanie klatki schodowej

8. K¹czkowskiego 1

ocieplenie szczytów

9. K¹czkowskiego 7

malowanie elewacji

10. K¹czkowskiego 9

ocieplenie szczytów

11. K¹czkowskiego 14

ocieplenie szczytów
malowanie elewacji
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45. 650-lecia 12

wymiana okien na klat. schodowych
malowanie klatek schodowych

13. K¹czkowskiego 18

wymiana pokrycia dachowego

14. Kolska 16

smarowanie dachu dacholeum.

46. 650-lecia 14

wymiana okien na klat. schodowych
malowanie klatek schodowych

15. Kolska 17

krycie dachu pap¹ na lepiku
malowanie korytarzy

47. Armii Krajowej 7

ocieplenie szczytów
naprawa balkonów

16. Kolska 35

malowanie elewacji

17. ¯eromskiego 5

naprawa i malowanie elewacji

48. Armii Krajowej 20

naprawa balkonów

18. ¯eromskiego 9

malowanie elewacji

49. Armii Krajowej 22

naprawa balkonów

19. ¯eromskiego 11

malowanie elewacji

50. Kolska Szosa 6

malowanie klatek schodowych
naprawa balkonów

20. Matejki 1

ocieplenie szczytów
naprawa balkonów
malowanie elewacji

51. Kolska Szosa 8

malowanie klatek schodowych
wymiana okien na klat. schodowych
ocieplenie szczytu
naprawa balkonów

52. Kolska Szosa 10

smarowanie dachu dacholeum
naprawa balkonów

53. Stawickiego 1

ocieplenie budynku

54. Stawickiego 3

ocieplenie budynku

55. Stawickiego 5

ocieplenie budynku

56. Stawickiego 9

ocieplenie budynku

57. ¯wirki Wigury 1

smarowanie dachu dacholeum
ocieplenie budynku

58. ¯wirki Wigury 3

smarowanie dachu dacholeum
ocieplenie budynku

59. ¯wirki Wigury 5

smarowanie dachu dacholeum
ocieplenie budynku

21. Matejki 2

22. Matejki 3

23. Matejki 4

24. Matejki 5

25. Matejki 6
26. Sk³adkowskiego 2

ocieplenie szczytów
naprawa balkonów

naprawa tynków elewacji
malowanie elewacji
ocieplenie szczytów
naprawa balkonów
ocieplenie szczytów
naprawa balkonów
ocieplenie szczytów
naprawa balkonów
ocieplenie szczytów
naprawa balkonów
ocieplenie szczytów

27. Sk³adkowskiego 4

ocieplenie szczytów

60. ¯wirki Wigury 7

malowanie klatki schodowej

28. Sk³adkowskiego 10

malowanie klatek schodowych

61. Broniewskiego 1

ocieplenie budynku

29. Orzeszkowej 2

naprawa balkonów

62. Broniewskiego 2

naprawa balkonów

30. Orzeszkowej 4

naprawa balkonów

63. Broniewskiego 3

ocieplenie budynku

64. Broniewskiego 4

ocieplenie szczytu

65. Broniewskiego 6

ocieplenie szczytu

31. Orzeszkowej 6

naprawa balkonów
ocieplenie szczytów

32. Sportowa 4

malowanie elewacji

66. Broniewskiego 8

ocieplenie szczytu
naprawa baloknów

33. Sportowa 6

ocieplenie szczytów
naprawa balkonów

67. Smorawiñskiego 1

naprawa balkonów

68. Smorawiñskiego 3

naprawa balkonów

69. Smarawiñskiego 5

naprawa balkonów

70. Smorawiñskiego 6

ocieplenie szczytów

34. Sportowa 8

ocieplenie szczytów
naprawa balkonów

35. Sportowa 10

naprawa balkonów

36. Mickiewicza 16

malowanie klatek schodowych

37. Milewskiego 2

malowanie klatek schodowych

38. Dworcowa 3

malowanie klatek schodowych
ocieplenie szczytów

39. Dworcowa 5

malowanie klatek schodowych

40. Legionów Pol. 1

ocieplenie szczytu

41. Legionów Pol. 5

ocieplenie szczytów

42. Legionów Pol. 12

naprawa elewacji

43. 650-lecia 3

naprawa balkonów

44. 650-lecia 10

wymiana okien na klat. schodowych
malowanie klatek schodowych

71. Smorawiñskiego 7

naprawa balkonów

72. P. O. W. 2

smarowanie dachu dacholeum

73. P. O. W. 4

smarowanie dachu dacholeum

74. P. O. W. 12

naprawa tynków elewacji

75. Wyszyñskiego 2

smarowanie dachu dacholeum

76. Wyszyñskiego 14

smarowanie dachu dacholeum
ocieplenie szczytów

Zarz¹d Miasta Turku ka¿dego roku przy planowaniu bud¿etu
na rok nastêpny bêdzie dokonywa³ analizy przedstawionego
rzeczowego zakresu prac remontowych i modernizacyjnych
dostosowuj¹c go do mo¿liwoci bud¿etowych Gminy Miejskiej Turek w danym roku.
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§3
Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach.
Na podstawie analizy prywatyzacji mieszkañ komunalnych
w latach 1997-2001 stwierdza siê, ¿e maleje zainteresowanie
najemców lokali komunalnych w nabywaniu ich na w³asnoæ.
W znacznej czêci mieszkania komunalne sprywatyzowane
zosta³y w latach wczeniejszych na rzecz najemców lokali
przejêtych od KWB Adamów i ZE PAK.
W latach 2002 2006 planuje siê sprzeda¿ mieszkañ w iloci:
2002 r.  40 lokali
2003 r.  35 lokali
2004 r.  30 lokali
2005 r.  25 lokali
2006 r.  20 lokali
Stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych
w czêci starego miasta ulega znacznej degradacji. Dochody
finansowe najemców mieszkañ komunalnych w budynkach
po³o¿onych w obrêbie starego miasta s¹ niskie i maj¹ tendencjê malej¹c¹. Brak zatem zasadnoci sprzeda¿y mieszkañ
w tym rejonie miasta i tworzenia nowych wspólnot mieszkaniowych.Przewiduje siê sprzeda¿ komunalnych lokali mieszkalnych w ju¿ istniej¹cych wspólnotach mieszkaniowych
i w budynkach zrealizowanych po 1945 r.
§4
Zasady polityki czynszowej.
1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali ustala
Zarz¹d Miasta Turku w oparciu o zasady okrelone niniejsz¹ uchwa³¹ o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. Ustalanie stawek czynszu nastêpowaæ bêdzie raz w roku.
3. Wysokoæ stawek czynszu okrelana bêdzie na podstawie
redniorocznego wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych i w oparciu o obowi¹zuj¹cy wskanik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla Powiatu Tureckiego og³aszanego przez Wojewodê Wielkopolskiego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Maksymalny czynsz za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
mieszkalnego, z zastrze¿eniem art. 9 ust. 3 ustawy, nie
mo¿e przekraczaæ odpowiednio w kolejnych latach:
2002 rok  1,70% wartoci odtworzeniowej
2003 rok  1,80% wartoci odtworzeniowej
2004 rok  2,10% wartoci odtworzeniowej
2005 rok  2,20% wartoci odtworzeniowej
2006 rok  2,30% wartoci odtworzeniowej
5. W lokalach zasiedlanych po raz pierwszy oraz oddawanych
w najem po ich zwolnieniu i wyremontowaniu maksymalny czynsz za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej nie mo¿e przekraczaæ 200% czynszu, o którym mowa w ust. 4
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
6. Ustala siê czynniki podwy¿szaj¹ce oraz wysokoæ podwy¿ki stawki czynszu, o której mowa w ust. 1, w zwi¹zku
z wyposa¿eniem mieszkania:
a) w w.c.  30%,
b) w ³azienkê  30%,
c) w centralne ogrzewanie  30%.
7. Ustala siê czynnik obni¿aj¹cy oraz wysokoæ obni¿ki stawki
czynszu, o której mowa w ust. 1 - za lokal z ciemn¹ kuchni¹
 20%.
8. Przez lokal wyposa¿ony w centralne ogrzewanie nale¿y
rozumieæ lokal ogrzewany energi¹ ciepln¹ dostarczon¹
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z ciep³owni lub kot³owni lokalnej oraz lokal w budynku, do
którego doprowadzono gaz ziemny.
9. Przez ³azienkê nale¿y rozumieæ wydzielone w lokalu pomieszczenie posiadaj¹ce sta³e instalacje wodoci¹gowo kanalizacyjne oraz urz¹dzenia ³azienkowe takie jak wanna
lub brodzik.
10. Przez w.c. nale¿y rozumieæ doprowadzon¹ do ³azienki lub
wydzielonego pomieszczenia instalacjê wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ z pod³¹czon¹ muszl¹ klozetow¹ i sp³uczk¹.
Wydzielone pomieszczenie mo¿e byæ po³o¿one poza lokalem jednak na tej samej kondygnacji.
11. Stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
socjalnego ustala siê w wysokoci 50% najni¿szej stawki
czynszu za lokal mieszkalny.
12. Czynsz i odszkodowanie za bezumowne korzystanie
z lokalu s¹ p³atne z góry do 10-go dnia ka¿dego miesi¹ca
do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez niego rachunek.
13. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przez
osoby, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu do lokalu po
mierci najemcy i nie spe³niaj¹ kryteriów okrelonych
w §27 uchwa³y Rady Miejskiej Turku nr XXXV/375/01
z dnia 21grudnia 2001 r. o zasadach wynajmowania lokal
i wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
wynosi 200% czynszu jaki osoba zajmuj¹ca lokal by³aby
obowi¹zana op³acaæ z tytu³u jego najmu.
14. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przez
osoby, zajmuj¹ce lokal po opuszczeniu go przez najemcê
i nie spe³niaj¹ce wymagañ okrelonych w §26 uchwa³y,
o której mowa w pkt13 wynosi 200% czynszu jaki osoba
zajmuj¹ca lokal by³aby obowi¹zana op³acaæ z tytu³u jego
najmu.
§5
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Administratorem komunalnych zasobów mieszkaniowych jest
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spó³ka z o.o. w Turku, które wykonuje swoje obowi¹zki na
podstawie umowy zawartej z Gmin¹ Miejsk¹ Turek. Administrowanie zasobem komunalnym realizowane jest zgodnie
z ustaw¹ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733), ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.)
oraz Kodeksem Cywilnym. Obowi¹zki wynajmuj¹cego i najemcy okrelone s¹ w uchwale Rady Miejskiej Turku nr XXXV/
375/01 z dnia 21.12.2001 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Nie przewiduje siê zmiany administratora komunalnego zasobu mieszkaniowego. Zarz¹d wspólnot mieszkaniowych wykonuje przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w Turku na podstawie odrêbnej umowy.
Zarz¹d nieruchomociami wspólnymi realizowany jest zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz.U.
Nr 80 poz. 903 z 2000 r.), ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami (Dz.U. Nr 46,poz. 543 z 2002 r.)
oraz Kodeksem Cywilnym. Z uwagi na sprzeda¿ mienia komunalnego uprawnionym udzia³ Gminy Miejskiej Turek we wspó³w³asnoci nieruchomoci ulega pomniejszeniu. Wg stanu na
styczeñ 2002 r. w 35 wspólnotach mieszkaniowych wiêkszo-
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ciowy udzia³ posiadaj¹ w³aciciele lokali mieszkalnych wykupionych od Gminy Miejskiej Turek. Ustawa o w³asnoci lokali
okrelaj¹ca sposób g³osowania przy podejmowaniu uchwa³
daje potencjaln¹ wiêkszoæ w³acicielom lokali wykupionych
w pozosta³ych wspólnotach mieszkaniowych. W zwi¹zku
z tym nie mo¿na jednoznacznie okreliæ na kolejne lata czy
w poszczególnych wspólnotach nast¹pi zmiana zarz¹dcy czy
pozostanie dotychczasowy.
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-

Wp³ywy z czynszów za gara¿e (wynikiem).
rodki z bud¿etu Gminy na utrzymanie wspólnot mieszkaniowych.
Po stronie wydatków:
- Wydatki na remonty bie¿¹ce i konserwacja komunalnej
substancji mieszkaniowej.
- Koszty bie¿¹cej eksploatacji budynków i lokali komunalnych.
- Dop³aty do nieci¹galnych czynszów.
- Dop³aty do wywozu nieczystoci oraz ponadnormatywnego zu¿ycia wody i cieków.
- Koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnymi.
- Zwrot do bud¿etu miasta nadwy¿ki wp³ywów nad kosztami utrzymania komunalnej substancji mieszkaniowej.
Administratorem komunalnej substancji mieszkaniowej jak
i zarz¹dc¹ nieruchomoci, których gmina jest wspó³w³acicielem jest ten sam podmiot zatem bilans wp³ywów i wydatków
przedstawia przep³yw i wykorzystanie rodków finansowych
z pozycji gospodaruj¹cego tymi rodkami. Sposób ich rozliczania okrelaj¹ odrêbne umowy.

