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3771
UCHWA£A Nr V/24/2007 RADY GMINY £ÊKA OPATOWSKA
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
£êka Opatowska dla obszaru czêci wsi: Opatów, £êka Opatowska, Raków, Lipie.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) i art. 7
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 ze zmianami) uchwala siê, co
nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
£êka Opatowska, uchwalonego uchwa³¹ nr XII/85/99 z dnia 30
grudnia 1999 roku uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy £êka Opatowska dla obszaru
czêci wsi: Opatów, £êka Opatowska, Raków, Lipie, który
stanowi¹ ustalenia niniejszej uchwa³y oraz rysunki planu
wykonane na aktualnych mapach sytuacyjno- wysokociowych stanowi¹cych za³¹czniki do niniejszej uchwa³y: od nr 1
do nr 5 - wyrysy ze studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:10.000, od
nr 6 do nr 20 - rysunki planu w skali 1: 1.000, nr 21 - legenda
rysunków planu.

2. Granice obszaru objêtego planem okrela rysunek
planu. Pokrywaj¹ siê one z granicami ustalonymi uchwa³¹ Nr
XXV/127/2005 Rady Gminy £êka Opatowska z dnia 26 stycznia
2005 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy £êka
Opatowska w czêciach wsi: Opatów, £êka Opatowska, Lipie,
Raków oraz uchwa³¹ Nr XXV/128/2005 Rady Gminy £êka
Opatowska z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy £êka Opatowska w czêciach wsi:
Opatów.
3. Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rozstrzygniêcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasad ich finansowania (niepublikowane), stanowi¹ce za³¹cznik nr 22 do niniejszej uchwa³y.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach uchwa³y jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zawarte
w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu, odnosz¹ce siê
do terenów o których mowa w §1 ust. 2, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
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3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu,
wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skalach
1:1.000, 1:10.000, stanowi¹cy za³¹czniki od nr 1 do nr 21
do niniejszej uchwa³y,
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7) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
8) Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
9) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,

4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem literowym i liczbowym,

10) Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie,

11) Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy

6) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które uzupe³nia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

12) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie ustalonych, na podstawie
odrêbnych przepisów,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które jest dopuszczalne po spe³nieniu okrelonych warunków,

13) Szczegó³owe zasady i warunki podzia³u nieruchomoci
objêtych planem miejscowym,

8) adaptacji zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ zachowanie budynków istniej¹cych z mo¿liwoci¹ ich modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,

14) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
15) Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej,

9) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki
lub terenu,

16) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

10) powierzchni aktywnej przyrodniczo - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê nie zabudowan¹ i nie utwardzon¹
przeznaczon¹ pod zieleñ,

17) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w artykule 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11) przepisach szczególnych - 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),
12) ciekach - nale¿y przez to rozumieæ wody zu¿yte do celów
bytowych i gospodarczych, ciek³e odchody zwierzêce,
wody pochodz¹ce z opadów atmosferycznych i powstaj¹ce w efekcie wykonywania czynnoci eksploatacyjnych i
porz¹dkowych, jak: zmywanie placów manewrowych,
sk³adowych, dróg i podjazdów,
13) proekologicznych rozwi¹zaniach technologicznych - nale¿y przez to rozumieæ technologie odpowiadaj¹ce warunkom ustalonym w przepisach szczególnych, odrêbnych
i Polskich Normach.
Zasady zagospodarowania terenów
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) U - tereny zabudowy us³ugowej,
3) UR - tereny zabudowy us³ugowej rzemielniczej,
4) P - tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
5) KDW - tereny drogi wewnêtrznej,
6) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

2. Plan nie okrela:
- wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych, poniewa¿ nie ustala siê w nim takich
terenów,
- granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych oraz
zakazu zabudowy z uwagi na nie wystêpowanie ww.
zagadnieñ na terenie bêd¹cym przedmiotem planu,
- szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoci w rozumieniu przepisów odrêbnych ze
wzglêdu na nie wystêpowanie w niniejszym planie takich
terenów,
- sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów z uwagi na nie wystêpowanie ww. zagadnieñ na terenie bêd¹cym przedmiotem
planu.
3. Na terenach, o których mowa w ustêpie 1 ustala siê
przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne, a tak¿e warunki ich stosowania.
4. Cyfry wystêpuj¹ce (na rysunku planu oraz w dalszej
czêci uchwa³y) przed symbolami terenów, o których mowa
w ust. 1 maj¹ jedynie znaczenie porz¹dkowe.
§4. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania planu,
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2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
3) przeznaczenie terenu,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) oznaczenia cyfrowe i literowe.
Rozdzia³ II
Zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego
§5. 1. Nakazuje siê zastosowanie proekologicznych rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci wywo³ane w okresie budowy, w okresie prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej i po ewentualnym jej zaniechaniu
oraz w sytuacjach awaryjnych do wielkoci nie przekraczaj¹cych poziomu okrelonego przepisami szczególnymi, odrêbnymi i Polskimi Normami.
2. Do uci¹¿liwoci, o których mowa w ust. 1 zalicza siê:
1) zanieczyszczenie gruntów i wód,
2) zanieczyszczenie powietrza (dymy, gazy, py³y, odory),
3) ha³as (drgania, wibracje),
4) zagro¿enie wybuchowe i po¿arowe.
3. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na rodowisko ujêtych w Rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 roku w sprawie
okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.
4. Ewentualne uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ nie mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomoci
oraz pogarszaæ warunków ¿ycia osób tam zamieszkuj¹cych.
5. Nakazuje siê stosowanie obowi¹zkowo zasad ustalonych dla obszaru chronionego krajobrazu Dolina rzeki Prosny zgodnie z rozporz¹dzeniem Wojewody Kaliskiego nr 65
z dnia 20.12.1996 r.
6. Wszelkie inwestycje naruszaj¹ce strukturê ziemi
wymagaj¹ uzyskania zezwolenia w Wojewódzkim Urzêdzie
Ochrony Zabytków, Delegaturze w Kaliszu ze wzglêdu na fakt,
¿e na terenach objêtych przedmiotowym planem wystêpuj¹
stanowiska archeologiczne z okresu prehistorycznego i wczesnego redniowiecza.
§6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego w zakresie ochrony gruntów i wód
gruntowych:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, na
warunkach okrelonych przez dysponenta sieci wodoci¹gowej,
2) gromadzenie cieków sanitarnych w indywidualnych,
bezodp³ywowych, szczelnych zbiornikach i wywo¿enie ich
do gminnej oczyszczalni cieków przez wyspecjalizowan¹

firmê do czasu wybudowania lokalnej kanalizacji sanitarnej,
3) rozprowadzenie niezanieczyszczonych wód deszczowych
po terenie w³asnym,
4) zakazuje siê wprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych i do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kana³ów ciekowych,
5) odprowadzanie oczyszczonych cieków deszczowych do
gruntu z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków do czasu
wybudowania lokalnej kanalizacji deszczowej:
a) cieki z parkingów i terenów komunikacji odprowadzaæ
poprzez osadniki i separatory,
b) uzyskaæ pozwolenie wodno - prawne w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych,
6) nakazuje siê, po wybudowaniu gminnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej odprowadzenie cieków do tej kanalizacji, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
7) gromadzenie sta³ych odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach i zlecenie ich usuwania wyspecjalizowanemu odbiorcy odpadów,
8) dla ewentualnych odpadów niebezpiecznych nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ ich zagospodarowania zgodnego
z przepisami szczególnymi,
9) wprowadza siê obowi¹zek ochrony podziemnej sieci drenarskiej oraz jej przebudowy w przypadku ewentualnych
kolizji z projektowanymi obiektami budowlanymi,
10) w przypadku koniecznoci przebudowy systemu drenarskiego nale¿y j¹ uzgodniæ z odpowiednim zarz¹dc¹ urz¹dzeñ melioracyjnych,
11) zakazuje siê wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych powierzchniê ziemi.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego:
1) zaleca siê wytwarzanie energii cieplnej dla celów grzewczych i technologicznych w obiektach budowlanych na
bazie pr¹du elektrycznego, paliw p³ynnych i gazu,
2) zaleca siê stosowanie czystych noników energii.
§8. Zakazuje siê lokalizowania obiektów i urz¹dzeñ oraz
prowadzenia dzia³alnoci us³ugowo-gospodarczej mog¹cej
powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm ha³asu dla
poszczególnych funkcji w rozumieniu aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Rozdzia³ III
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
energii elektrycznej:
1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych urz¹dzeñ
energetycznych,
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2) ewentualna przebudowa linii elektroenergetycznych na
zasadach okrelonych przez zarz¹dcê sieci, z wyj¹tkiem
sytuacji, gdy przebudowa jest ujêta w gminnym programie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê
i odprowadzenia cieków:
1) zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych i p. po¿arowych
z istniej¹cego wodoci¹gu,
2) zaopatrzenie w wodê dla innych, nie wymienionych w pkt
1 celów na warunkach okrelonych przez dysponenta
wodoci¹gu wiejskiego,
3) do czasu wybudowania gminnej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach i wywo¿enie ich do gminnej oczyszczalni cieków.
§11. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
telekomunikacji:
1) przy³¹cza telefoniczne nale¿y realizowaæ na podstawie
warunków technicznych wydanych przez Telekomunikacjê
Polska S. A.,
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ korzystania z us³ug innych operatorów telekomunikacji.
§12. Na ca³ym obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce obowi¹zki i zakazy:
1) uzgodnienia lokalizacji projektowanych obiektów budowlanych w pobli¿u istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z ich zarz¹dcami,
2) rozwi¹zania wystêpuj¹cych kolizji projektowanych obiektów budowlanych z istniej¹cymi sieciami i urz¹dzeniami
infrastruktury technicznej na zasadach okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach i w uzgodnieniu z zarz¹dcami infrastruktury technicznej,
3) zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych o wysokoci równej lub przekraczaj¹cej 50 m.
Rozdzia³ IV
Ustalenia szczegó³owe
§13. Teren wsi Opatów
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN
(cz. dz. Nr 178/13) ustala siê:
1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako przeznaczenie podstawowe,
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,
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5) wysokoæ budynków mieszkalnych liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekraczaj¹c¹ 10
m,
6) dachy spadziste, o nachyleniu po³aci od 30o do 45°,
7) wysokoæ gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych do 3,5 m do poziomu gzymsu - jednokondygnacyjne,
8) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
9) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 1 miejsce,
10) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 50% powierzchni dzia³ki,
11) obowi¹zek zachowania minimum 30% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
12) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi powiatowej, z
zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,
13) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
14) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
15) obowi¹zek zg³oszenia wszelkich prac ziemnych przed
ich rozpoczêciem s³u¿bom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (strefa eksploracji archeologicznej).
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN
(cz. dz. Nr 998/3) ustala siê:
1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako przeznaczenie podstawowe,
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,
5) wysokoæ budynków mieszkalnych liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekraczaj¹c¹ 10
m,
6) dachy spadziste, o nachyleniu po³aci od 30 do 45°,
7) wysokoæ gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych do 3,5 m do poziomu gzymsu - jednokondygnacyjne,
8) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
9) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 1 miejsce,
10) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 35% powierzchni dzia³ki,
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11) obowi¹zek zachowania minimum 30% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,