§6
ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej i wysokoæ
wydatków w latach 2002  2006.
Szeroko rozumiana gospodarka mieszkaniowa powinna siê
finansowo bilansowaæ. Przy tak sformu³owanej zasadzie istotne jest okrelenie p³aszczyzny, na jakiej tworzony bêdzie
bilans.
Analizuj¹c wp³ywy i wydatki na realizowanie gospodarki mieszkaniowej jako podstawowe nale¿y wymieniæ:
Po stronie wp³ywów:
- Wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne.
- Wp³ywy z czynszów za lokale u¿ytkowe (wynikiem).

Prognozowane wp³ywy na utrzymanie substancji mieszkaniowej, której Gmina Miejska Turek
jest w³acicielem lub wspó³w³acicielem.
Wyszczególnienie
Wp³ywy z czynszów
za lokale mieszkalne
i socjalne
Wp³ywy z czynszów
za lokale u¿ytkowe
Wp³ywy
z czynszów
za gara¿e
rodki
z bud¿etu
gminy na utrzymanie
czêci wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych
Razem

2002 rok

2003 rok

2004 rok

2005 rok

2006 rok

2.414.900,00

2.565.831,00

2.694.123,00

2.828.829,00

2.970.270,00

310.000,00

325.500,00

338.520,00

352.060,00

366.143,00

11.200,00

11.100,00

11.000,00

10.900,00

10.800,00

1.657.000,00

1.789.560,00

1.914.829,00

2.029.719,00

2.131.205,00

4.393.100,00

4.691.991,00

4.958.472,00

5.221.508,00

5.478.418,00

Do wyliczeñ w tabeli przyjêto inflacjê w 2003 r.  5%, w latach 2004-2006  4%. Wskanik wzrostu czynszów za lokale mieszkalne i socjalne ustalono
w wysokoci: w 2003 r.  6,25%, w latach 2004-2006  5%.

Prognozowane wydatki na utrzymanie substancji mieszkaniowej której Gmina Miejska Turek
jest w³acicielem lub wspó³w³acicielem
Wyszczególnienie
Remonty bie¿¹ce i konserwacja komunalnej substan. Mieszkaniowej

Zwrot nieci¹galnych czynszów (orzecz. s¹dowe)
Dop³aty do wywozu nieczystoci oraz ponadnormatywnego zu¿ycia
wody i cieków

1.520.400,00
438.000,00
w tym
rekompen.
40.000,00
250.700,00
z planu 2002

Koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnymi

Koszty bie¿¹cej eksploatacji budynków i lokali komunalnych

Zwrot do bud¿etu gminy nadwy¿ki wp³ywów nad kosztami utrzymania
lokali komunalnych*
Razem

Tabela nie uwzglêdnia remontów kapitalnych komunalnej
substancji mieszkaniowej oraz rozbiórek budynków komunalnych jak równie¿ budowy nowych gdy¿ bêd¹ one finansowane ze rodków bud¿etowych w ramach inwestycji okrelanych
*

2002 rok

2003 rok
inf.5%+3%
1.642.032,00

2004 rok
inf.4%+3%
1.756.974,00

2005 rok
inf.4%+2%
1.862.392,00

2006 rok
inf.4%+1%
1.955.512,00

473.040,00

506.152,00

536.521,00

563.347,00

43.200,00

46.224,00

48.997,00

51.447,00

270.756,00

289.709,00

307.092,00

322.446,00

1.657.000,00

1.789.560,00

1.914.829,00

2.029.719,00

2.131.205,00

487.000,00

473.403,00

444.584,00

436.787,00

454.461,00

4.393.100,00

4.691.991,00

4.958.472,00

5.221.508,00

5.478.418,00

odrêbnie na ka¿dy rok bud¿etowy i bêd¹ uzale¿nione od stanu
bud¿etu miasta. Zak³ada siê, ¿e sprzeda¿ mieszkañ bêdzie
realizowana na przewidywanym poziomie i nie bêd¹ powstawa³y nowe wspólnoty mieszkaniowe.

W zale¿noci od sytuacji bud¿etowej Gminy Miejskiej Turek dopuszcza siê zmniejszenie lub zwiêkszenie wykazanych kwot dostosowuj¹c jednoczenie zakres
prac remontowych i modernizacyjnych komunalnej substancji mieszkaniowej.
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§7
Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania
i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.
Dzia³aniami maj¹cymi na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
miejskiej Turek latach 2002-2006 r. bêdzie zmierzanie do:
- Budowy nowych budynków z lokalami mieszkalnymi
i socjalnymi na wynajem.
- Prowadzenia kapitalnych remontów komunalnej substancji mieszkaniowej w rejonie starego miasta.
- Sukcesywnej rozbiórki wy³¹czonych z u¿ytkowania budynków mieszkalnych i ewentualnej ich odbudowy.

Poz. 2434, 2435

-

Pozyskiwanie lokali mieszkalnych w ramach odrêbnych
porozumieñ zawartych pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ Turek
i SM Têcza.
Podejmowanie tych dzia³añ uzale¿nione bêdzie od stanu
finansów miasta.
Z kolei zmierzaj¹c do odzyskiwania mo¿liwie najwiêkszej iloci
wolnych lokali mieszkalnych administrator komunalnej substancji mieszkaniowej obowi¹zany jest wypowiadaæ umowy
najmu lokali najemcom posiadaj¹cym tytu³ prawny do innego
lokalu lub domu znajduj¹cego siê na terenie Turku lub miejscowoci pobliskiej.

2435
UCHWA£A Nr XXXIX/405/02 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXV/255/00 Rady Miejskiej Turku z dnia 28-XII-2000 r. w sprawie przyjêcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2001
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. z 1996 r. Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z póniejszych zmian) oraz art. 41 ust. 2 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230
z póniejszych zmian) Rada Miejska Turku Uchwal co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y nr XXV/225/02 Rady Miejskiej Turku
z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2001, w tytule Szacunkowe kwoty na realizacjê
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2001 ostatnie zdanie dotycz¹ce
wydatkowania niewykorzystanych rodków i nadwy¿ek otrzymuje brzmienie:

O wydatkowaniu nie wykorzystanych rodków finansowych za rok 2000 oraz nadwy¿ek z planowanych wp³ywów
za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych w roku
2001, decydowaæ bêdzie Rada Miejska Turku. rodki te
przeznaczone bêd¹ na dzia³ania zwi¹zane z profilaktyk¹
i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
() in¿. Jan Paku³a
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Poz. 2436

2436
UCHWA£A Nr XLV/304/2002 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr
142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. Nr 15, poz. 139
z 1999 r.) Rada Miejska w Lwówku uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek,
Uchwa³ê Nr XXX/168/92 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
5 listopada 1992 r. Dz. Urz. Woj. Poznañskiego Nr 6/93 poz.64
okrelon¹ w §2 niniejszej uchwa³y oraz na rysunku planu
stanowi¹cym za³¹cznik nr l do niniejszej uchwa³y.
§2
Wyznacza siê w Zêbowie (dz. nr ewid. 346 i 381) teren pod
dzia³alnoæ gospodarcz¹ i zabudowê mieszkaniow¹, oznaczony na rysunku planu symbolem XIIGM, w ramach którego:
1. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ oraz
obiekty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ pod warunkiem:
1) wylokowania z nich na dzia³kê o nr ewid. 381 wszystkich uci¹¿liwych maszyn zwi¹zanych z obróbk¹ drewna
i pozostawienia suszarni, w której zamontowane bêd¹
urz¹dzenia wyciszaj¹ce wentylatory,
2) wykonania na granicy z dzia³k¹ nr ewid. 345 (od drogi
do suszarni) ekranów akustycznych spe³niaj¹cych wymogi obowi¹zuj¹cych w tym zakresie norm i przepisów,
3) prowadzenia za³adunku i wy³adunku materia³ów suszonych bezporednio przy suszarni lub za ni¹.
2. Wprowadza siê zakaz rozbudowy zak³adu na dzia³ce nr 346
z wy³¹czeniem obiektów nie zwi¹zanych bezporednio
z przerobem drewna oraz produkcj¹ (np.: magazyny, budynki socjalne).

3. Dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów produkcyjnych
na dzia³ce nr ewid. 381 w liniach zabudowy okrelonych
na za³¹czniku graficznym, jednoczenie dopuszcza siê
mo¿liwoæ zabudowy pozosta³ej czêci dzia³ki (od strony
drogi) budynkami innymi ni¿ produkcyjne przy zachowaniu 10 m linii zabudowy od drogi.
4. Wy³¹cza siê spod jakiegokolwiek zainwestowania istniej¹cy las i teren ³¹k.
5. Dopuszcza siê odprowadzenie cieków do indywidualnych
urz¹dzeñ na dzia³kach.
6. Wprowadza siê obowi¹zek stosowania dla celów grzewczych wy³¹cznie paliw proekologicznych.
§3
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 10%.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
w Lwówku.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/168/92 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 5 listopada 1992 r. w czêci objêtej zmian¹ zatwierdzon¹
niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zbigniew Centkowski
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2437
UCHWA£A Nr XXVII/184/2002 RADY GMINY W SKULSKU
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie trybu i zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy
w odniesieniu do do¿ywiania uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 34 ust. 5 w zwi¹zku z art.
10 ust. 2 pkt 1, art. 16 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 414 z 1998 r.
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Pomoc w formie do¿ywiania przyznaje siê w zale¿noci
od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów.
1. Pomoc nieodp³atn¹ w formie do¿ywiania przyznaje siê
uczniom, je¿eli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza
200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art.
4 ustawy o pomocy spo³ecznej.
2. Dochód rodziny o którym mowa w pkt 1 ustala siê na
podstawie art. 2 a ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§2
Przyznanie pomocy uczniom, których rodziny nie znajduj¹ siê
w trudnej sytuacji finansowej (dochód rodziny kszta³tuje siê
powy¿ej 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie
z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej) odbywa siê na zasadzie
zwrotu przez rodziców lub opiekunów ca³oci kosztów poniesionych wydatków.
§3
W przypadkach szczególnie uzasadnionych - na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej kierownik

GOPS w Skulsku mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków
za przyznanie wiadczenia w czêci lub w ca³oci.
§4
Przyznanie pomocy w formie posi³ku nastêpuje na wniosek
rodziców, wychowawcy klasy, opiekunów ucznia, pracownika
socjalnego, dyrektora szko³y, do której uczêszcza dziecko lub
innej osoby za zgod¹ przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych.
§5
Decyzje o przyznaniu wiadczenia wydaje kierownik GOPS
na podstawie przeprowadzonego uprzednio wywiadu rodowiskowego i mog¹ zawieraæ w swojej treci jednoczenie
odst¹pienie od ¿¹dania jego zwrotu, je¿eli na podstawie
ustaleñ sytuacji osoby i rodziny w drodze wywiadu rodowiskowego bêdzie mo¿na zastosowaæ §3 uchwa³y.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jastrzêbski

2438
UCHWA£A Nr XLIII/296/2002 RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 27.06.2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Komorniki nr XLII/287/2002 z dnia 16.04.2002 r.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy
Komorniki postanawia:
§1
Tytu³ uchwa³y Rady Gminy Komorniki nr XLII/297/2002 r.
otrzymuje brzmienie: w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu

dostarczania wody i odbioru cieków na obszarze Gminy
Komorniki.
§2
§1 uchwa³y otrzymuje brzmienie: Zatwierdza siê Regulamin
dostarczania wody i odbioru cieków na obszarze Gminy
Komorniki w brzmieniu okrelonym w Za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
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§3
§1 pkt 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
cieków otrzymuje brzmienie: Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego
odprowadzania cieków na obszarze Gminy Komorniki,
realizowanych przez przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków wydane przez Zarz¹d Gminy zwane dalej Przedsiêbiorstwem.
§4
Skrela siê §3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
§5
§47 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków otrzymuje brzmienie: Regulamin niniejszy zosta³
zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Komorniki Nr XLIII/
296/2002 z dnia 27.06.2002 r. i obowi¹zuje po up³ywie

Poz. 2438, 2439

14 dni od dnia jej podania do wiadomoci publicznej przez
opublikowanie w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§6
Regulamin obowi¹zuje na obszarze Gminy Komorniki.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
podania do wiadomoci publicznej przez opublikowanie
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Kazimierz Sowa

2439
UCHWA£A Nr XXX/171/2002 r. RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4
i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy
w Krzymowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasoby polityki czynszowej, które stanowiæ bêd¹
element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
- za lokale mieszkalne,
- za lokale zamienne,
- za lokale socjalne.
§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego
budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci, energie ciepln¹ i elektryczn¹.
2. Najemca oprócz czynszu obowi¹zany jest do uiszczenia
zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych
od w³aciciela, tj. op³ata za dostawê do lokalu energii,
gazu, wody oraz odbiór nieczystoci w wypadkach gdy

korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezporedniego z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ w/w us³ug.
§4
1. Ustala siê czynniki zwiêkszaj¹ce stawki czynszu wed³ug
za³¹cznika do uchwa³y.
2. Czynniki zwiêkszaj¹ce stawki nie dotycz¹ czynszu za lokale
socjalne.
§5
Czynsz za lokale mieszkalne i zamienne op³acaj¹ najemcy
lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
§6
Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
uchwala Zarz¹d Gminy Krzymów.
§7
Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê
wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoci: pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi,
korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzglêdu
na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. Za powierzchniê
u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni balkonów, tarasów, logii, antresoli, szaf i schowków w cianach, pralni,
suszarni, wózkowni, strychów o komórek przeznaczonych
do przechowywania opa³u.
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§8
Stawka czynszu za lokale socjalne nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
§9
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu, dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego wysokoæ czynszu
podwy¿sza siê odpowiednio o 30%. Podwy¿ka nie dotyczy
podnajêcia uczniom lub studentom.
4. Przed zmian¹ umowy najmu zamieniaj¹c¹ wysokoæ czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.

Poz. 2439, 2440

z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê
terminu i formê.
§11
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c
dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Krzymowie.
§14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§10
Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10-go dnia miesi¹ca
do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez niego rachunek,

Przewodnicz¹cy Rady
() Ewa Koster

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/171/2002
Rady Gminy Krzymów
z dnia 27 czerwca 2002 r.
Czynniki zwiêkszaj¹ce stawki czynszu:
- 5% za WC,
- 20% za co,
- 10% za ³azienkê.

2440
UCHWA£A Nr XXX/181/2002 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie sprostowania b³êdu w Statucie Gminy Krzymów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 1 pkt 31 i art. 15 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw
o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym,
o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej
w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 45, poz. 497)Rada Gminy Krzymów uchwala
co nastêpuje:
§1
W §117 Statutu Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y
nr XXV/138/2001 Rady Gminy w Krzymowie z dnia 27
wrzenia 2001 r. dodaje siê omy³kowo pominiêty punkt 3
o treci:

3. Do koñca kadencji Rady, która podjê³a niniejsz¹ uchwa³ê, Zarz¹d Gminy sk³ada siê z piêciu cz³onków, zgodnie
ze Statutem wprowadzonym uchwa³¹ nr XVI/80/96
Rady Gminy w Krzymowie z dnia 26 kwietnia 1996
roku.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 grudnia 2001 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
() Ewa Koster
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2441
UCHWA£A Nr L/252/2002 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Luboñ
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132,
poz. 62 z póniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220) Rada Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie Miasta Luboñ, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() dr Zdzis³aw Szafrañski

Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Luboñ
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania porz¹dku i czystoci na terenie Miasta Luboñ.
2. Postanowienia Regulaminu s¹ interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególnoci z przepisami ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz.U. Nr 62, poz. 628).
§2
Ilekroæ w regulaminie mowa o:
1. W³acicielach nieruchomoci - rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹.
2. Wytwórcy odpadów - rozumie siê przez to ka¿dego, którego dzia³alnoæ lub bytowanie powoduje powstawanie
odpadów, oraz ka¿dego, kto przeprowadza wstêpne przetwarzanie, mieszanie lub inne dzia³ania powoduj¹ce zmianê charakteru lub sk³adu tych odpadów
3. Odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady
nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od
innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych
w gospodarstwach domowych.
4. Odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie
siê przez to odpady, które nawet po rozdrobnieniu nie
mog¹ byæ swobodnie umieszczone w typowych pojemnikach ze wzglêdu na swoje rozmiary lub masê.

5. Odpadach medycznych - rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w zwi¹zku z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych oraz prowadzeniem badañ i dowiadczeñ naukowych
w zakresie medycyny.
6. Odpadach weterynaryjnych - rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w zwi¹zku z badaniem, leczeniem zwierz¹t lub
wiadczeniem us³ug weterynaryjnych, a tak¿e w zwi¹zku z
prowadzeniem badañ naukowych i dowiadczeñ na zwierzêtach.
7. Zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia do gromadzenia nieczystoci ciek³ych
w miejscu ich powstawania.
8. Jednostce wywozowej - nale¿y przez to rozumieæ zak³ad,
bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹, lub podmiot
posiadaj¹cy zezwolenie na wykonywanie us³ug usuwania
odpadów komunalnych.
9. Zbieraniu odpadów - rozumie siê przez to ka¿de dzia³anie,
w szczególnoci umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
10. Zwierzêtach niebezpiecznych - rozumie siê przez to zwierzêta powszechnie uznane za stwarzaj¹ce zagro¿enie dla
zdrowia i ¿ycia.
11. Odpadach niebezpiecznych - rozumie siê przez to odpady
okrelone w art. 3 ust. 2 Ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku.
§3
1. Podstawow¹ form¹ zbierania odpadów komunalnych sta³ych z terenu zabudowy indywidualnej jest ich segregacja
u ród³a, na frakcje umo¿liwiaj¹ce optymalne ich zagospodarowanie osi¹galne w danym czasie. Aktualnie s¹ to co
najmniej:
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-

st³uczka szklana zmieszana,
odpady opakowaniowe i inne surowce wtórne,
odpady wielkogabarytowe,
pozosta³e odpady komunalne (ta frakcja winna zmierzaæ do uzyskania czystych odpadów organicznych).
Na terenach zabudowy wielorodzinnej segregacjê odpadów realizuje siê w pojemnikach zbiorczych.
II. Zasady usuwania odpadów komunalnych
z nieruchomoci.
§4
1. Odpady komunalne sta³e powstaj¹ce na terenie nieruchomoci musz¹ byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cych wymaganiom okrelonym w niniejszym regulaminie, natomiast nieczystoci ciek³e nie odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni przydomowej w zbiornikach spe³niaj¹cych wymogi odrêbnych przepisów, a w szczególnoci przepisów prawa budowlanego.
2. Jeli na terenie nieruchomoci powstaj¹ tak¿e odpady
inne ni¿ komunalne, to musz¹ byæ gromadzone oddzielnie,
a gospodarowanie nimi podlega rygorom ustawy o odpadach. W szczególnoci dotyczy to odpadów medycznych,
weterynaryjnych i odpadów produkcyjnych z prowadzonej
dzia³alnoci.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

§5
1. Pojemniki winny staæ w miejscach ³atwo dostêpnych dla
u¿ytkowników i pracowników firm wywozowych i nie
powodowaæ utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci
i osób trzecich.
2. Pojemniki winny staæ na powierzchni utwardzonej i utrzymywanej w nale¿ytej czystoci.

4.

§6
W³aciciel nieruchomoci winien zapewniæ pracownikom firmy wywozowej dostêp do pojemników i zbiorników na nieczystoci p³ynne w czasie i w sposób ustalony w umowie, tak,
aby nie nara¿aæ ludzi, pojazdów i budynków na szkodê.

5.

III. Urz¹dzenia do gromadzenia odpadów.
§7
W³aciciel nieruchomoci wyposa¿aj¹ w urz¹dzenia do gromadzenia odpadów poprzez zakup, dzier¿awê urz¹dzeñ lub
w inny sposób ustalony w umowie z firm¹ wywozow¹.
§8
1. Odpady komunalne sta³e winny byæ gromadzone w typowych pojemnikach umo¿liwiaj¹cych za³adunek pojemników (np. 1101, 11001 lub wiêkszych), przy czym wielkoæ
i iloæ pojemników nale¿y dobraæ w taki sposób, aby
zapewniæ opró¿nianie pój. z odpadami ulegaj¹cymi rozk³adowi biologicznemu min. raz na 2 tygodnie. Dopuszcza siê,
dla niewielkich iloci odpadów, u¿ywanie worków polietylenowych o odpowiedniej wytrzyma³oci.
2. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu
budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych .
wybuchowych i odpadów z dzia³alnoci gospodarczej.

6.
7.

8.
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IV. Zasady rozliczania us³ug.
§9
Przyjmuje siê, ¿e ka¿dy mieszkaniec produkuje odpady.
Usta³a siê normatyw na l mieszkañca w iloci 40 litrów
miesiêcznie, a w przypadku uczestnictwa w powszechnym
systemie segregacji - 20 litrów.
Na posesji winny znajdowaæ siê pojemniki, których pojemnoæ winna odpowiadaæ iloczynowi normatywu i liczby
mieszkañców.
W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany do zawarcia
umowy na odbiór odpadów w iloci co najmniej wed³ug
powy¿szego wyliczenia.
V. Zadania Miasta.
§10
Miasto zapewnia utrzymanie czystoci i porz¹dku na ulicach miejskich, placach, przy ogólnodostêpnych ciekach
i zbiornikach wodnych oraz innych miejscach u¿ytecznoci
publicznej, których jest w³acicielem.
W miejscach wymienionych w ust. 1 nale¿y rozmieciæ
kosze na mieci w odpowiedniej iloci i systematycznie je
opró¿niaæ.
Miasto organizuje ca³oæ spraw zwi¹zanych z rozmieszczeniem, u¿ytkowaniem i opró¿nianiem pojemników ogólnodostêpnych do zbiórki okrelonych rodzajów odpadów
(plastik, szk³o, makulatura, metal). Organizuje selektywn¹
zbiórkê, segregacjê oraz magazynowanie innych odpadów
komunalnych i niebezpiecznych, przydatnych do odzysku
oraz wspó³dzia³a z przedsiêbiorcami podejmuj¹cymi dzia³alnoæ w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
Miasto usuwa uprz¹tniête przez w³acicieli nieruchomoci
z chodników b³oto, nieg, lód i inne zanieczyszczenia o ile
sk³adowanie tych zanieczyszczeñ stanowi zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa ruchu drogowego, utrudnia znacznie ruch
pieszy, lub powoduje trwa³e zanieczyszczanie ulicy lub
pobocza.
Miasto przejmuje - w przypadku niedope³nienia przez
w³aciciela nieruchomoci - obowi¹zki zwi¹zane z utrzymaniem czystoci i porz¹dku.
Miasto prowadzi ewidencje zbiorników bezodp³ywowych
w celu kontroli czêstotliwoci ich opró¿niania.
Miasto zapewnia realizacjê segregacji, opisan¹ w §3 niniejszego Regulaminu, poprzez odpowiednie zapisy
w zezwoleniach na powadzenie przez przedsiêbiorcê us³ug
zbierania i transportu odpadów komunalnych.
Miasto nak³ada na zak³ad, bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹, lub przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie na
prowadzenie dzia³alnoci w zakresie zbierania i transportu
odpadów komunalnych lub w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych,
obowi¹zek zawierania z us³ugobiorc¹ umowy na wykonywane us³ugi i wystawiania us³ugobiorcy powiadczeñ
wykonanej us³ugi.