2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹

12) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi gminnej,
z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,

13) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,

4) wysokoæ budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,

14) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
15) pozosta³¹ czêæ dzia³ki pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolniczym.
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN
(cz. dz. Nr 758/1) ustala siê:
1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako przeznaczenie podstawowe,
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,
5) wysokoæ budynków mieszkalnych liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekraczaj¹c¹ 10
m,
6) dachy spadziste, o nachyleniu po³aci od 30 do 45°,
7) wysokoæ gara¿y wolnostoj¹cych i budynków
gospodarczych do 3,5 m do poziomu gzymsu - jednokondygnacyjne,
8) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
9) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc
parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci minimum 1 miejsce,

5) wysokoæ budynków mieszkalnych liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekraczaj¹c¹ 10
m,
6) dachy spadziste, o nachyleniu po³aci od 30 do 45°,
7) wysokoæ gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych do 3,5 m do poziomu gzymsu - jednokondygnacyjne,
8) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
9) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 1 miejsce,
10) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 30% powierzchni dzia³ki,
11) obowi¹zek zachowania minimum 50% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
12) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi gminnej,
z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,
13) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
14) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5
MN (cz. dz. Nr 516/13) ustala siê:
1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako przeznaczenie podstawowe,

10) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 35% powierzchni dzia³ki,

2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹

11) obowi¹zek zachowania minimum 40% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,

12) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi gminnej,
z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,

4) wysokoæ budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,

13) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,

5) wysokoæ budynków mieszkalnych liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekraczaj¹c¹ 10
m,

14) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
15) Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu na dzia³ki
o powierzchni minimalnej 1.500 m2, szerokoci frontów dzia³ek min 40 m.
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN
(dz. Nr 266) ustala siê:
1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako przeznaczenie podstawowe,

6) dachy spadziste, o nachyleniu po³aci od 30 do 45°,
7) wysokoæ gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych do 3,5 m do poziomu gzymsu - jednokondygnacyjne,
8) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
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9) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 1 miejsce,
10) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 40% powierzchni dzia³ki,
11) obowi¹zek zachowania minimum 30% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
12) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi gminnej, z
zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,
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15) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
16) pozosta³a czêæ dzia³ki pozostaje w dotychczasowym
u¿ytkowaniu lenym.
7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 U
(dz. nr 367/1) ustala siê:
1) funkcjê us³ugow¹ jako przeznaczenie podstawowe,

13) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,

2) dopuszcza siê realizacjê funkcji mieszkaniowej oraz
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji
jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹,

14) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej.

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,

15) Dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu na dzia³ki o
powierzchni co najmniej 600 m2, o minimalnej szerokoci frontów dzia³ek 25 m pod warunkiem wydzielenia drogi wewnêtrznej jako dojazdowej do wydzielonych dzia³ek; dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿owych w granicy dzia³ki.

4) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu do
gzymsu budynku nie przekraczaj¹ca 5 m - budynki
dwukondygnacyjne, w tym u¿ytkowe poddasze,

*6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6
MN (cz. dz. Nr 859) ustala siê:
1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako przeznaczenie podstawowe,
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹

5) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci minimum 2 miejsca na 100 m2 p.u.,
6) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 40% powierzchni dzia³ki,
7) obowi¹zek zachowania minimum 20% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
8) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi powiatowej,
z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,

9) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony lasu  12 m

10) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,

5) wysokoæ budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,
6) wysokoæ budynków mieszkalnych liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekraczaj¹c¹ 10
m,
7) dachy spadziste, o nachyleniu po³aci od 30 do 45°,
8) wysokoæ gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych do 3,5 m do poziomu gzymsu -jednokondygnacyjne,
9) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ d o budynków przeznaczenia podstawowego,
10) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 1 miejsce,
11) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 40% powierzchni dzia³ki,
12) obowi¹zek zachowania minimum 20% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
13) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi gminnej,
z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,
14) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,

11) dla ewentualnych odpadów niebezpiecznych nale¿y
zapewniæ mo¿liwoæ ich zagospodarowania zgodnie
z przepisami szczególnymi,
8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 U
(dz. nr 241/1) ustala siê:
1) funkcjê us³ugow¹ jako przeznaczenie podstawowe,
2) dopuszcza siê realizacjê funkcji mieszkaniowej oraz
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji
jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,
4) wysokoæ budynków liczona od poziomu terenu do
gzymsu budynku nie przekraczaj¹ca 5 m- budynki
dwukondygnacyjne, w tym u¿ytkowe poddasze,
5) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci minimum 2 miejsca na 100 m2 p.u.,
6) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 45% powierzchni dzia³ki,
7) obowi¹zek zachowania minimum 10% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
8) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi wojewódzkiej,
z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,
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9) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
10) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
11) dla ewentualnych odpadów niebezpiecznych nale¿y
zapewniæ mo¿liwoæ ich zagospodarowania zgodnie
z przepisami szczególnymi,
9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9
MN (dz. Nr 366/2) ustala siê:
1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako przeznaczenie podstawowe,
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej oraz komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami szczególnymi,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,

1) funkcjê produkcyjn¹ sk³adow¹ i magazynow¹ jako
przeznaczenie podstawowe (kontynuacja dzia³alnoci
prowadzonej na s¹siednich dzia³kach),
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w tym budowê stacji transformatorowej oraz
komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹,
3) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,
4) wysokoæ obiektów produkcyjnych do 12 m do najwy¿ej po³o¿onych gzymsów lub attyki,
5) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
6) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych,
7) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 60% powierzchni dzia³ki,

5) wysokoæ budynków mieszkalnych liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekraczaj¹c¹ 10 m,

8) obowi¹zek zachowania minimum 10% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,

6) dachy spadziste, o nachyleniu po³aci od 30 do 45°,

9) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi gminnej, z
zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,

7) wysokoæ gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych do 3,5 m do poziomu gzymsu -jednokondygnacyjne,
8) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
9) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc
parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci minimum 1 miejsce,
10) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi budynkami do 30% powierzchni dzia³ki,
11) obowi¹zek zachowania minimum 40% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
12) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi gminnej
lub powiatowej, z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,
13) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
14) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej,
15) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê i dopuszcza siê jej
modernizacjê i przebudowê,
16) dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu na dzia³ki
o powierzchni co najmniej 1.000 m2, o minimalnej
szerokoci frontów 25 m.
*10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
10 P (dz. nr 509) ustala siê:

10) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
11) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
12) zakaz podzia³u wtórnego dzia³ki,
13) wprowadzenie zieleni wzd³u¿ granic dzia³ki,
14) adaptacja istniej¹cego budynku mieszkalnego.
Teren wsi £êka Opatowska
11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11
MN (cz. dz. NR 430) ustala siê:
1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako przeznaczenie podstawowe,
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,
5) wysokoæ budynków mieszkalnych liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie przekraczaj¹c¹ 10
m,
6) dachy spadziste, o nachyleniu po³aci od 30 do 45°,
7) wysokoæ gara¿y wolnostoj¹cych i budynków gospodarczych do 3,5 m do poziomu gzymsu - jednokondygnacyjne,
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8) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
9) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 1 miejsce,
10) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 30% powierzchni dzia³ki,
11) obowi¹zek zachowania minimum 50% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
12) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi powiatowej,
z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,
13) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
14) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
15) dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni co najmniej 750 m2, o minimalnej szerokoci
frontów 25 m,
16) w obrêbie jednostki bilansowej 11 MN wyznacza siê
drogê wewnêtrzn¹ o szerokoci 6,0 m, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem 11 KDW,
17) pozosta³a czêæ dzia³ki pozostaje w dotychczasowym
u¿ytkowaniu rolniczym.
Teren wsi Lipie
12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12
P (cz. dz. nr 104/5, 104/9, 104/13, 104/18) ustala siê:
1) funkcjê produkcyjn¹ sk³adow¹ i magazynow¹ jako
przeznaczenie podstawowe (kontynuacja dzia³alnoci
prowadzonej na s¹siednich dzia³kach),
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w tym budowê stacji transformatorowej oraz
komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹
3) wysokoæ obiektów produkcyjnych do 12 m do najwy¿ej po³o¿onych gzymsów lub attyki,
4) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
5) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych,
6) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 60% powierzchni dzia³ki,
7) obowi¹zek zachowania minimum 15% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
8) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi gminnej,
z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,
9) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
10) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
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11) zakaz podzia³u wtórnego dzia³ki,
12) wprowadzenie zieleni wzd³u¿ granic dzia³ki od strony
rowów melioracyjnych i pól uprawnych.
13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13
P (cz. dz. NR 162) ustala siê:
1) funkcjê produkcyjn¹ sk³adow¹ i magazynow¹ jako
przeznaczenie podstawowe,
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w tym budowê stacji transformatorowej oraz
komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹
3) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,
4) wysokoæ obiektów produkcyjnych do 12 m do najwy¿ej po³o¿onych gzymsów lub attyki,
5) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
6) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc
parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych,
7) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 60% powierzchni dzia³ki,
8) obowi¹zek zachowania minimum 15% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
9) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony dróg gminnych,
z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków,
10) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
11) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
12) zakaz podzia³u wtórnego dzia³ki,
13) wprowadzenie zieleni wzd³u¿ granic dzia³ki od strony
pól uprawnych.
14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14
P (cz. dz. NR 392/2, 399/1) ustala siê:
1) funkcjê produkcyjn¹ sk³adow¹ i magazynow¹ jako
przeznaczenie podstawowe,
2) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ na
dzia³ce nr 392/2,
3) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w tym budowê stacji transformatorowej oraz
komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹
4) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,
5) wysokoæ obiektów produkcyjnych do 12 m do najwy¿ej po³o¿onych gzymsów lub attyki,
6) obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musz¹ nawi¹zywaæ architektur¹ do budynków przeznaczenia podstawowego,
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7) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci - minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych,
8) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 60% powierzchni dzia³ki,
9) obowi¹zek zachowania minimum 15% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
10) obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ki 392/2 od strony drogi
gminnej, z zachowaniem wymaganych ustawowo warunków, dojazd na dzia³kê 399/1 poprzez dzia³kê 392/2
11) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
12) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
13) zakaz podzia³u wtórnego dzia³ki,
14) wprowadzenie zieleni wzd³u¿ granic dzia³ek od strony
pól i s¹siedniej zabudowy,
15) nieprzekraczalna linia zabudowy od lasu zgodna
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi przeciwpo¿arowymi.
Teren wsi Raków
15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15
UR (cz. dz. NR 4/6) ustala siê:
1) funkcjê us³ugowo-rzemielnicz¹ jako przeznaczenie podstawowe
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz komunikacji jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
szczególnymi,
4) wysokoæ obiektów rzemielniczych do 10 m do najwy¿ej po³o¿onych gzymsów lub attyki,
5) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej iloci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci minimum 2 miejsca na 100 m2 p.u.,
6) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy pod wszystkimi
budynkami do 35% powierzchni dzia³ki,
7) obowi¹zek zachowania minimum 40% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,
8) obs³ugê komunikacyjn¹ od strony drogi powiatowej
poprzez s¹siedni¹ dzia³kê nr 4/5,
9) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,

10) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
11) wprowadzenie zieleni wzd³u¿ granic dzia³ki od strony
pól i s¹siedniej zabudowy.
Rozdzia³ IV
Ustalenia koñcowe
§14. Ustala siê jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objêtych planem w wysokoci:
1) 1% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,
2) 1% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U,
3) 1% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UR,
4) 1% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem P,
5) 1% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW,
§15. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene grunty
rolne i lene objête planem (w tym za zgod¹ Marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego), okrelone szczegó³owo
w dokumentacji dotycz¹cej przeznaczenia na cele nierolnicze
lub nielene gruntów objêtych planem zagospodarowania
przestrzennego gminy £êka Opatowska dla obszaru czêci
wsi: Opatów, £êka Opatowska, Raków, Lipie.
§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£êka Opatowska.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Zdzis³aw K³odnicki
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
NK.Ka.I-4911-47/07 z dnia 6 marca 2007 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §13 pkt 6 i §13 pkt 10 uchwa³y Rady Gminy
w £êce Opatowskiej nr V/24/2007 z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £êka Opatowska dla obszaru czêci
wsi: Opatów, £êka Opatowska, Raków, Lipie
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Za³¹cznik nr 22
do uchwa³y nr V/24/2007
Rady Gminy £êka Opatowska
z dnia 31 stycznia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH FINANSOWANIA, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz.U z 2003 roku Nr 15, poz. 1)
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy £êka Opatowska dla obszaru czêci wsi:
Opatów, £êka Opatowska, Raków, Lipie jest wyposa¿ony

w sieæ wodoci¹gow¹, elektryczn¹ i teletechniczn¹. W zwi¹zku
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystêpuje koniecznoæ realizacji ze rodków
komunalnych nowych sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego.
System kanalizacyjny budowany bêdzie ze rodków gminnych w ramach realizacji Programu kanalizacji gminy. Na
terenach wyznaczonych w planie zaistnieje koniecznoæ
budowy lokalnych sieci i przy³¹czy sanitarnych, elektroenergetycznych realizowanych ze rodków w³acicieli nieruchomoci

3772
UCHWA£A nr VI/44/2007 RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA
z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
Na podstawie art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,
poz. 1568 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska ¯erkowa
uchwala, co nastêpuje:
§1. Przyjmuje siê Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2007  2010 zaopiniowany przez Wojewódzkiego
Konserwatora zabytków stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy ¯erków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej ¯erkowa
() mgr Barbara Urbañska
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Za³¹cznik
do Uchwa³y nr VI/44/07
Rady Miejskiej ¯erkowa
z dnia 27 czerwca 2007 r.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY ¯ERKÓW NA LATA 2007-2010
I. Postanowienia ogólne
1) Ilekroæ w niniejszym programie jest mowa o:
-

-

ustawie  rozumie siê przez to ustawê z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z póniejszymi zmianami)
programie  rozumie siê przez to GMINNY PROGRAM
OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2007-2010
gminie  rozumie siê przez to Gminê ¯erków.

Komorze
-

zespó³ dworski - 2 po³. XIX w. (nr rej. 518/A z 22.06.1990
r.)

-

dwór

-

park

-

ogrodzenie

-

szklarnia

2) Program ma na celu:
-

w³¹czenie problematyki ochrony zabytków do bie¿¹cych zadañ Gminy ¯erków,

-

uwzglêdnianie uwarunkowañ prawnych opieki nad
zabytkami,

-

rozpoznawanie potrzeb dotycz¹cych podejmowania
dzia³añ zmierzaj¹cych do zahamowania procesów
degradacji zabytków i doprowadzania do poprawy
stanu ich zachowania,

-

eksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,

-

-

Kretków
-

Lgów
-

koció³ filialny p.w. Narodzenia NMP, drewn. - XVII/
XVIII (nr rej. Kl. IV-73/33/54 z 25.05.1954 r. oraz 583/A
z 22.01.1991 r.)
Lubinia Ma³a

-

podejmowanie dzia³añ zwiêkszaj¹cych atrakcyjnoæ zabytków dla potrzeb spo³ecznych, turystycznych i edukacyjnych,
tworzenie warunków wspó³pracy z w³acicielami zabytków dla zapewnienia ich opieki.

koció³ p.w. Wszystkich wiêtych - XVIII/XIX (nr rej.
453/A z 16.07.1985 r.)

dom urzêdników maj¹tku nr 97 - tzw. dwór  drewn.
Pocz. XIX w. rozbud. 2 po³. XIX w. (nr rej. 118/Wlkp/A
z 14.02.2003 r.)
Miniszew

-

dwór (nr rej. 479/A z 23.09.1985 r.)
Przybys³aw

II. Wykaz zabytków
§1. Opiece nad zabytkami w Miecie i Gminie ¯erków
podlegaj¹:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytków z terenu gminy
¯erków:

-

zespó³ dworski (nr rej. 520 z 31.12.1990 r.)

-

dwór

-

ogród

-

ogrodzenie

Wykaz zabytków nieruchomych
Brzóstków
-

koció³ parafialny p.w. w. Jana Chrzciciela - 1839-40
(nr rej. Kl.-IV-93/1-3/53 z 31.12.1953 r.)

-

dwór - 1 po³. XIX w. (nr rej. Kl-IV-73/15/54 z 12.05.1954
r.)

-

spichlerz - 1 po³. XIX w. (nr rej. 738?A z 13.09.1964 r.)