VI. Obowi¹zki w³acicieli nieruchomoci.
§11
1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do utrzymywania porz¹dku, czystoci oraz nale¿ytego stanu sanitarnohigienicznego nieruchomoci poprzez:
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1) obowi¹zek wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia
s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz ich
segregacji w stopniu nie mniejszym ni¿ mowa w §3
Regulaminu oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym (za wyj¹tkiem w³acicieli nieruchomoci przeznaczonych do u¿ytku publicznego),
2) obowi¹zek usuwania odpadów z terenu nieruchomoci
z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ brak uci¹¿liwoci dla
otoczenia, lecz co najmniej raz w miesi¹cu, wywo¿¹c
odpady na wysypisko za porednictwem jednostki
wywozowej,
3) obowi¹zek uprz¹tniêcia niegu, lodu, b³ota i innych
zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci i innych czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do
u¿ytku publicznego - w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych i pojazdów.
2. W³aciciele nieruchomoci, na których znajduj¹ siê tereny
lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na
mieci i systematycznego ich opró¿niania, w sposób nie
dopuszczaj¹cy do ich przepe³nienia.
3. Obowi¹zek okrelony w ust. 2 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602
z póniejszymi zmianami) oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich przystanków.
§12
1. Zabrania siê spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach
nie przeznaczonych do tego celu.
2. Zezwala siê na spalanie suszu ogrodowego i ga³êzi
w okresach 1.03-15.04 i 15.10-30.11.
§13
1. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek przy³¹czenia nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub
w przydomow¹ oczyszczalnie cieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okrelone w przepisach odrêbnych. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowi¹zkowe, je¿eli nieruchomoæ jest wyposa¿ona
w przydomow¹ oczyszczalniê cieków spe³niaj¹c¹ wymagania okrelone w przepisach odrêbnych.
2. Na w³acicielach nieruchomoci spoczywa obowi¹zek niedopuszczania do przepe³nienia zbiornika bezodp³ywowego, przenikania nieczystoci do gleby, wód podziemnych
lub kanalizacji deszczowej.
3. W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany do usuwania
ciek³ych odpadów z terenu nieruchomoci za porednictwem jednostki wywozowej.
4. Iloæ wywo¿onych odpadów p³ynnych powinna odpowiadaæ iloci wody pobranej na cele bytowe. W przypadku
braku licznika wody, iloæ odpadów ciek³ych wylicza siê
wed³ug zasad okrelonych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ
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zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz
zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków
(Dz.U. Nr 151, poz. 716).
§14
W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do przechowywania przez dwa lata dokumentów (umowy i dowodów p³acenia
za us³ugi) dotycz¹cych korzystania z us³ug wykonywanych
przez zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub
przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.
§15
W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek oznaczenia nieruchomoci przez umieszczenie w odpowiednim miejscu tabliczek
informacyjnych - z numerem porz¹dkowym - i zapewnienie
nale¿ytego owietlenia tych tabliczek.
§16
1. Obowi¹zuje zakaz mycia samochodów na chodnikach
i drogach miejskich.
2. Dokonywanie doranych napraw i regulacji samochodów
dopuszcza siê wy³¹cznie w miejscach do tego celu zorganizowanych i pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹
gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
VII. Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe.
§17
1. W³aciciel zwierzêcia domowego zobowi¹zany jest do
nale¿ytej opieki nad zwierzêciem, przestrzegania przepisów sanitarnych i epidemiologicznych, a w szczególnoci
terminów szczepieñ zwierz¹t (szczególnie przeciw wcieklinie - zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 1997 roku
o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t
rzenych i miêsa oraz o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
- Dz.U. Nr 60, poz. 369). Dowody szczepieñ winny byæ
okazywane na ¿¹danie osób upowa¿nionych do kontroli.
2. W³aciciele psów zobowi¹zani s¹ do wyposa¿enia psów w
obro¿ê z numerem identyfikacyjnym.
3. Numery identyfikacyjne wydaje Stra¿ Miejska za odp³atnoci¹ ustalona przez Burmistrza Miasta.
§18
1. W³aciciel zwierzêcia domowego zobowi¹zany jest do
sprz¹tania nieczystoci pozostawionych przez zwierzê
w miejscach ogólnodostêpnych.
2. Zakazane jest wyprowadzanie zwierz¹t na boiska szkolne
i sportowe, place zabaw, do piaskownic i innych urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do zabawy dzieci.
3. W przypadku odpowiedniego oznakowania zakazuje siê
wprowadzania zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci publicznej, placówek handlowych i gastronomicznych.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotycz¹ osób
niewidomych, korzystaj¹cych z psów-przewodników.
§19
1. W³aciciel zwierzêcia domowego jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane przez zwierzê i obowi¹zany jest do
odpowiedniego zabezpieczenia przed jego agresywnoci¹.
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2. Na tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec a w³aciciel ma mo¿liwoæ
sprawowania bezpiecznej i bezporedniej kontroli nad
jego zachowaniem.
3. Psy agresywne i niebezpieczne oraz o wysokoci w k³êbie
powy¿ej 30 cm winny mieæ na terenach u¿ytku publicznego zawsze za³o¿ony kaganiec.
VIII. Wymagania dotycz¹ce utrzymywania
zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych
z produkcji rolniczej
§20
1. Nie wolno utrzymywaæ zwierz¹t gospodarskich na terenie
zabudowy wielorodzinnej.
2. W rejonach zabudowy jednorodzinnej mo¿na utrzymywaæ
zwierzêta gospodarskie w ma³ej iloci do potrzeb w³asnych, pod warunkiem ¿e:
1) powstaj¹ce w zwi¹zku z hodowl¹ odpady i nieczystoci
bêd¹ usuwane w sposób zgodny z prawem i nie bêd¹
powodowa³y zanieczyszczenia terenu nieruchomoci
oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) hodowla nie bêdzie powodowa³a dla innych osób,
zamieszkuj¹cych na nieruchomoci lub nieruchomociach s¹siednich, uci¹¿liwoci takich jak ha³as, odory
itp.
3. W³aciciel zwierz¹t gospodarskich zobowi¹zany jest do
nale¿ytej opieki nad zwierzêtami, przestrzegania przepisów sanitarnych i epidemiologicznych.
IX. Obszary obowi¹zkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania.
§21
Obowi¹zkowej deratyzacji podlegaj¹ zak³ady przetwórstwa
rolno-spo¿ywczego, obiekty handlu spo¿ywczego, zak³ady
gastronomiczne, gospodarstwa rolne w granicach Lubonia,
a tak¿e nieruchomoci, w których utrzymuje siê zwierzêta
gospodarskie zgodnie z §20 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

Poz. 2441, 2442

§22
Deratyzacjê nale¿y przeprowadzaæ co najmniej 2 razy w roku.
Dokumentacjê z przeprowadzonej deratyzacji nale¿y przechowywaæ co najmniej l rok
X. Postanowienia koñcowe.
§23
1. Op³aty specjalne:
1) za usuniêcie zidentyfikowanych co do pochodzenia
odpadów komunalnych: 100 z³ (sto z³otych) za worek
o pojemnoci do 110 litrów. Przy wiêkszych pojemnociach  wielokrotnoæ,
2) za od³¹czenie nielegalnego przy³¹cza kanalizacyjnego
(wykonane na terenie posesji) -2000 z³ (dwa tysi¹ce
z³otych).
2. Op³aty wskazane w ust. 1 wp³ywaj¹ na konto Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska. Op³aty te s¹ corocznie
waloryzowane o wskanik inflacji.
§24
Stra¿ Miejska upowa¿niona jest do kontroli dowodów wymienionych w§14, §17i§22 niniejszego Regulaminu.
§25
W przypadku wykonywania przez Miasto obowi¹zków wynikaj¹cych z §10 ust. 5 Regulaminu, pobierana jest op³ata
w wysokoci dwukrotnej stawki pobieranej w tym czasie przez
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. Kom-Lub
w Luboniu.
§26
Nieprzestrzeganie obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszego
Regulaminu podlega karze grzywny (art. 10 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach).
Przewodnicz¹cy
Rady
() dr Zdzis³aw Szafrañski

2442
UCHWA£A Nr XXXIII/291/2002 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie: zasad wnoszenia, zbywania i cofania udzia³ów i akcji
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 litera g ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1593; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Gminy mo¿e nabywaæ, zbywaæ i cofaæ udzia³y i akcje
spó³ek handlowych wy³¹cznie za zgod¹ Rady Miejskiej.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Grzegorz Adamczak
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2443
UCHWA£A Nr XLVI/198/2002 RADY GMINY KWÊCZYN
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Kawêczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ustawy z dnia
13 wrzesieñ 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz U. Nr 132 poz. 622 z póniejszymi zmianami)
po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego
ustala siê co nastêpuje:

§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kawêczyn.

§1
Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kawêczyn w postaci Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kawêczyn
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXVI/124/97 Rady Gminy Kawêczyn
z dnia 14.11.1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku w gminie.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Edward Michalak
Za³¹cznik do Uchwa³y
Nr XLVI/198/2002
Rady Gminy Kawêczyn
z dnia 28.06.2002 r.

Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kawêczyn
Rozdzia³ I
Postanowienie ogólne
§1
Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci znajduj¹cych siê
w gminie.
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) nieczystociach ciek³ych - rozumie siê przez to cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
2) odpadach komunalnych-rozumie siê przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach,
3) stacjach zlewczych - rozumie siê przez to punkt zlewczy
przy oczyszczalni cieków s³u¿¹cych do przejmowania
nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,
4) w³acicielach nieruchomoci-rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³acicieli i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹,
5) zbiornikach bezodp³ywowych-rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci
ciek³ych w miejscu ich powstania,
6) odpadach komunalnych drobnych-rozumie siê przez to
odpady zbierane do typowych pojemników,
7) odpadach komunalnych wielogabarytowych - rozumie siê
przez to odpady komunalne,które nie mog¹ byæ umieszczane ze wzglêdu na swoje rozmiary lub masê w typowych
pojemnikach,

8) odpadach rolinnych-rozumie siê przez to odpady powstaj¹ce na prywatnych lub publicznych terenach zielonych
w skutek ich pielêgnacji lub uprawiania oraz odpady
ochodzenia rolinnego,
9) zak³adzie utylizacji odpadów komunalnych - rozumie siê
legalnie dzia³aj¹cy obiekt s³u¿¹cy prowadzeniu odzysku
lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych: w szczególnoci mog¹ to byæ sk³adowiska, kompostownie, spalarnie,zak³ady przetwarzania odpadów wielogabarytowych,
budowlanych, surowców wtórnych,punkty zlewcze odpadów ciek³ych,
10) firmie wywozowej - rozumie siê przez to zak³ad lub przedsiêbiorcê posiadaj¹cego wydane przez Wójta Gminy zezwolenie na wykonanie us³ug zwi¹zanych z wywozem
nieczystoci sta³ych i ciek³ych.
§2
Regulamin obowi¹zuje:
1) w³acicieli nieruchomoci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów bêd¹cych w³asnoci¹
gminy Kawêczyn.
§3
Na terenie ca³ej gminy wprowadza siê selektywn¹ zbiórkê
odpadów komunalnych. Do selektywnej zbiórki odpadów
u¿ywane s¹ pojemniki b¹d worki.
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Rozdzia³ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
nieruchomociach i terenach u¿ytku publicznego.
§4
1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do utrzymania
czystoci i porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarnohigienicznego nieruchomoci.
2. Wykonanie obowi¹zków o których mowa w pkt. 1 na
terenie budowy nale¿y do kierownika budowy.
3. W³aciciele nieruchomoci albo inne podmioty wskazane
ustaw¹ z 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminie maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego oczyszczania ze niegu i lodu oraz usuwania b³ota i zanieczyszczeñ z chodnika.
4. Obowi¹zek okrelony w ust. 3 dotyczy tak¿e innych czêci
nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.
§5
1. Obowi¹zek oczyszczania ze niegu i lodu winien byæ
realizowany przez odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce
zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ
usuwaj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych liskoæ
chodnika. Piasek u¿yty do tych celów nale¿y usun¹æ
z chodnika niezw³ocznie po ustaleniu przyczyn jego zastosowania.
2. Zakazuje siê zgarniania niegu, lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.
3. Obowi¹zki okrelone w ust. 1-2 dotycz¹ w³acicieli nieruchomoci b¹d innych podmiotów obci¹¿onych obowi¹zkiem czyszczenia chodników oraz zarz¹dców dróg.
§6
1. W³aciciele nieruchomoci na których znajduj¹ siê tereny
lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na
mieci i systematycznego ich opró¿niania, w sposób nie
dopuszczaj¹cy do przepe³nienia.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹. Znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym, oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich
przystanków.
§7
Na nieruchomociach lub ich czêciach takich jak chodnik,
podwórko itp.
1) mycie samochodów mo¿e odbywaæ siê jedynie pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki s¹ gromadzone w sposób
umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególnoci cieki takie nie mog¹
byæ bezporednio odprowadzane do zbiorników wodnych
lub do ziemi,
2) dorane naprawy i regulacje samochodów mog¹ siê odbywaæ wy³¹cznie w miejscach do tego celu wyznaczonych
i pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
Rozdzia³ III
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomoci

Poz. 2443

§8
1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoci
musz¹ byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cym
wymogom okrelonym w niniejszym Regulaminie.
2. W³aciciele nieruchomoci s¹ obowi¹zani pod³¹czyæ siê do
istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej, przy której znajduje
siê nieruchomoæ w ci¹gu 6-ciu miesiêcy od dnia przekazania jej do eksploatacji. W³aciciele nie maj¹cy mo¿liwoci pod³¹czenia siê do sieci kanalizacji sanitarnej s¹ zobowi¹zani wyposa¿yæ nieruchomoæ w szczelny bezodp³ywowy zbiornik (szambo) gromadziæ w nim ciek³e odpady i nie
dopuciæ do przepe³nienia zbiornika, przenikania nieczystoci do gleby, wód lub kanalizacji deszczowej. Wymagania techniczne warunki budowy i eksploatacji zbiorników
okrelaj¹ przepisy Prawa Budowlanego.
3. Je¿eli na terenie nieruchomoci powstaj¹ tak¿e odpady
inne ni¿ komunalne, to musz¹ byæ one gromadzone
w sposób wyodrêbniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami okrelaj¹ przepisy
odrêbne.
§9
Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w zwi¹zku
z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoci dzia³alnoci¹
w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie mog¹
byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegó³owe zasady postêpowania
z tymi odpadami okrelaj¹ przepisy odrêbne.
§10
1. Pojemniki na odpady komunalne drobne nale¿y ustawiæ
w miejscach ³atwo dostêpnych dla ich u¿ytkowników jak
i dla pracowników firmy wywozowej w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub osób trzecich.
2. Pojemniki powinny byæ ustawione w granicach nieruchomoci w miejscu trwale oznaczonym, na równej powierzchni, w miarê istniej¹cych mo¿liwoci utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody i b³ota. Miejsce ustawienia pojemników w³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany
utrzymaæ w czystoci.
3. Koszt przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników ponosi w³aciciel nieruchomoci.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siê odpowiednio do ustawiania
koszy na odpady ustawianych na drogach publicznych
i przystankach komunikacji.
§11
1. W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany zapewniæ pracownikom firmy wywozowej dostêp do pojemników
w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów,
w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nianie pojemników bez
nara¿ania na szkody ludzi, budynków, lub pojazdów.
2. Obowi¹zki okrelone w ust. 1 dotycz¹ tak¿e dostêpu do
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoci ciek³ych.
§12
1. Sta³e odpady komunalne drobne musz¹ byæ usuwane
z terenu nieruchomoci okresowo w terminach uzgodnionych z firm¹ wywozow¹ z czêstotliwoci¹ co najmniej raz
na dwa tygodnie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 98

 10518 

2. Nieczystoci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomoci
z czêstotliwoci¹ w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi
wyp³yw ze zbiornika zw³aszcza wynikaj¹cy z jego przepe³nienia, a tak¿e zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód
podziemnych.
Rozdzia³ IV
Urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów
§13
W³aciciel nieruchomoci zapewnia wyposa¿enie jej w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urz¹dzeñ, wydzier¿awienie od firmy wywozowej lub gminy lub w sposób ustalony w drodze umowy
z firm¹ wywozow¹ lub innym podmiotem.
§14
1. Odpady komunalne drobne mog¹ byæ gromadzone jedynie w zamkniêtych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych.
2. W sytuacjach krótkotrwa³ego zwiêkszenia iloci odpadów
komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa przeznaczonych do tego celu.
§15
1. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymania pojemnika na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z niego mog³o odbywaæ siê bez
przeszkód i powodowania zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników, a w szczególnoci ma obowi¹zek utrzymania ich
w czystoci oraz co najmniej raz na kwarta³ dezynfekowania.
2. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu
budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych
i wybuchowych a tak¿e odpadów z dzia³alnoci gospodarczej.
3. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.
4. Obowi¹zki okrelone w ust. 1-3 stosuje siê odpowiednio
do koszy na odpady, ustawionych na drogach publicznych,
przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku publicznego.
§16
Odpady komunalne wielogabarytowe powinny byæ gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci
w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoci przez
osoby do tego uprawnione i usuwane mo¿liwie najszybciej,
w terminach uzgodnionych z firm¹ wywozow¹ lub podmiotem prowadz¹cym zak³ad ich utylizacji.
§17
1. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do zawarcia
umowy na odbiór odpadów z przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w tym zakresie.
2. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do pobierania,
przechowywania i okazywania na zasadach okrelonych
w ustawie z 13 wrzenia 1966 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach, dowodów usuniêcia ustalonej iloci
odpadów w sposób zgodny z postanowieniami tej¿e ustawy.

Poz. 2443

3. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do ustalenia
treci umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny
z wymogami okrelonymi w niniejszym Regulaminie.
Rozdzia³ V
Obowi¹zki w³acicieli zwierz¹t domowych
§18
1. Osoby bêd¹ce w³acicielami lub opiekunami psów i innych
zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania opieki
nad tymi zwierzêtami, w tym w szczególnoci nie pozostawiania bez nadzoru je¿eli zwierzê nie jest nale¿ycie uwi¹zane lub znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym b¹d
na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne wydostanie siê zwierzêcia z niego.
2. Zakazuje siê szczucia psów lub doprowadzania ich do
stanu w którym mog¹ staæ siê niebezpieczne dla cz³owieka
lub innego zwierzêcia.
§19
1. Na terenie obiektu u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ
wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy
jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych
i pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec w w³aciciel lub
opiekun ma mo¿liwoæ sprawowania bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Przewo¿enie zwierz¹t rodkami komunikacji publicznej jest
mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez przewonika.
3. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t do
obiektów u¿ytku publicznego, placówek handlowych lub
gastronomicznych, je¿eli zakaz taki wynika z wyranego
oznakowania dokonanego przez w³aciciela nieruchomoci (placówki lub obiektu).
§20
1. W³aciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ na klatkach
schodowych lub innych pomieszczeniach budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego a tak¿e na terenach obiektów u¿ytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki,
skwery, zieleñce itp.
2. Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic i innych
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dzieci.
Rozdzia³ VI
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolniczej.
§21
1. Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej zwierzêta
gospodarskie mog¹ byæ utrzymywane pod warunkiem
przestrzegania zasad okrelonych w niniejszym Regulaminie.
2. Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest zobowi¹zany zapewniæ:
1) gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych z hodowl¹ odpadów i nieczystoci w sposób zgodny z prawem,
w tym zw³aszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomoci oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) nie powodowanie przez prowadzon¹ hodowlê, wobec
innych osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoci lub
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nieruchomociach s¹siednich uci¹¿liwoci takich jak:
ha³as, odory czy podobne uci¹¿liwoci,
3) przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno epidemiologicznych.
Rozdzia³ VII
Deratyzacja i terminy jej przeprowadzania
§22
1. Do obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji
wyznacza siê wszystkie nieruchomoci po³o¿one na obszarze gminy.
2. Terminy przeprowadzania deratyzacji ustalane bêd¹ przez
Zarz¹d Gminy w zale¿noci od potrzeb.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

Poz. 2443, 2444

§23
1. Pad³e zwierzêta nale¿y dostarczyæ podmiotom zajmuj¹cym
siê zbieraniem i utylizacj¹ zw³ok zwierzêcych. Obowi¹zek
ten ci¹¿y na posiadaczu zw³ok zwierzêcych.
2. W³aciciel nieruchomoci umo¿liwi wstêp na teren nieruchomoci upowa¿nionym przez Wójta Gminy s³u¿bom
i pracownikom Urzêdu Gminy w celi dokonania kontroli.
3. Na ¿¹danie upowa¿nionych przez Wójta Gminy s³u¿b
i pracowników Urzêdu Gminy w³aciciel nieruchomoci
jest zobowi¹zany pokazaæ umowê sporz¹dzon¹ z jednostk¹ wywozow¹ na wywóz odpadów lub dowód op³aty
za wywóz.
4. Kto nie wykonuje postanowieñ niniejszego regulaminu
podlega karze grzywny zgodnie z kodeksem postêpowania
w sprawach o wykroczenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Edward Michalak

2444
UCHWA£A Nr XXV/190/2002 RADY GMINY S£UPCA
z dnia 28 czerwca 2002 r
w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy S³upca
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z póniejszymi
zmianami) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t. j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) Rada Gminy S³upca uchwala, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy S³upca.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1
Nadaje siê Statut Bibliotece Publicznej Gminy S³upca stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Janusz Gocimski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXV/190/2002
Rady Gminy S³upca
z dnia 28 czerwca 2002 r.

Statut biblioteki publicznej gminy S³upca
I. Przepisy ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Gminy S³upca zwana dalej  bibliotek¹
dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.
Nr 85 poz. 539 z póniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci
(Dz.U. Nr 121 z póniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U.z 2001 r Nr 13,
poz. 123).
4. Niniejszego Statutu.

§2
Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹
w obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
§3
1. Siedzib¹ biblioteki jest Cienin Zaborny.
2. Terenem dzia³ania biblioteki jest gmina S³upca.
§4
1. Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹ i podlega wpisowi
do rejestru prowadzonego przez Zarz¹d Gminy S³upca.
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2. Bezporedni nadzór nad bibliotek¹ sprawuje Zarz¹d Gminy S³upca.
3. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
§5
Biblioteka u¿ywa pieczêci prostok¹tnej z napisem:
Biblioteka Publiczna Gminy S³upca w Cieninie Zabornym
II. Cele i zadania biblioteki
§6
Biblioteka s³u¿y zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, owiatowych i informacyjnych mieszkañców gminy S³upca oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§7
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie i opracowanie materia³ów bibliotecznych
s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów informacyjnych dokumentuj¹cych dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru dzia³ania biblioteki.
2. Pe³nienie funkcji orodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
3. Udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na zewn¹trz, prowadzenie wymiany bibliotecznej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów
bibliotecznych ludziom chorym i niepe³nosprawnym.
5. Organizacja formy pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu czytelnictwa,sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego wsi i gminy.
6. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci i organizacja
w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb
owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy.
7. Prowadzenie nadzoru organizacyjnego nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie im instrukta¿u i pomocy
w zakresie popularyzacji ksi¹¿ek i czytelnictwa.
§8
Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce
z potrzeb rodowiska.
III. Organy biblioteki i jej organizacja
§9
1. Organem zarz¹dzaj¹cym bibliotek¹ jest Dyrektor, który
kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje bibliotekê na zewn¹trz i jest za ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Gminy.
§10
1. W bibliotece zatrudnia siê bibliotekarzy. W miarê potrzeby
mog¹ byæ zatrudnieni specjalici innych zawodów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ biblioteki.