Raszewy
-

zespó³ pa³acowy 1887-88, (nr rej. 1391/A z 24.02.1973

-

dwór

-

park
mie³ów

-

zespó³ pa³acowy, k. XVIII - XX

-

pa³ac (nr rej. kl.IV-73/19/52 z 11.03.1952 r.)
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-

park (nr rej. kl. IV-73/121/54 z 12.07.1954 r.)

Wykaz zabytków ruchomych

-

budynki folwarczne (przy zespole pa³acowym) k. XVIII
w. (nr rej. kl. III-885/13/61 z 27.12.1961 r.)

-

spichlerz

-

stajnia, ob. obora

Brzóstków
-

koció³ p.w. w. Jana Chrzciciela  wyposa¿enie 38
obiektów (29 kart) nr rej. 72/B/Ka z 07.02.1975 r.
Gêczew

¯erków
-

figura przydro¿na w. Wawrzyniec (1 karta) nr rej. 53/
B/Ka z 26.03.1974 r.

-

uk³ad urbanistyczny (nr rej. 664/A z 15.03.1993 r.)

-

koció³ ewangelicki ok. 1900 r. (nr rej. 83/Wlkp/A
z 22.02.2002 r.)

-

cmentarz przykocielny (nr rej. j.w.)

-

-

koció³ parafialny p. w. w. Stanis³awa Bpa (nr rej. 619/
A z 16.03.1991 r.)

koció³ p.w. w. Wszystkich wiêtych  wyposa¿enie
13 obiektów (11 kart) nr rej. 57/B/Ka z 14.06.1974 r.

-

cmentarz nagrobek Ks. Klaudiusza Antoniego Pochard
(1 karta) nr rej. 58/B/Ka z 14.06.1974 r.

-

Kretków

kaplica cmentarna p. w. w. Krzy¿a (nr rej. 990/A
z 07.03.1970 r.)

Lgów

-

brama pa³acowa ul. Kocielna 3 (nr rej. 27/A
z 09.12.1964)

-

stró¿ówka (nr rej. 991/A z 07.03.1970 r.)

-

poczta ze stajni¹ ul. Kocielna 7 (nr rej. 992/A
z 07.03.1970 r.)

-

dom ul. Jarociñska 1 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 996/A
z 11.03.1970 r.)

pa³ac  wystrój pa³acu i oficyn 14 obiektów nr rej. 89/
B/Ka z 06.03.1975 r.

-

pa³ac polichromia 20 obiektów nr rej. 139/B/Ka z
12.01.1955 r.

-

-

koció³ p.w. Narodzenia NMP  wyposa¿enie 55 obiektów (35 kart) nr rej. 80/B/Ka z 14.02.1975 r.
mie³ów

dom ul. Jarociñska 5/6 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 997/A
z 11.03.1970 r.)

-

dom ul. Rynek 11 (nr rej. 1210/A z 02.09.1970 r.

-

dom ul. Rynek 12 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 993/A
z 07.03.1970 r.)

-

dom ul. Rynek 17 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 994/A
z 11.03.1970 r.)

-

dom ul. Rynek 18 - 1 po³. XIX w. (nr rej. 995/A
z 07.03.1970 r.)

¯erków
-

kaplica cmentarna  wyposa¿enie 3 obiekty (2 karty) nr
rej. 90/B/Ka z 06.03.1975 r.

-

koció³ parafialny p.w. w. Stanis³awa Bpa  wyposa¿enie 65 obiektów nr rej. 91/B/Ka z 12.03.1975 r.

-

koció³ p.w. w. Stanis³awa Bpa  o³tarze i ambona
(³¹cznie 92 karty + karta prospektu organowego) nr rej.
130/B/Ka z 11.09.1951 r.

Wykaz stanowisk archeologicznych

0



1





5



/

0



6





*

/

0



6





*

3



6





2



6





*



6





2

:



6





2

2:5

6





*

5





1 





. 



. 

2:5





. 
. 
. 
. 
. 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173

Poz. 3772

— 18802 —

Parki
0
%



5



.



.



0



3



3



1 














;;











;,;

























3



;9,,,









;,;




5

&




/











;,;





Cmentarze
0
%





'

:



/

0

3
3
6

;,;









;9,,






/

&





.







;,;
;9,,,



1 




















 









 







 



 







2) Obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹











-

Zespó³ zajazdu, ul. Kocielna 7 :
a) zajazd, ob. dom, mur., k. XVIII w., rozbud., k. XIX
w.,

MIASTO ¯ERKÓW

b) stajnia, mur., k. XVIII w.,

Uk³ad urbanistyczny  k. XIII w. regulacja po po¿arze w
1861 r., XIX w.
-




c) stodo³a, mur., k . XIX w.

Zespó³ kocio³a par. p.w. w. Stanis³awa Bkp:

-

Stra¿nica OSP, ul. Kolejowa, mur., l. 20-te XX w.

a) koció³ murowany, 1600-1610 r.

-

Zespó³ ³azienek, ul. Parkowa :

b) dzwonnica murowana, 1828 r.

a) dom, ob. kawiarnia, mur., pocz. XX w.,

c) ogrodzenie z 2 bramami mur. z 1 po³. XVIII w.

b) stró¿ówka, ob. dom, mur., l. 40-te XX w.,

d) zespó³ plebani, ul. Kocielna 9

c) dom letniskowy, ob. barak, drew., l. 40-te XX w.

-

plebania mur. 1856 r.

-

2 budynki gospodarcze po 1856 r.

a) park krajobrazowy, z pocz. XVIII w.,

-

dom katechetyczny 1915 r.

-

dom 1915 r.

b) stró¿ówka, ob. dom mieszkalny, ul. Kocielna, mur.,
pocz. XIX w.,

-

c) brama wjazdowa, mur., pocz. XVIII w.,

e) zespó³ cmentarza parafialnego
-

kaplica cmentarna p.w. w. Krzy¿a mur. 1708 r.

-

kostnica ob. budynek gospodarczy

-

Zespó³ kocio³a poewangelickiego ul. Mickiewicza 32

-

koció³ mur. 1904 r.

-

ogrodzenie mur. ok. 1904 r.

-

Przytu³ek, ob. dom, ul. Kolejowa 2, mur., XIX/XX w.

-

Szko³a, ob. dom, ul. Kolejowa, mur., k. XIX w.

-

Przedszkole, ul. Kolejowa, mur., 1 æw. XX w.

Pozosta³oci zespo³u pa³acowego:

d) ogrodzenie parku, mur., k. XIX w., i 1926 r.
-

Zespó³ folwarczny  ¯ó³ków :
a) dwór rz¹dcy, ob., dom i biura, mur., k. XIX w.,
przebud. XX w.,
b) budynek mieszkalno- gospodarczy, mur., k. XIX w.,
c) stajnia i kunia, ob. warsztat, mur., k. XIX w.
d) obora I, mur., k. XIX w.,
e) obora II, mur., k. XIX w.,
f) spichlerz, mur.,4 æw. XIX w.,
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-

g) brama wjazdowa, mur./ metal., 4 æw. XIX w.,

-

Dom nr 30, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w.

kolonia mieszkalna:

-

Dom nr 31, ul. Jarociñska, mur., ok. po³. XIX w., 1928
r.

-

Dom nr 33, ul. Jarociñska, mur., 1911 r.

-

Dom nr 1, ul. Kolejowa, ob. dom i sklep, mur., k. XIX
w.,

-

Budynek gospodarczy nr 1, ul. Kocielna, mur., pocz.
XIX w.

-

Zespó³ domu nr 2, ul. Kocielna, mur./szach., ok. po³.
XIX w.

-

Dom nr 3, ul. Kocielna, mur., 1923 r.

-

Dom nr 4, ul. Kocielna, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 5, ul. Kocielna, mur., 1927 r.

-

Dom nr 1, ul. Krótka, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 1, ul. Mickiewicza, mur., k. XIX w.

Zespó³ domu nr 3, ul. Jarociñska;

-

Dom nr 4, ul. Mickiewicza, mur., l. 20-te XX w.

a) mur., 2 po³. XIX w.,

-

Zespó³ domu nr 6, ul. Mickiewicza:

h) 4 czworaki, ob. domy nr: 6,7,8 i 9, mur., k. XIX w.
-

Dom nr 6, ul. Cmentarna, mur./szach., k. XIX w.

-

Dom nr 8, ul. Cmentarna, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 2, ul. Górki, mur., 1924 r.

-

Zespó³ domu nr 5, ul. Górki:
a) dom, mur., l. 20-te XX w.
b) stodo³a, mur., 1 æw. XX w.

-

Zespó³ domu nr 1, ul. Jarociñska:
a) dom, mur., ok. po³. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, mur./szach., 2 po³. XIX w.

-
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Dom nr 2, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., pocz. XX
w.

b) budynek gospodarczy, mur./szach., 2 po³. XIX w.

a) mur., ok. 1900r.,

-

Dom nr 4, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w.

b) budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.

-

Zespó³ domu nr 5-6;

-

Dom nr 7, ul. Mickiewicza, mur., l. 20-te XX w.

a) dom, mur., ok. po³. XIX w.,

-

Dom nr 7a, ul. Mickiewicza, mur., l. 20-te XX w.

b) budynek gospodarczy, mur., ok. po³. XIX w.

-

Dom nr 8, ul. Mickiewicza, ob. poczta, mur., 1909 r.

-

Dom nr 7, ul. Jarociñska, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 9, ul. Mickiewicza, mur., 1. æw. XX w.

-

Dom nr 10, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 11, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 11, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., przebud.
XX w.