Poz. 2444

2. Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor biblioteki.
§11
Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadaæ kwalifikacje
odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pe³nionych funkcji,
okrelonych w odrêbnych przepisach.
§12
Biblioteka posiada filie w Cieninie Kocielnym, Kotuni, M³odojewie, które prowadz¹ wypo¿yczalnie.
§13
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ biblioteki okrela regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora biblioteki, po
zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy S³upca.
§14
Przy bibliotece i jej filiach mog¹ dzia³aæ ko³a przyjació³ biblioteki.
IV. Gospodarka finansowa biblioteki
§15
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ zgodnie
z Rozdzia³em 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej oraz ustaw¹ o rachunkowoci.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej biblioteki jest roczny
plan finansowy, w którym wyznacza siê kwotê przeznaczon¹ wy³¹cznie na zakup ksi¹¿ek, czasopism i materia³ów
bibliotecznych.
§16
Przychodami biblioteki s¹:
1. Wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci statutowej i gospodarczej.
2. Dotacje z bud¿etu.
3. rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz
innych róde³.
§17
Biblioteka mo¿e w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów pobieraæ op³aty za us³ugi, a wp³ywy przeznaczyæ na cele statutowe.
§18
Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ wed³ug zasad okrelonych w odrêbnych przepisach. Dochód z dzia³alnoci biblioteki
s³u¿y realizacji celów statutowych.
V. Postanowienia koñcowe.
§19
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.
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2445
UCHWA£A Nr LI/314/2002 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMIESZEWIE
z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na obszarze dzia³ki o nr ewid. 186/2 w Trzemesznie przy ul. Sportowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 z póniejszymi zmianami) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co nastêpuje:
§1
1) Uchwala siê: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze dzia³ki o nr ewid. 186/2 w Trzemesznie przy
ul. Sportowej stanowi¹cy rysunek planu w skali 1:500
oraz tekst planu stanowi¹cy niniejsz¹ Uchwa³ê.
2) Zakres obowi¹zywania miejscowego planu okrelaj¹ granice zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu
w skali 1: 500, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, którego zakres zosta³ okrelony uchwa³¹
Nr XLI/247/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia
27.06.01 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Trzemesznie przy ul. Sportowej - dzia³ka nr ewid. 186/2.
I. Przepisy ogóle
§2
1) Uchwala siê zmianê przeznaczenia dzia³ki nr ewid. 186/2,
po³o¿onej w miejscowoci Trzemeszno, o ³¹cznej powierzchni ok. 1,18 ha z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z terenem komunikacji.
2) Przedmiotowy teren wymieniony w ust. 1 stanowi grunty
miejscowoci Trzemeszno objêty ustaleniami planu miasta i gminy Trzemeszna.
§3
1) Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest wyznaczenie funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uk³adem
komunikacji.
2) Przedmiotem ustaleñ planu jest równie¿ okrelenie warunków zabudowy dla obiektów stanowi¹cych realizacjê funkcji terenu.
3) Przedmiotem ustaleñ okrelonych w pkt l jest równie¿
okrelenie zasad obs³ugi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu dla zapewnienia odpowiednich warunków jego u¿ytkowania, przy uwzglêdnieniu ochrony istniej¹cego stanu
rodowiska przyrodniczego.
§4
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) teren drogi dojazdowej KD,
3) teren komunikacji wewnêtrznej KX,
4) zasady ochrony rodowiska przyrodniczego.
§5
Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu staj¹ siê
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami chwa³y:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
3) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy,
5) teren komunikacji publicznej.
§6
Wszelkie podzia³y wtórne dzia³ek dokonane po rozpoczêciu
sporz¹dzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub te¿ zmiany
ich numerów, pozostaj¹ bez wp³ywu na ustalenia zawarte
w uchwale.
§7
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie gminy - nale¿y przez to rozumieæ plan, o którym
mowa w §l uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Trzemesznie, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci, na indywidualnych dzia³kach;
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1000, przedstawiaj¹cy sposób podzia³u i zagospodarowania terenu, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y;
5) minimalnych odleg³ociach zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ nieprzekraczaln¹ liniê sytuowania budynku okrelon¹ na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y.
II. Przepisy szczegó³owe
§8
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje wy³¹cznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy zachowaniu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej;
2) na obszarze dzia³ki jednorodzinnej wyznaczonej planem dopuszcza siê realizacjê tylko jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego;
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3) dopuszcza siê o ile zajdzie taka potrzeba, a s¹siednie
dzia³ki bêd¹ nale¿a³y do jednego w³aciciela ³¹czenie
dwóch dzia³ek i realizacjê na nich jednego budynku,
pod warunkiem ¿e bêd¹ zachowane warunki okrelone
w przepisach szczególnych i odrêbnych oraz ustalenia
planu;
4) obowi¹zuje wysokoæ budynków mieszkalnych do
2 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia, uzale¿nion¹ od badañ szczegó³owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiêcej
ni¿ l,5 m ponad istniej¹cy poziom terenu;
5) wysokoæ projektowanego budynku mieszkalnego
w linii kalenicy nie powinna przekraczaæ wysokoci
11,50 m, licz¹c od projektowanego poziomu terenu;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych dzia³ek wynosi nie wiêcej ni¿ 20-35% ich ogólnej
powierzchni, uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty budowlane nie wiêcej jednak ni¿ 100 m2 do 250 m2;
7) obowi¹zuje koniecznoæ zabudowy z dachami dwu lub
wielospadowymi, o k¹cie nachylenia 25° do 45°;
8) dopuszcza siê realizacje gara¿y wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
9) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji gara¿y wolnostoj¹cych w strefach zabudowy danego obszaru i w sposób
nie koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹siednich;
10) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub
przybudowanych wynosi maksymalnie 40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego, o wysokoci pomieszczenia
2,50 m;
11) wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji budynków gospodarczych;
12) nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi w tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia i uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby
terenu poprzez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe sk³adowanie odpadów i odprowadzanie cieków;
13) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy poza stref¹
ochronn¹ od linii elektroenergetycznej 15 kV i od linii
rozgraniczaj¹cej - drogi dojazdowej KX oraz nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od cieku wodnego zgodnie
z rysunkiem planu;
14) ustala siê strefê ochronn¹ od istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15 kV woln¹ od zabudowy mieszkaniowej zgodnie z rysunkiem planu.

docelowo przewiduje siê odprowadzenie cieków do oczyszczalni po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej zgodnie z miejskim programem
odprowadzenia cieków;
2) Zasilanie w energiê elektryczn¹:
a) nale¿y zapewniæ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zlokalizowanej na obszarze dzia³ki;
b) z³¹cza z pomiarem rozliczeniowym nale¿y sytuowaæ
w granicach dzia³ek z dostêpem od ulicy przyjmuj¹c
zasadê dla dzia³ek jednorodzinnych, ¿e jedno z³¹cze
mo¿e zasilaæ dwie dzia³ki; od z³¹cza do obiektów na
dzia³ce nale¿y wykonaæ wewnêtrzn¹ liniê zasilaj¹c¹,
3) Zaopatrzenie w gaz:
- docelowo planuje siê zaopatrzenie w gaz poprzez
rozbudowê sieci miejskiej zgodnie z programem
gazyfikacji;
4) Gospodarka cieplna:
a) do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie
paliw sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów niskoemisyjnych, preferuje siê paliwa proekologiczne (gaz,
olej opa³owy) lub inne alternatywne ród³a energii.
2. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dla przedmiotowej dzia³ki:
1) z istniej¹cej drogi dojazdowej do pól KD
2) w obszarze dzia³ki wyznacza siê komunikacjê wewnêtrzn¹ KX szerokoci 5,0 m.

§9
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodê:
- zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ poprzez
pod³¹czenie do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;
- zaleca siê wykonanie sieci z PCV;
- rozprowadzenie sieci wodoci¹gowej nale¿y zaprojektowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
b) odprowadzenie cieków:
- tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³ce,

§12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Trzemesznie.

-

III. Przepisy koñcowe
§10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, wraz z póniejszymi zmianami) ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3. Stawka wynosi 30%.
§11
Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Trzemesznie przy ul. Sportowej - dzia³ka
o nr ewid. 186/2, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno uchwalony przez
Radê Miejsk¹ w Trzemesznie nr XXXIV/136/93 z dnia 11 marca
1993 r. og³oszony w Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego nr 8 z dnia
19.05.93 r. poz. 113, w granicach obszaru objêtego niniejszym
planem.

§13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Danuta Bartz-Jurgawka
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UCHWA£A Nr LI/315/2002 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMIESZEWIE
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na obszarze dzia³ki o nr ewid. 21 w Trzemesznie przy ul. Sportowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 z póniejszymi zmianami) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co nastêpuje:
§1
1) Uchwala siê: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze dzia³ki o nr ewid. 21 w Trzemesznie przy
ul. Sportowej stanowi¹cy rysunek planu w skali 1:1000
oraz tekst planu stanowi¹cy niniejsz¹ Uchwa³ê.
2) Zakres obowi¹zywania miejscowego planu okrelaj¹ granice zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu
w skali l:1000, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, którego zakres zosta³ okrelony uchwa³¹
Nr XLI/246/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia
27.06.01 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Trzemesznie przy ul. Sportowej - dzia³ka nr ewid. 21.
I. Przepisy ogólne
§2
1) Uchwala siê zmianê przeznaczenia dzia³ki nr ewid. 21,
po³o¿onej w miejscowoci Trzemeszno, o ³¹cznej powierzchni ok. 0,42 ha z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z terenem komunikacji.
2) Przedmiotowy teren wymieniony w ust. 1 stanowi grunty
miejscowoci Trzemeszno objêty ustaleniami planu miasta i gminy Trzemeszna.
§3
1) Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest wyznaczenie funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uk³adem
komunikacji.
2) Przedmiotem ustaleñ planu jest równie¿ okrelenie warunków zabudowy dla obiektów stanowi¹cych realizacjê funkcji terenu.
3) Przedmiotem ustaleñ okrelonych w pkt l jest równie¿
okrelenie zasad obs³ugi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu dla zapewnienia odpowiednich warunków jego u¿ytkowania, przy uwzglêdnieniu ochrony istniej¹cego stanu
rodowiska przyrodniczego.

l.

§4
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) teren ulicy lokalnej KL,

3) teren drogi dojazdowej KD,
4) teren komunikacji wewnêtrznej KX,
5) zasady ochrony rodowiska przyrodniczego.
§5
Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu staj¹ siê
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami uchwa³y:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
3) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy,
5) teren komunikacji publicznej.
§6
Wszelkie podzia³y wtórne dzia³ek dokonane po rozpoczêciu
sporz¹dzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub te¿ zmiany
ich numerów, pozostaj¹ bez wp³ywu na ustalenia zawarte
w uchwale.
§7
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie gminy - nale¿y przez to rozumieæ plan, o którym
mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Trzemesznie, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci, na indywidualnych dzia³kach;
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1000, przedstawiaj¹cy sposób podzia³u i zagospodarowania terenu, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y;
5) minimalnych odleg³ociach zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ nieprzekraczaln¹ liniê sytuowania budynku okrelon¹ na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y.
II. Przepisy szczegó³owe
§8
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje wy³¹cznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy zachowaniu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej;
2) na obszarze dzia³ki jednorodzinnej wyznaczonej planem dopuszcza siê realizacjê tylko jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 98

 10525 

3) dopuszcza siê o ile zajdzie taka potrzeba, a s¹siednie
dzia³ki bêd¹ nale¿a³y do jednego w³aciciela ³¹czenie
dwóch dzia³ek i realizacjê na nich jednego budynku,
pod warunkiem ¿e bêd¹ zachowane warunki okrelone
w przepisach szczególnych i odrêbnych oraz ustalenia
planu;
4) obowi¹zuje wysokoæ budynków mieszkalnych do
2 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia, uzale¿nion¹ od badañ szczegó³owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiêcej
ni¿ 1,5 m ponad istniej¹cy poziom terenu;
5) wysokoæ projektowanego budynku mieszkalnego
w linii kalenicy nie powinna przekraczaæ wysokoci
11,50 m, licz¹c od projektowanego poziomu terenu;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych dzia³ek wynosi nie wiêcej ni¿ 20-35% ich ogólnej
powierzchni, uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty budowlane nie wiêcej jednak ni¿ 100 m2 do 250 m2;
7) obowi¹zuje koniecznoæ zabudowy z dachami dwu lub
wielospadowymi, o k¹cie nachylenia 25° do 45°;
8) dopuszcza siê realizacje gara¿y wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
9) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji gara¿y wolnostoj¹cych w strefach zabudowy danego obszaru i w sposób
nie koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹siednich;
10) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub
przybudowanych wynosi maksymalnie 40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego, o wysokoci pomieszczenia
2,50 m;
11) wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji budynków gospodarczych;
12) nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi w tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia i uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby
terenu poprzez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe sk³adowanie odpadów i odprowadzanie cieków;
13) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy poza stref¹
ochronn¹ od linii elektroenergetycznej 15 kV i od linii
rozgraniczaj¹cej - drogi dojazdowej KD oraz nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od cieku wodnego zgodnie
z rysunkiem planu;
14) ustala siê strefê ochronn¹ od istniej¹cej linii elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV woln¹ od zabudowy
mieszkaniowej zgodnie z rysunkiem planu.

l.

§9
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodê:
- zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ poprzez
pod³¹czenie do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;
- zaleca siê wykonanie sieci z PCV;
- rozprowadzenie sieci wodoci¹gowej nale¿y zaprojektowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
b) odprowadzenie cieków:
- tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³ce,
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-

docelowo przewiduje siê odprowadzenie cieków do oczyszczalni po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej zgodnie z miejskim programem
odprowadzenia cieków;
2) Zasilanie w energiê elektryczn¹:
a) nale¿y zapewniæ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zlokalizowanej na obszarze dzia³ki;
b) z³¹cza z pomiarem rozliczeniowym nale¿y sytuowaæ
w granicach dzia³ek z dostêpem od ulicy przyjmuj¹c
zasadê
dla
dzia³ek
jednorodzinnych,
¿e jedno z³¹cze mo¿e zasilaæ dwie dzia³ki;
- od z³¹cza do obiektów na dzia³ce nale¿y wykonaæ wewnêtrzn¹ liniê zasilaj¹c¹.
3) Zaopatrzenie w gaz:
- docelowo planuje siê zaopatrzenie w gaz poprzez
rozbudowê sieci miejskiej zgodnie z programem
gazyfikacji;
4) Gospodarka cieplna:
a) do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie
paliw sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów niskoemisyjnych, preferuje siê paliwa proekologiczne (gaz,
olej opa³owy) lub inne alternatywne ród³a energii.
2. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dla przedmiotowej dzia³ki:
1) z istniej¹cej drogi dojazdowej do pól KD,
2) w obszarze dzia³ki wyznacza siê komunikacjê wewnêtrzn¹ KX szerokoci 3,0 m.
III. Przepisy koñcowe
§10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, wraz z póniejszymi zmianami) ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3. Stawka wynosi 30%.
§11
Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Trzemesznie przy ul. Sportowej - dzia³ka
o nr ewid. 21, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno uchwalony przez
Radê Miejsk¹ w Trzemesznie nr XXXIV/136/93 z dnia 11 marca
1993 r. og³oszony w Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego nr 8 z dnia
19.05.93 r. poz. 113, w granicach obszaru objêtego mniejszym
planem.
§12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu
w Trzemesznie.
§13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Danuta Bartz-Jurgawka
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UCHWA£A Nr LI/316/2002 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMIESZEWIE
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - rzemielniczej we wsi
Wymys³owo gmina Trzemeszno - dzia³ka o nr geod. 60/1.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. l39 z 1999 r. ze zmianami)
Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co nastêpuje:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowo -rzemielniczej we wsi Wymys³owo
gmina Trzemeszno - dzia³ka o nr geod. 60/1, zwany dalej
planem.
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§2
1. Plan obejmuje fragment terenu we wsi Wymys³owo,
gm. Trzemeszno.
2. Obszar objêty planem stanowi dzia³ka o nr geodezyjnym
60/1.
§3
1. Cele wynikaj¹ce z unormowañ zawartych w planie s¹
nastêpuj¹ce:
a) okrelenie uwarunkowañ zabudowy dzia³ki,
b) okrelenie zasad obs³ugi komunikacyjnej,
c) okrelenie zasad uzbrojenia terenu.
§4
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) teren zabudowy mieszkaniowo - rzemielniczej oznaczony na rysunku planu symbolem MUr,
b) teren infrastruktury technicznej liniowej oznaczony na
rysunku planu symbolem TI,
c) tereny dróg oznaczony na rysunku planu symbolem
KGP i KL,
d) tereny wyznaczone do realizacji celów publicznych
oznaczone na rysunku planu symbolem X.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
2. Oznaczenia graficzne w rysunku planu, stanowi¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:
a) granica uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
c) osie dróg,
d) min. linia zabudowy mieszkalnej od krawêdzi jezdni,
e) min. linia zabudowy niemieszkalnej od krawêdzi jezdni,

f) oznaczenia funkcji terenu zgodnie z §2 pkt 1 Uchwa³y
i rysunkiem planu.
§6
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych nale¿y okreliæ wg zasad okrelonych w §2-§7, oraz rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 1.
2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w §1 Uchwa³y,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Miejskiej w Trzemesznie,
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1000 pt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - rzemielniczej we wsi Wymys³owo, gmina
Trzemeszno - dzia³ka o Nr geod.60/1, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do mniejszej Uchwa³y,
4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniowe rzemielnicz¹ o symbolu MUr,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ zabudowê inn¹ ni¿ mieszkalno - rzemielnicz¹ bez
wyodrêbnienia w³asnoci z terenu funkcji podstawowej,
7) minimalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ,
¿e jest to minimalna odleg³oæ zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi jezdni, a obszar pomiêdzy t¹ lini¹ a lini¹
rozgraniczaj¹c¹ ulicy jest wykluczony z zabudowy kubaturowej.
Rozdzia³ II
Przepisy szczególne
§7
Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce zagospodarowania terenu:
1. Na terenie zabudowy mieszkaniowo - rzemielniczej oznaczonym na rysunku planu symbolem MUr ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) zabudowa wolnostoj¹ca o charakterze mieszkalno rzemielniczym, jako przeznaczenie podstawowe,
2) poszczególne funkcje mog¹ byæ zblokowane w jednej
kubaturze, wzglêdnie oddzielone od siebie,
3) architektura winna nawi¹zywaæ do lokalnej; realizacja
budynków mieszkalno-rzemielniczych do 2,5 kondygnacji, z dopuszczeniem poddasza u¿ytkowego przy
dachach stromych dwu i wielospadowych z pokryciem
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ceramicznym lub ceramiczno-podobnym o k¹cie nachylenia 30° - 50°,
4) parkingi dla pracowników i klientów winny byæ zlokalizowane na terenie dzia³ki,
5) ustala siê dopuszczaln¹ maksymaln¹ powierzchniê zabudowy - 70% powierzchni dzia³ki,
6) ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty produkcyjne, us³ugowe
i inne nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, a tym
samym powodowaæ koniecznoci ustanowienia strefy
ochronnej,
7) dopuszcza siê podzia³ w³asnociowy terenu wg potrzeb
okrelonej inwestycji bez ograniczenia wielkoci dzia³ki
z uwarunkowaniem nie zmieniania okrelonego w planie powi¹zania z komunikacja zewnêtrzn¹ i nie naruszania praw osób trzecich,
8) dopuszcza siê zabudowê wolnostoj¹c¹ lub bliniacz¹
przy zachowaniu ustalonych w pkt 3 uwarunkowañ
architektonicznych,
9) przeznaczeniem dopuszczalnym jest mo¿liwoæ realizacji funkcji us³ugowo - handlowej oraz zabudowa mieszkalna na warunkach jak w pkt l i 2,
10) dla poszczególnych funkcji prócz uwarunkowañ zawartych w niniejszej Uchwale obowi¹zuj¹ uwarunkowania
wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
2. Na terenie infrastruktury technicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem TI ustala siê nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania:
1) wyznacza siê pas techniczny wzd³u¿ drogi umo¿liwiaj¹cy umieszczanie w nim infrastruktury technicznej np.:
sieci wodoci¹gowej, energetyczne, gazowej, kanalizacyjnej, telefonicznej itp.,
2) dla poszczególnych funkcji prócz uwarunkowañ zawartych w niniejszej Uchwale obowi¹zuj¹ uwarunkowania
wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieæ wodoci¹gowa:
- zaopatrzenie w wodê - nale¿y zapewniæ z wodoci¹gu, poprzez budowê przy³¹cza z istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej znajduj¹cej wzd³u¿ projektowanej
drogi lokalnej KL na warunkach podanych przez
dysponenta sieci,
2) odprowadzenie cieków - nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ
odprowadzenia cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych; docelowo do oczyszczalni cieków zgodnie z programem kanalizacji gminy; rozprowadzenie
sieci w liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od w³aciwego dysponenta sieci,
3) zasilanie w sieæ energetyczn¹:
a) pobór energii elektrycznej - nale¿y przewidzieæ wyprowadzenie linii niskiego napiêcia ze stacji Rudki
1; pod³¹czenie posesji poprzez wolnostoj¹ce z³¹cze
pomiarowo - kablowe ustawione w linii ogrodzenia,
b) moc przy³¹czeniowa 27 kW przy zabezpieczeniu
przed licznikowym 63A,
c) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci na warunkach podanych przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny,
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4) zaopatrzenie w gaz - zgodnie z programem gazyfikacji
dla danego terenu; rozprowadzenie sieci w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od w³aciwego zak³adu gazownictwa,
5) gospodarka cieplna - ród³em ciep³a dla potrzeb c. o.
i c. w. bêdzie indywidualna kot³ownia na paliwo sta³e,
a w miarê powstaj¹cych mo¿liwoci przechodzenie
na olej lekki, gaz ciek³y lub gaz ziemny.
4. Komunikacja:
1) KGP - istniej¹ca droga g³ówna ruchu przypieszonego
(droga krajowa) szerokoci 25,0 m (obecnie 20,0 m)
w liniach rozgraniczaj¹cych z pasem jezdnym szerokoci 7,0 m (obecnie 6,0 m), minimalna linia zabudowy
mieszkalnej od krawêdzi jezdni wynosi 70,0 m;
do czasu wybudowania drogi lokalnej KL dopuszcza siê
mo¿liwoæ wjazdu bramowego z s¹siedniej dzia³ki nr
geod. 59 po otrzymaniu zgody od zarz¹dcy drogi;
droga poza granicami zatwierdzenia planu,
2) KL - projektowana droga szerokoci 12,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych z pasem jezdnym szerokoci 6,0 m,
minimalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni 10,0 m.
5. Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych w granicach
niniejszego planu na cele zabudowy rzemielniczo - mieszkaniowej (grunty nie wymagaj¹ uzyskania zgody).
Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe
§8
Traci moc Uchwa³a Nr XXXIV/136/93 z dnia 11 marca 1993 r.
Rady Miasta Trzemeszna w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszna
(Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 8 z dnia 19 maja 1993 r.
poz.113) ze zmianami, w obrêbie granic niniejszego planu.
§9
Niniejszy plan jest spójny z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Trzemeszno zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XIX/132/99
z dnia 30 grudnia 1999 r Rady Miejskiej w Trzemesznie.
§10
W przypadku wzrostu wartoci nieruchomoci - ustala siê
wysokoæ jednorazowej op³aty pobranej przez Burmistrza
Miasta i Gminy, od w³aciciela zbywaj¹cego nieruchomoæ,
jako 30% wzrostu wartoci nieruchomoci.
§11
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy
w Trzemesznie.
§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Danuta Bartz-Jurgawka
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2448
UCHWA£A Nr XXX/175/ RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty wierzytelnoci powiatowych jednostek
organizacyjnych z tytu³u sp³at nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 42
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 - tekst jednolity) oraz
art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zm.) Rada Powiatu
Tureckiego uchwala, co nastêpuje:

§4
W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi, na wniosek d³u¿nika, mo¿e byæ odroczony termin
zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci, albo roz³o¿ona p³atnoæ
ca³oci lub czêci wierzytelnoci na raty, z uwzglêdnieniem
mo¿liwoci p³atniczych d³u¿nika oraz interesu powiatu.

§1
Okrela siê szczegó³owe zasady umarzania, odraczania lub
rozk³adania na raty wierzytelnoci powiatowych jednostek
organizacyjnych z tytu³u sp³aty nale¿noci pieniê¿nych, w tym
cywilnoprawnych, zwanych dalej,,wierzytelnociami do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) przypadaj¹cych na podstawie przepisów szczególnych powiatowi
i powiatowym jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej - zwanych dalej ,,d³u¿nikami.