-

Dom nr 12, ul. Mickiewicza, mur., XIX/XX w.

-

Pozosta³oæ zespo³u domu nr 13, ul. Mickiewicza :

-

Dom nr 11a, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w.,
przebud. XX w.

-

Dom nr 12, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 15, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 15a, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w., przebud.
XX w.

a) altana, drew./szach., l. 10-te XX w.,
b) ogrodzenie z bram¹, mur., l. 10-te XX w.
-

Dom nr 16, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 17, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 18, ul. Mickiewicza, mur., 1937 r.

-

Dom nr 17, ul. Jarociñska, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 19, ul. Mickiewicza, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 18, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., i 1 æw.
XX w.

-

Dom nr 20, ul. Mickiewicza, mur., 1 æw. XX w.

-

-

Dom nr 19, ul. Jarociñska, ob. dom Sióstr S³u¿ebniczek, mur., 2 po³. XIX w., 1 æw. XX w.

Dom nr 21, ul. Mickiewicza, mur., k. XIX w. przebud.
XX w.

-

Dom nr 22, ul. Mickiewicza, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 20, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 23, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 21, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., 1 æw.
XX w.

-

Dom nr 24, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 23, ul. Jarociñska, mur., 2 po³. XIX w., 1 æw.
XX w.

-

Dom nr 25, ul. Mickiewicza, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 26, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 24, ul. Jarociñska, mur., 1863 r.

-

Dom nr 27, ul. Mickiewicza, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 26, ul. Jarociñska, mur., k. XIX w., przebud. XX
w.

-

Dom nr 28, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.
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-

Dom nr 29, ul. Mickiewicza, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 17, ul. Rynek, mur., ok. po³. XIX w.

-

Dom nr 30, ul. Mickiewicza, ob. Orodek Zdrowia,
mur., l. 20-te XX w.

-

Zespó³ domu nr 18, ul. Rynek:

-

Zespó³ domu nr 31, ul. Mickiewicza:
a) dom, mur., l. 20-te XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 33, ul. Mickiewicza, ob. Lecznica Zwierz¹t,
mur., 1924 r,

-

Dom nr 34, ul. Mickiewicza, mur., l. 30-te XX w.

-

Dom nr 36, ul. Mickiewicza, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 4, ul. Moniuszki, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 5, ul. Moniuszki, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 6, ul. Moniuszki, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 7, ul. Moniuszki, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 11, ul. Moniuszki, mur., k. XIX w., przebud. XX
w.

-

Dom nr 17, ul. Moniuszki, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 18, ul. Moniuszki, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 20, ul. Moniuszki, mur., 3 æw. XIX w.

-

Dom, ul. Moniuszki, ob.. Biblioteka Publiczna, mur., l.
20-te XX w.

-

Dom nr 2, ul. Okólna, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 8, ul. Ogrodowa, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 1, ul. Parkowa, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 1, ul. Rynek, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 2, ul. Rynek, mur., pocz. XX w., przebud. XX
w.

-

Dom nr 3, ul. Rynek, mur., 2 po³. XIX w., przebud. XX
w.

a) dom, mur., ok.. po³. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur./szach., 2 po³. XIX w.
-

Dom nr 19, ul. Rynek, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 20, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 1, ul. Targowisko, mur., 4 æw. XIX w.

-

Dom nr 2, ul. Targowisko, mur., p. XX w.

-

Dom nr 3, ul. Targowisko, mur., l. 10-te XX w.

-

Dom nr 4, ul. Targowisko, mur., l. 20-te XX w.

-

Zespó³ domu nr, ul. Targowisko 6
a) dom, mur., l. 20-te XX w.
b) budynek gospodarczy, mur./drew., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 8, ul. Targowisko, mur., 2 po³. XIX w., l. 20-te
XX w.

-

Dom nr 9, ul. Targowisko, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 10, ul. Targowisko, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 11, ul. Targowisko, mur., l. 20-te XX w.

-

Dom nr 13, ul. Targowisko, mur., l. 20-te XX w.

-

Dom nr 15, ul. Targowisko, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 16, ul. Targowisko, mur./szach./drew., 2 po³.
XIX., przebud.

-

D om nr 19, ul. Targowisko, mur., 2 po³. XIX w., l. 20te XX w.

-

Dom nr 20, ul. Targowisko, mur., k. XIX w.

-

Zespó³ domu nr 21, ul. Targowisko;
a) dom, mur., l. 10-te XX w.,
b) stodo³a, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 4, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Stodo³a, ul. Targowisko, mur., 1æw. XX w.

-

Dom nr 5, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 1, ul. 700-lecia, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 6, ul. Rynek, mur., pocz. XX w. i pocz. XX w.

-

Zespó³ domu nr 2, ul. 700-lecia:

-

Dom nr 7, ul. Rynek, 2 po³. XIX w.

a) dom, mur., ok.. po³. XIX w.

-

Dom nr 8, ul. Rynek, mur., pocz. XX w.

b) budynek gospodarczy, 1 æw. XX w.

-

Dom nr 9, ul. Rynek, ob. Bank Spó³dzielczy, mur., ok.
po³. XX w.

-

Dom nr 10, ul. Rynek, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 11, ul. Rynek, mur., 2 æw. XIX w.

-

Dom nr 12, ul. Rynek, mur., ok. po³. XIX w.

-

Dom nr 13, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 14, ul. Rynek, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 15, ul. Rynek, pocz. XX w.

-

Dom nr 16, ul. Rynek, pocz. XX w.

-

Zespó³ domu nr 3, ul. 700-lecia :
a) dom, mur., k. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., 1 æw. XX w.

-

Stodo³a, ul. 700-lecia, mur., k. XIX w.

-

Dom nr 7, ul. 700-lecia, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 8, ul. 700-lecia, mur., 1 æw. XX w.

-

Stodo³a, ul. Wiosny Ludów, mur., k. XIX w.

-

Elektrownia, ul. Górki 1, ob. dom, mur., l.20-te XX w.

-

Zespó³ m³yna, ul. Kolejowa 4:
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a) m³yn, mur., pocz. XX w.,
b) spichlerz, mur., pocz. XX w.,

BRZÓSTKÓW
-

c) dom, mur., pocz. XX w.
-

Budynek przemys³owy i stolarnia, ul. Kolejowa 13, ob.
dom, mur., 1æw. XX w.

-

Kunia, mur./drew., 1928 r.

-

Kunia, ul. Targowisko, mur., pocz. XX w. (rozebrana
w lipcu 2002 r.)
ANTONIN

-

a) koció³, mur., 1839-40, restaurowany i czêciowo
rekonstruowany po po¿arze w 1913 r.,
b) ogrodzenie z furt¹, mur., 1 po³. XIX w.
c) zespó³ plebani:
-

plebania, mur., 1 po³. XIX w.,

-

stodo³a, mur., k. XIX w.

-

Zespó³ Szko³y:
a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.

Zagroda nr 36;

b) budynek gospodarczy, mur./drew., 1 æw. XX w.

a) dom, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, drew./mur., pocz. XX w.,

-

-

Dom nr 4, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 6, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 12, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 15, mur., 2 po³. XIX w.

-

Dom nr 17, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 34, mur., pocz. XX w.

b) spichlerz, mur./glin. 1776r., ok. 1820 r.,
c) masztalarnia, mur., ok. 1820 r.,
d) gara¿, mur., ok. 1925 r.,
e) kunia, mur., p. XX w.,
f) park krajobrazowy, 1829 r.,
g) brama, mur., pocz. XX w.
-

BIEDZIADÓW

-

Zespó³ dworsko-parkowy:
a) dwór, mur., 1780-1783r.,

c) ogrodzenie, mur., pocz. XX w.

-

Zespó³ Kocio³a Par. p.w. w. Jana Chrzciciela:

Zagroda nr 18:
a) dom, mur., 1925 r.
b) budynek gospodarczy, mur., 1æw. XX w.

Kaplica Fil. p.w. MB Nieustaj¹cej Pomocy, mur., 1911
r., rozbud. w l. 90-tych XX w.

-

Dom nr 20, mur., pocz. XX w.

Zespó³ Szko³y;

-

Dom nr 21, szach., po³ XIX w.

a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 36, mur., 1 æw. XX w.

b) budynek gospodarczy, mur./drew., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 38, mur., l. 30-te XX w.

-

Ober¿a, ob. dom nr 76, mur., 1912 r.

-

Remiza OSP, mur., pocz. XX w.

-

Zagroda nr 48:

CHRZAN
-

Zespó³ szko³y:

a) dom, mur., pocz. XX w.

a) szko³a, mur., pocz. XX w.

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 9, mur., 1931 r.

-

Zespó³ dworca kolejowego- Stacja ¯erków:

-

Dom nr 11, mur., l. 20-te XX w.

a) dworzec, mur./drew., pocz. XX w.

-

Budynek gospodarczy nr 23, mur., 1927 r.

b) kolonia mieszkalna,

-

Dom nr 41, szach./drew., k. XIX w.

-

Dom nr 82, mur., pocz. XX w.

c) dom pracowników kolei, ob. dom nr 111, mur.,
pocz. XX w.,

-

Dom nr 86, mur., l. 30-te XX w.

-

Dom nr 93, mur., 1911 r.

-

Dom nr 94, mur., l. 10-te XX w.

d) dom pracowników kolei, ob. dom nr 114, mur.,
pocz. XX w.,
e) budynek gospodarczy przy nr 114, mur., pocz. XX
w.
-

Budynek OSP, mur., 1927 r.

-

Zespó³ folwarczny:
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a) rz¹dcówka, ob. dom nr 94, mur., k. XIX w.,

d) 2 czworaki, ob. domy nr: 4 i 5, mur., pocz. XX w.

b) budynek inwentarski, ob. dom mieszkalny nr 79,
mur., k. XIX w., przebud.,

e) skrytki lokatorskie, mur., pocz. XX w.

c) czworak, ob. dom nr 78, mur., k. XIX w.
-

Dom nr 36, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 43, mur., pocz. XX w.

-

Dom nr 49, mur., 1925 r.

-

Dom nr 67, mur.,1 æw. XX w.

-

Dom nr 125, mur., 1 æw. XX w.

-

Dom nr 132, mur., 1925 r.

GÊCZEW
-

Dom nr 1, mur., pocz. XX w.

-

Budynek mieszkalno- gospodarczy, mur., l. 10-te XX w.

-

Dom nr 8, mur., l. 20-te XX w.
KAMIEÑ

-

a) biurowiec na fundamentach dworu, mur., 3 æw. XIX
w., zupe³nie przebudowany,

CHWA£ÓW
-

Zespó³ dworsko- folwarczny:

Zagroda nr 19:

b) park (pozosta³oæ), 3 æw. XIX w.,

a) dom, mur., 1931 r.

c) stajnia, ob. obora, mur., 3 æw. XIX w., przebud.

b) stodo³a, drew., l. 30-te XX w.

d) obora, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 1, mur., 1928 r.

e) spichlerz, mur., 3 æw. XIX w., przebud.,

-

Dom nr 4, mur., 1927 r.

f) stodo³a, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 14, mur., 1926 r.

g) magazyn nawozów i obora, mur., k. XIX w., przebud.,
h) kunia, mur., 1 æw. XX w.,

DOBIESZCZYZNA
-

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., pocz. XX w.,

Szko³a, mur., 1 æw. XX w.,

-

Przedszkole, mur., l. 20-te XX w.,

-

Remiza OSP, ob. biblioteka, mur., l. 30-te XX w.,

-

Zespó³ dworsko- folwarczny:

brama wjazdowa, mur., k. XIX w.,

j)

dwojak, ob. dom nr 5, mur., 1 æw. XX w.,

k) czworak, ob. dom nr 6, mur., 1 æw. XX w.

b) ogrodzenie, mur., pocz. XX w.,
-

i)

LASKI
-

Pozosta³oæ zespo³u folwarcznego:
a) budynek inwentarski, mur., k. XIX w., przebudowany.

a) dwór, ob. klasztor Sióstr Salezjanek, mur., pocz. XX
w.,

KOMORZE

b) park krajobrazowy, pocz. XX w.,
folwark:
c) obora, mur./kam., 4 æw. XIX w.,

-

Szko³a, ob. dom nr 2, mur., k. XIX w.,

-

Zespó³ dworsko- folwarczny:
a) dwór, mur., 4 æw. XIX w.,

d) spichlerz, ob. sklep, mur., 4 æw. XIX w.,

b) park krajobrazowy, po³. XIX w.,

e) gorzelnia, mur., k. XIX w.
-

c) ogrodzenie z 2 bramami, mur., ok. 1890 r.,

Dom nr 81, mur., p. XX w.
G¥SIORÓW

-

Zespó³ folwarczny:
a) obora, mur., 1 æw. XX w.,
b) budynek inwentarski, mur., p. XX w.,
c) 3 dwojaki, ob. domy nr: 1, 2 i 3, mur., pocz. XX w.,

folwark:
a) rz¹dcówka, mur., ok. 1890 r.,
b) budynek gospodarczy przy rz¹dcówce, mur., ok.
1890 r.
c) budynek mieszkalno- gospodarczy, ob. dom nr 2,
mur., k. XIX w., przebud.,
d) budynek gosp., ob. gara¿ przy budynku nr 2, mur.,
k. XIX w., przebud.,
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e) obora, mur., k. XIX w.,

a) koció³, mur., XVIII/XIX w.,

f) obora, mur., k. XIX w., przebud.,

b) kaplica z kostnic¹, mur., k. XIX w., przebud., l. 80te XX w.,

g) stodo³a, mur., pocz. XX w.,

c) ogrodzenie z bram¹, mur./metal, k. XIX w.,

h) stodo³a, mur., k. XIX w., przebud
i)

spichlerz, mur., ok. 1870 r.,

j)

wozownia, mur./drew., pocz. XX w.,

d) zespó³ plebani:
e) plebania, mur., 4 æw. XIX w.,
f) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

k) kunia i stolarnia, mur., 1 æw. XX w.,
l)

gara¿, ob., magazyn paliw, mur., pocz. XX w.,

-

n) 2 piwnice, mur., k. XIX w.,

b) budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.
-

o) ogrodzenie z 2 bramami, mur., k. XIX w.,

Zespó³ dworsko- folwarczny:
a) dwór, mur., k. XVIII w., 1 æw. XIX w., czêciowo
rozebrany w 1882 r.,

p) zespó³ cukrowni;

b) park krajobrazowy, XVIII i XIX w.,

s) budynek mieszkalny, mur., ok. 1890 r.
kolonia mieszkalna;

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., k. XIX w.,

m) cieplarnia w ogrodzie warzywnym, mur./szk³o, k.
XIX w.,

-
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-

folwark:
c) rz¹dcówka, mur., 4 æw. XIX w.,

a) czworak, mur., k. XIX w.,

d) stajnia z wozowni¹, mur., p. XX w.,

b) czworak, mur., pocz. XX w.,

e) obora, mur., pocz. XX w.,

c) 2 czworaki, ob. domy nr 4 i 13, mur., l. 30-te XX w.,

f) obora, mur., 4 æw. XIX w.,

d) dwojak, ob. dom nr 8, mur., 1 æw. XX w.,

g) stodo³a, mur., 1 æw. XX w.

e) trojak, ob. dom nr 9, mur., 1 æw. XX w.,

h) spichlerz, mur., 3 æw. XIX w.,

f) budynek mieszkalny, ob. dom nr 11, 1 æw. XX w.,
g) 4 dwojaki, ob. domy nr: 14, 18, 20 i 22, mur., l. 30te XX w.,

i)

pozosta³oci oran¿erii i ogrodzenia, mur., k. XIX w.,

j)

piwnica, mur., pocz. XX w.

h) dwojak, ob. dom nr 23, mur., ok. 1938 r.,
i)
-

-

Zagroda nr 11:

-

Zespó³ szko³y:

a) dom, mur., k. XIX w.,

a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.,

b) budynek gospodarczy, mur., k .XIX w.

b) budynek gospodarczy, 1æw. XX w.

Zagroda nr 18:

c) stodo³a, drew., 1 æw. XX w.

a) dom, mur., l. 20-te XX w.,

-

LISEW

budynek gospodarczy nr 23, mur., ok. 1938 r.,

-

Zagroda nr 15:

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

a) dom, mur., pocz. XX w.,

Zagroda b. nr-u:

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

a) dom, mur., pocz. XX w.,

c) stodo³a, drew., pocz. XX w.

b) stodo³a, drew./mur., pocz. XX w.

-

Zagroda nr 16:

-

Dom i sklep nr 5, mur., 1 æw. XX w.

a) dom, mur./szach./glin., k. XIX w.,

-

Dom nr 6, mur., pocz. XX w.

b) stodo³a, drew., k. XIX w.,

-

Dom nr 7, mur., 1928 r.

-

Dom nr 35, mur., 1928 r.

-

Zagroda nr 16:
a) dom, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

KRETKÓW
-

Zespó³ Kocio³a Par. p.w. Wszystkich wiêtych:

-

Dom nr 4, mur., 1929 r.,

-

Dom nr 17, mur., pocz. XX w.,
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-

Dom nr 25, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 37, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 39, szach./glin., XIX/XX w.,

-

Dom nr 43, mur., 1929 r.,

-

Dom nr 44, mur., l. 10-te. XX w.,

a) szko³a, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 53, mur., 1911 r.

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.,

-

Zespó³ m³yna wodnego:

c) piwnica, mur./kam., pocz. XX w.,

-

b) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.,
LUBINIA MA£A
-

Zespó³ szko³y:

a) dom m³ynarza, szach./glin./drew., k. XIX w.,

-

Gospoda (pozosta³oæ), ob. dom, mur., k. XIX w.,

b) m³yn, mur., 1910 r.,

-

Pozosta³oæ zespo³u dworsko-folwarcznego:

c) budynek gospodarczy, mur./kam./drew. pocz. XX
w.,

a) dwór (rz¹dcówka), ob. dom nr 97, drew., 1 po³. XIX
w.,

Zespó³ kuni:

b) budynek gospodarczy, mur./drew., k. XIX w.,

a) kunia, mur., 1934 r.,

c) park, 1 po³. XIX w.,

b) budynek gospodarczy, mur., l. 30-te. XX w.,

d) czworak, mur., 1916 r.,
e) skrytki lokatorskie, mur., ok. 1916 r.