§5
1. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci g³ównej z tytu³u nale¿noci
pieniê¿nych powiatowej jednostki organizacyjnej nie przekracza dziesiêciokrotnoci kwoty przeciêtnego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego
przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski do celów naliczania odpisu na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych, do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty wierzytelnoci jest uprawniony
Starosta Turecki.
2. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci g³ównej z tytu³u nale¿noci
pieniê¿nych jest wy¿sza ni¿ kwota o której mowa
w ust. 1, do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty
sp³at nale¿noci jest uprawniony Zarz¹d Powiatu Tureckiego.

§2
Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do wierzytelnoci przypadaj¹cych powiatowi i powiatowym jednostkom organizacyjnym, których zasady i tryb umarzania, odraczania sp³aty oraz
rozk³adania na raty okrelaj ¹ odrêbne przepisy.
§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub
w czêci jeli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
1) d³u¿nik - osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów,
2) d³u¿nik - osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ wierzytelnoæ, a odpowiedzialnoæ z tytu³u wierzytelnoci nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom
d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub
postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umarzanie wierzytelnoci powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych o charakterze cywilnoprawnym
w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki
umarzania zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.

§6
Podmioty wymienione w §5 w³aciwe do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty wierzytelnoci g³ównej z tytu³u
nale¿noci pieniê¿nych, s¹ równie¿ uprawnione do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at odsetek od tych
wierzytelnoci bez wzglêdu na wysokoæ odsetek oraz umorzenia, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at innych wierzytelnoci ubocznych na zasadach okrelonych w uchwale.
§7
Umorzenie wierzytelnoci z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz
odroczenia terminu sp³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci
albo roz³o¿enia p³atnoci ca³oci lub czêci wierzytelnoci na
raty nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno - prawnym - na podstawie decyzji w³aciwego
podmiotu o którym mowa w §5,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§8
O wielkociach umorzeñ, odroczeñ lub roz³o¿enia na raty
udzielonych na podstawie niniejszej uchwa³y Zarz¹d Powiatu
przedstawi Radzie Powiatu informacjê ³¹cznie ze sprawozdaniem z rocznego wykonania bud¿etu.
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§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ryszard Storo¿yñski

2449
UCHWA£A Nr XXXIV/230/2002 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 28 czerwca 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad gospodarowania nieruchomociami
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,
poz. 1592 z póniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust. 6, art. 68
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomociami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz. 543 z póniejszymi zmianami) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W §5 ust. 4 uchwa³y Nr YIII/74/99 Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 sierpnia 1999 r w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomociami wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) skrela siê lit. a i c.
2) lit. b otrzymuje brzmienie: b. 80% w budynku wybudowanym do dnia 31 grudnia 1959 r. w³¹cznie,

3) lit. d otrzymuje brzmienie:  d. 50% w budynku wybudowanym od dnia l stycznia 1960 r. w³¹cznie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Powiatu
() mgr Wanda lesiñska

2450
UCHWA£A Nr XLIII/336/2002 RADY POWIATU CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO
z dnia 2 lipca 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póniejszymi zmianami) oraz §77 Statutu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 114, poz.
2188) Rada Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego uchwala,
co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXIII/252/2001 Rady Powiatu
Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) §8 ust.4 otrzymuje brzmienie: ustawowy sk³ad rady wynosi 21 radnych,

2) w §67 ust. 1 skrela siê pkt 3), a pozosta³e punkty 4) i 5)
przyjmuj¹ odpowiednio numeracjê 3) i 4),
3) w za³¹czniku Nr 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 12) Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie,
4) w punkcie 13 za³¹cznika Nr 2 skrela siê s³owo Zawodowych,
5) w punkcie 15 za³¹cznika Nr 2 skrela siê s³owo Samochodowych, a w to miejsce wpisuje siê s³owo Technicznych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
z tym, ¿e przepis §l pkt 1) ma zastosowanie do kadencji
nastêpuj¹cej po kadencji obecnej Rady Powiatu.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Tadeusz Mañczak

2451
UCHWA£A Nr XXXIX/228/2002 RADY POWIATU KÊPIÑSKIEGO
z dnia 2 lipca 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad wynajmowania lokali, wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Powiatu Kêpiñskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z póniejszymi zmianami) oraz art. 8 pkt 2,
art. 20 ust. 2 i 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zw. z art. 20 ust.
4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) Rada Powiatu Kêpiñskiego uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady i kryteria wynajmowania
lokali mieszkalnych, wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Powiatu Kêpiñskiego.
§2
1. Powiatowy zasób mieszkaniowy sk³ada siê z lokali mieszkalnych, bêd¹cych we w³adaniu powiatowych osób prawnych i powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu
Kêpiñskiego.
2. Zasób, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz osób wiadcz¹cych us³ugi z zakresu ochrony zdrowia.
§3
1. Lokale w powiatowym zasobie mieszkaniowym przeznaczone s¹ do wynajmowania na czas trwania stosunku
pracy, z zastrze¿eniem przypadków okrelonych w odrêbnych przepisach.
2. Wynajmuj¹cym lokale jest Powiat Kêpiñski, reprezentowany przez Zarz¹d Powiatu Kêpiñskiego lub podmiot przez
niego uprawniony.
§4
1. Ustanie stosunku pracy skutkuje wyganiêciem umowy
najmu lokalu po up³ywie 3 miesiêcy od dnia rozwi¹zania
stosunku pracy.
2. Osoby zajmuj¹ce lokal bez tytu³u prawnego do dnia opró¿nienia lokalu obowi¹zane s¹ co miesi¹c uiszczaæ odszkodowanie odpowiadaj¹ce wysokoci czynszu.

3. W sytuacji, gdy odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2
nie pokrywa poniesionych strat, osoba zajmuj¹ca lokal
mo¿e zostaæ zobowi¹zana do uiszczania odszkodowania
uzupe³niaj¹cego.
§5
1. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria wyboru osób, którym
w pierwszej kolejnoci zostan¹ wynajête wolne lokale
mieszkalne:
- lokale znajduj¹ce siê na terenie szkó³ - nauczycielom
oraz w miarê mo¿liwoci i innym osobom zatrudnionym w tych szko³ach,
- lokale znajduj¹ce siê na terenie jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych zadania z zakresu pomocy spo³ecznej - pracownikom tych jednostek,
- lokale, znajduj¹ce siê w budynkach, przeznaczonych
pod us³ugi z zakresu ochrony zdrowia - osobom, wykonuj¹cym te us³ugi na rzecz spo³ecznoci powiatu
kêpiñskiego,
- w przypadku wiêkszej liczby chêtnych ni¿ lokali do
wynajêcia osobê najemcy wskazuje Zarz¹d,
- pierwszeñstwo przy zawieraniu umów przys³uguje
osobom nie maj¹cym tytu³u prawnego do innego
lokalu mieszkalnego,
- w wyj¹tkowych przypadkach Zarz¹d Powiatu Kêpiñskiego mo¿e udzieliæ zgody na zawarcie umowy
z innymi osobami.
2. Niniejsza uchwa³a nie narusza praw osób, które zawar³y
umowy najmu lokali mieszkalnych przed dniem jej wejcia
w ¿ycie.
§6
1. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uzale¿nione
jest od wp³acenia kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu.
2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 wynosi 12-krotnoæ miesiêcznego czynszu za dany lokal obowi¹zuj¹cego w dniu
zawarcia umowy najmu.
3. W przypadku opró¿nienia lokalu zwaloryzowana kaucja
podlega zwrotowi stosownie do przepisów art. 6 ust. 2
i 3 ustawy.
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§7
1. Stawki czynszu dla lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób powiatu ustala Zarz¹d Powiatu, uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce czynniki, obni¿aj¹ce stawkê bazow¹ czynszu o:
- brak centralnego ogrzewania 10%,
- brak ³azienki 10%,
- brak we 5%.
2. Do dnia 31 grudnia 2004 roku w stosunkach najmu powsta³ych przed dniem 10 lipca 2001 r. wysokoæ czynszu
w lokalach, w których obowi¹zywa³ w dniu wejcia w ¿ycie
ustawy czynsz regulowany nie mo¿e przekraczaæ w stosunku rocznym 3% wartoci odtworzeniowej lokalu.

Poz. 2451, 2452

§8
Zasady wynajmowania lokali maj¹ zastosowanie tak¿e do
lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Kêpiñskiego.
§10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Powiatu
() Irena Dobra

2452
UCHWA£A Nr SO-9/14-D/Ka/02
z dnia 20 maja 2002 r.
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2002 miasta Sulmierzyce
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 z dnia 8 listopada
2000 r. zmienionym zarz¹dzeniem nr 5/01 z dnia 14 lutego
2001 r. oraz Nr 14/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:
Przewodnicz¹cy
Teresa Marczak,
Cz³onkowie:
Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577) oraz art. 115 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zm.), wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2002 Miasta Sulmierzyce.
Uzasadnienie
Oceny mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu na 2002 r.
przez Miasto Sulmierzyce dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce
materia³y:
- uchwa³ê nr 153/XXVII/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Sulmierzyce
na 2002 rok,
- uchwa³ê nr 161/XXVIII/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmian do bud¿etu
miasta na 2002 rok,
- uchwa³ê nr 164/XXIX/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian do
bud¿etu miasta na 2002 rok,
- uchwa³ê nr 165/XXIX/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zaci¹gniêcia
po¿yczki d³ugoterminowej,
- bilans z wykonania bud¿etu miasta sporz¹dzony na dzieñ
31.12.2001 r.
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etowego
na 2002 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:

Uchwalony bud¿et na 2002 r. po zmianach obejmuje
dochody bud¿etowe w wysokoci 3.695.249 z³, wydatki
bud¿etowe w kwocie 3.767.752 z³. Deficyt bud¿etowy na
2002 r. zwiêkszony zosta³ o 45.903 z³ do wysokoci 72.503 z³.
Jako ród³o pokrycia deficytu Rada Gminy wskaza³a przychody z po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie
100.000 z³ przeznaczonej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej oraz przychody z wolnych rodków jako
nadwy¿ki rodków na rachunku bie¿¹cym wynikaj¹cym
z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie
65.903 z³. Uchwa³¹ nr 165/XXIX/2002 z dnia 23 kwietnia
2002 r. Rada Miejska w Sulmierzycach postanowi³a
o zaci¹gniêciu po¿yczki w wysokoci 100.000 z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pod nazw¹
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Sulmierzyce na
okres 4 lat. W bud¿ecie na 2002 r. zaplanowane zosta³y
rozchody z tytu³u sp³aty po¿yczek w kwocie 93.400 z³, które
bêd¹ dokonywane z dochodów w³asnych miasta.
Wed³ug bilansu z wykonania bud¿etu miasta sporz¹dzonego na dzieñ 31.12.2001 r. miasto Sulmierzyce posiad³o na
koniec 2001 roku wolne rodki w wysokoci 126.518 z³.
Wskazuj¹c na spe³nienie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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2453
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 3 lipca 2002 roku
w sprawie stwierdzenia dokonania sprostowaniu b³êdu
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)
Wobec og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego nr 90, poz. 1182 z dnia 22 grudnia 2000 r.
Uchwa³y Rady Gminy w Swarzêdzu nr XXXVI/259/97 z dnia
17 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego
w Swarzêdzu w rejonie ulic S³owackiego Cybiñska, stanowi¹cej na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) sprostowanie b³êdów ujaw-

nionych w powo³anej wy¿ej Uchwale, któr¹ opublikowano
wczeniej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego nr 27, poz. 426 z dnia 27 padziernika 1998 r., dlatego
stwierdza siê ¿e przedmiotowa uchwa³a Rady Gminy w Swarzêdzu zosta³a sprostowana w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego nr 90, poz. 1182 z 22 grudnia 2000r.
a jej treæ ustalona na podstawie w³aciwych przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 99.15.139 z póniejszymi zmianami), stanowi¹c tym samym akt prawa miejscowego.
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski
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 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Kociuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych),
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. w. Józefa 5, pok. 132
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok B
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kociuszki 4, pok. 101
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Orodku Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji
al. Niepodleg³oci 18, Poznañ
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