LGÓW
-

-

Zespó³ kocio³a Par. p.w. Narodzenia N.P. Marii:

a) leniczówka, od 1938 r., koció³ paraf. p.w. w.
Andrzeja Boboli, mur., k. XIX w.,

a) koció³, drew. 2 po³. XVII w., kaplica Gorzeñskich z
1 po³. XIX w.,

b) budynek gospodarczy, ob. dom mieszkalny nr 92,
mur., k. XIX w.,

b) przybudówka 1901 r.,

c) 2 domy pracowników lenych, ob. dom nr 93 i 94,
mur., k. XIX w.,

c) ogrodzenie z bram¹, mur., 1 po³. XIX w.,
-

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., k. XIX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.,
c) stodo³a, drew. pocz. XX w.,

-

Pozosta³oæ zespo³u dworsko- folwarcznego:

Zespó³ Leniczówki:

-

Dom nr 4, szach./drew., k .XIX w.,

-

Dom nr 6, szach., 4 æw. k. XIX w.,

-

Dom nr 16, mur., k. XIX w.,

-

Dom nr 65, szach./glin., 4 æw. XIX w.,

-

Dom, ob. stolarnia, mur., pocz. XX w.,

a) park, pocz. XIX w.,
LUDWINÓW

b) obora, mur., k. XIX w., (ruina),
c) kurnik, ob. dom mieszkalny nr 4, mur., k. XIX w.,
przebudowany na dom w l. 10-tych XX w.,

-

a) szko³a, mur.,1894-96 r.,

d) brama, mur., k. XIX w.,
-

b) budynek gospodarczy, mur./drew., k. XIX w.,

folwark:

c) piwnica, mur., k. XIX w.

e) rz¹dcówka, mur., k. XIX w.,
f) spichlerz-obora, ob. owczarnia, mur., k. XIX w.,

-

b) stodo³a, mur., pocz. XX w.,

h) kunia, mur., pocz. XX w.,

czworak, ob. dom nr 17, mur., 1914 r.,

j)

dwojak, mur., k .XIX w., przebud.,

k) czworak, mur., pocz., XX w.,
-

c) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.

kolonia mieszkalna:
i)

Zagroda- w³. Lasy Pañstwowe:
a) dom, mur., pocz. XX w.,

Zagroda nr 64:
a) obora, mur., pocz. XX w.,

g) stodo³a, mur., k. XIX w., przebud.,

-

Zespó³ szko³y:

-

Dom nr 5, mur., 1909 r.,

-

Dom nr 6, mur., l. 10-te XX w.,

-

Dom nr 10, drew., pocz. XX w.,

-

Dom nr 26, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 30, mur., pocz. XX w.,
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-

Dom nr 33, mur., l. 10-te XX w.,

d) obora, mur., k. XIX w.,

-

Dom nr 39, mur., 1927 r.,

e) kunia, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 74, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 89, mur., l. 20-te XX w.,

-

f) szeciorak, ob. dom nr 3, mur., pocz. XX w., przebudowany,

MINISZEW
-

kolonia mieszkalna:

g) trojak, ob. dom nr 4, mur., pocz.. XX w.,
h) trojak ob. dom nr 5, mur., 1æw. XX w.,

Zespó³ dworsko- folwarczny:

i)

a) dwór, 1 po³. XIX w., przebud. w 1930 r.,

skrytki lokatorskie, mur., 1æw. XX w.,

b) park krajobrazowy, 1 po³. XIX w.,

POGORZELICA

c) lodownia, mur., l. 20- te XX w.,
d) brama, mur., 1 po³. XIX w.,
-

-

folwark:

a) koció³, mur., 1880 r.,

e) obora, mur., pocz. XX w.,

b) ogrodzenia z bram¹, mur., 4 æw. XIX w.,

f) stodo³a, mur., pocz. XX w.,
g) kunia, mur., pocz. XIX w.,

c) plebania, mur., 1880 r.
-

h) studnia, mur., k. XIX w., korona cembrowiny XX w.,
i)

brama g³ówna, mur., 1 æw. XX w.,

j)

brama wyjazdowa na pola, mur., pocz. XX w.,

-

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.,
b) szalety, mur., 1 æw. XX w.,

-

k) trojak, mur., 1æw. XX w.,
l)

Zespó³ kocio³a par. w. Wojciecha Biskupa i N.M.P.
Matki Kocio³a:

Zespó³ folwarczny:
a) rz¹dcówka, mur., pocz. XX w.,

budynek gospodarczy przy trojaku, mur., 1 æw. XX
w.

b) obora, mur., pocz. XX w.,
c) chlewnia, mur., pocz. XX w.,

Budynek gospodarczy, ob. sklep, mur., pocz. XX w.

d) spichlerz, drew., k. XIX w.,
PAW£OWICE
-

Zespó³ dworsko- folwarczny:

e) budynek inwentarski, mur., pocz. XX w.,
-

f) czworak, ob. dom nr 4, mur., 1 æw. XX w.,

a) rz¹dcówka, mur., pocz. XX w.,

g) szeciorak, ob. dom nr 5, mur., 1 æw. XX w.,

b) park, pocz. XX w.,

h) omiorak, ob. dom nr 6, mur., 1 æw. XX w.,

c) dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.,
d) stajnia, mur., pocz. XX w.,

-

b) stodo³a, mur., pocz. XX w.

kolonia mieszkalna:
f) 2 dwojaki, ob. domy nr 4 i 5, mur., pocz. XX w.,

Zagroda b. nr-u:
a) dom, mur., pocz. XX w.,

e) obora, mur., pocz. XX w.,
-

kolonia mieszkalna:

-

g) 2 czworaki, ob. domy nr 6 i 7, mur., pocz. XX w.,

Most, mur. /¿elb./ kam., 1 æw. XX w.
PRUSINÓW

h) budynek gospodarczy przy nr 7, mur., pocz. XX w.
PODLESIE
-

a) dwór, mur., po³. XIX w., k. XIX w.,
b) park krajobrazowy, po³. XIX w.

Pozosta³oæ zespo³u dworsko-folwarcznego:
a) oficyna, mur., k. XIX w., przebudowana,

-

b) park, k. XIX w.,
-

Pozosta³oæ zespo³u dworsko- folwarcznego:

Dom nr 21, mur., pocz. XX w.
PRZYBYS£AW

folwark:
c) obora i magazyn, mur., pocz. XX w.,

-

Szko³a, mur., l. 30-te XX w.
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-

Zespó³ dworsko- folwarczny:

-

a) pa³ac, mur., 1887-1890, ok. 1910-12 r.,

b) park krajobrazowy, po³. XIX æw.

b) park krajobrazowy, 1890 r.
-

folwark:

folwark:

a) stajnia, mur., 1887 r.,

d) rz¹dcówka, mur., ok. 1890 r.,

b) obora, mur., 1880-90 r.,

e) obora, mur., k. XIX w.,

c) obora, mur., ok. 1892-5 r.,

f) winiarnia, ob. stajnia, mur., 4 æw. XIX w.,

d) stodo³a, mur., ok. 1885 r.,

g) owczarnia, mur., 4 æw. XIX w.,

e) stodo³a, mur., k. XIX w.,

h) stodo³a, mur., 1890-95 r.,

f) spichlerz, mur., 1844 r.,

i)

stodo³a mur., ok. 1890-95 r.,

g) kurnik, mur., k. XIX w.,

j)

stodo³a, (ruina), mur., k. XIX w.,

h) ogrodzenie z bram¹, mur., k. XIX w.,

k) stodo³a mur., ok. 1890 r.,
l)

-

Zespó³ pa³acowo- folwarczny:

a) dwór, mur., po³. XIX w., przebud. l. 20-te XX w.,

c) ogrodzenie z bram¹ wjazdow¹, mur., l. 20-te XX w.,
-
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spichlerz, mur., 4æw. XIX w.,

i)
-

stodo³a polna, mur./drew., pocz. XX w.,

kolonia mieszkalna:

m) gorzelnia, mur., 1æw. XX w.,

j)

trojak, ob. dom nr 3, mur., k. XIX w.,

n) kunia, mur., k. XIX w., przebud.,

k) dwojak, ob. dom nr 4, mur., k. XIX w.,

o) waga, mur., 1 æw. XX w.,

l)

p) ogrodzenie, mur., k. XIX w.,

m) czworak, ob. dom nr 13, mur., pocz. XX w.,

kolonia mieszkalna:

n) czworak, ob. dom nr 14, mur., 1 æw. XX w.,

a) dom mieszkalny, mur., k. XIX w.,

o) czworak, ob. dom nr 15, mur., 1 æw. XX w.,

trojak, mur., pocz. XX w.,

b) dwojak, mur., k. XIX w.,

-

Dom nr 3, mur., 1æw. XX w.,

c) dom mieszkalny, ob. dom nr 8, mur., 4 æw. XIX w.,
przebud.,

-

Dom nr 14, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 16, mur., pocz. XX w.,

d) szeciorak, mur., 1æw. XX w.,
e) omiorak, mur., pocz. XX w.,
f) dom mieszkalny, mur., k. XIX w., przebud.,
g) dwojak, mur., 1926 r.,

SIERSZEW
-

Kaplica Fil., mur., pocz. XX w.,

-

Zespó³ szko³y:

h) dwojak, mur., 1938 r.,
i)

dwojak, ob. dom nr 11, mur., 1 æw. XX w.,

j)

trojak, mur., l. 30-te XX w.,

a) szko³a, mur., pocz. XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur./drew., pocz. XX w.
-

k) dwojak, ob. dom nr 14, mur., 1 æw. XX w.,
l)

a) dom, ob. nr 3, mur., 1 æw. XX w.,

budynek gospodarczy, mur., 1937 r.,

b) ober¿a, ob. dom nr 4, mur., 1 æw. XX w.,

m) budynek gospodarczy, mur., l. 30-te XX w.,
-

Zespó³ mleczarni:

c) budynek gospodarczy, mur./kam., 1 æw. XX w.
-

a) mleczarnia, mur., l. 20-te XX w., dom,

-

Zespó³ szko³y:
a) szko³a, mur., l. 20-te XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur., 1 æw. XX w.,

Zagroda nr 2:
a) dom szach./glin., k. XIX w.,

b) ob. dom nr 17, mur., 1928 r.
RASZEWY

Zespó³ ober¿y:

b) budynek gospodarczy, mur./glin., k. XIX w.,
-

Dom nr 7, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 10, szach., k. XIX w.,

-

Dom nr 11, kam. polny ³amany, 4 æw. XIX w.

-

Dom nr 13, mur., pocz. XX w.
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MIE£ÓW

SZCZONÓW

-

Szko³a, ob. budynek mieszkalny, mur., 1 æw. XX w.,

-

Zespó³ pa³acowo- folwarczny:

a) dom, mur., l. 10-te XX w.,

a) pa³ac, mur., wzniesiony w 1797 r., wg proj. Arch.
St. Zawadzkiego

b) budynek gospodarczy, mur., l. 10-te XX w.,

b) park krajobrazowy, 1797 r.,
c) pozosta³oci groty, kamieñ polny, 4 æw. XIX w.,
d) oran¿erie, mur./szk³o po³. XIX w.,

-

Zagroda nr 30:

-

Dom nr 4, szach./drew., k. XIX w.,

-

Dom nr 6, mur., pocz. XX w.,

-

Dom nr 10, mur., 1 æw. XX w.,

-

Budynek gospodarczy nr 27, mur., 1927 r.

e) gara¿, mur., pocz. XX w.,
f) ogrodzenie z 2 bramami, mur., pocz. XIX w.,
g) zespó³ mielcucha:

STÊGOSZ
-

h) mielcuch, mur., pocz. XIX w.,
i)
-

j)

a) szko³a, mur., 1 æw. XX w.,

2 budynki gospodarcze, mur., pocz. XIX w.,

folwark:

b) 2 budynki gospodarcze, mur., 1æ w. XX w.,
-

stajnia koni fornalskich, mur., ok. 1800 r. i 1904 r.,

obora - wolarnia, mur., k. XIX w.,

b) budynek gospodarczy, mur./drew., pocz. XX w.,
-

m) obora, mur., pocz. XX w.,

b) stodo³a drew., k. XIX w.,

o) stodo³a, mur., 1897 r.,

q) gorzelnia, mur., 1901 r.,
r) stelmacharnia i kunia, mur., k. XIX w., przebud. XX
w.,
s) sieczkarnia, mur., pocz. XX w.,
t) ogrodzenie, mur., pocz. XX w.,
-

kolonia mieszkalna:

c) piwnica, mur., k. XIX w.,
-

Dom nr 63, mur., 1 æw, XX w.,

-

Dom nr 65, mur., l .20-te XX w.,

-

Dom nr 82, mur., 1926 r.,

-

Dom nr 83, szach./drew., 4 æw. XIX w.,

-

Dom nr 88, szach./drew., k. XIX w.,

-

Dom nr 95, drew. k. XIX w.,

u) dom pracowników folwarku, mur., 1 æw. XX w.,

-

¯ERNIKI

v) 5 dwojaków, ob. dom nr: 6, 7, 12, 14, mur., 1æw. XX
w.,

-

Dom nr 3, mur., l. 30-te XX w.,

w) 2 trojaki, ob. domy nr: 5 i 10, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 4, mur., pocz. XX w.,

x) szeciorak, ob. dom nr 13, mur., k. XIX w.,

-

Dom nr 7, mur., l. 20-te XX w.,

y) budynek gospodarczy przy nr 10, mur., 1 æw. XX w.,

-

Dom nr 10, mur., 1 æw. XX w.,

Kunia, ob. Kaplica p.w. MB Czêstochowskiej, mur.,
po³. XIX w., kaplica od 1927 r.,

-

Dom nr 14, mur., 1921 r.,

-

Budynek gospodarczy nr 17, mur., 1933 r.,

-

Dom nr 29, mur., 1936 r.,

-

Budynek gospodarczy nr 35, mur., 1894 r.,

-

Dom nr 38, mur., l. 20-te XX w.,

-

Dom nr 45, mur., 1930 r.,

-

Dom nr 55, drew., 4 æw. XIX w.,

-

Dom nr 58, mur., 1936 r.,

SUCHA
-

Zagroda nr 28:
a) dom szach./drew., k. XIX w.,

n) obora, mur., l. 30-te XX w.,

p) spichlerz, mur., ok. 1800 r.,

Zagroda nr 8:
a) dom, mur./szach./glin. k. XIX w.,

k) stajnia cugowa, mur., pocz. XX w.,
l)

Zespó³ szko³y:

Zespó³ m³yna parowego:
a) m³yn parowy, mur., pocz. XX w.,
b) dom m³ynarza, mur., pocz. XX w.,
c) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.,
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¯Ó£KÓW
-

Zespó³ folwarczny:
a) stajnia, wolarnia i paszarnia, ob. obora, mur., ok.
1910 r.,
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drzew i dokonywania nowych nasadzeñ bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7) Dla terenów stanowisk archeologicznych ustala siê:
-

wszelkie inwestycje powinny byæ w miarê mo¿liwoci
lokalizowane poza stanowiskami archeologicznymi,

-

na terenie stanowiska archeologicznego zalesienia
i inwestycje wymagaj¹ce prac ziemnych bêd¹ mo¿liwe
po przeprowadzeniu wyprzedzaj¹cych badañ ratowniczych badañ wykopaliskowych po uzyskaniu decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

-

f) 2 trojaki, ob. domy nr: 20 i 21, mur., pocz. XX w.

na obszarze ochrony stanowiska archeologicznego niezbêdne jest ustalenie na czas prac ziemnych nadzoru
archeologicznego i uzyskanie decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i podlegaj¹cych ochronie konserwatorskiej na terenie miasta i gminy ¯erków:

§3. Opieka nad zabytkami jest sprawowana przez ich
w³acicieli lub posiadaczy i podlega w szczególnoci na
zapewnieniu warunków:

b) go³êbnik-kurnik, mur., ok. 1920 r.,
c) stodo³a, mur., ok. 1910 r.,
d) gorzelnia, mur., ok. 1910 r.,
-

kolonia mieszkalna:
e) dwojak, ob. dom nr 19, mur., pocz. XX w.,

1) wszelkie dzia³ania zwi¹zane z obiektami wpisanymi do
rejestru zabytków lub znajduj¹cymi siê w strefach ochrony
konserwatorskiej w tym tak¿e zmiany w³asnoci, funkcji
i przeznaczenia powinny uzyskaæ zgodê Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
2) Parki wpisane do rejestru zabytków i podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej powinny byæ w ca³oci u¿ytkowane
przez jednego u¿ytkownika w sposób wykluczaj¹cy ich
dewastacjê.
3) Na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków wprowadza siê zakaz wyrêbu oraz dokonywania nowych nasadzeñ drzew bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
4) Obiekty o wartociach zabytkowych nale¿y poddaæ restauracji i modernizacji z zachowaniem obecnej i projektowanej funkcji do wartoci obiektu.
5) Nowa zabudowa winna byæ dostosowana do historycznej
kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali
i bry³y zabudowy przy za³o¿eniu harmonijnego wspó³istnienia elementów kompozycji historycznej i wspó³czesnej
oraz nawi¹zywaæ formami wspó³czesnymi do lokalnej
tradycji architektonicznej. Nie mo¿e ona dominowaæ nad
zabudow¹ historyczn¹, wszelka dzia³alnoæ inwestycyjna
musi uwzglêdniaæ istniej¹ce ju¿ zwi¹zki przestrzenne
i planistyczne.
6) Na terenie cmentarza nale¿y prowadziæ wszelkie dzia³ania
zmierzaj¹ce do zachowania, porz¹dkowania i rewaloryzacji nagrobków. Dla terenów przyleg³ych do granic cmentarza nale¿y przyj¹æ zasadê zagospodarowania zapewniaj¹c¹ w³aciw¹ jego ekspozycjê. Dla terenu cmentarza
wpisanego do rejestru zabytków stosuje siê zakaz wyrêbu

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku,
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych przy zabytku,
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w
jak najlepszym stanie,
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniaj¹cy trwa³e zachowanie jego wartoci,
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku
oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
§4. Gmina ¯erków bêdzie wspieraæ dzia³ania w³acicieli
lub posiadaczy a tak¿e podejmowaæ samodzielne dzia³ania
w celu:
1) zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania,
2) wyeksponowania poszczególnych zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania,
3) zwiêkszenia atrakcyjnoci zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
4) wspierania inicjatyw sprzyjaj¹cych wzrostowi rodków
finansowych na opiekê nad zabytkami,
5) zapobie¿enia dewastacji ujawnionych stanowisk archeologicznych.
§5. Rada Miejska ¯erkowa corocznie w uchwale bud¿etowej okreli wysokoæ rodków przeznaczonych na dotacje na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru.
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3773
UCHWA£A Nr VII/56/07 RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA
z dnia 28 wrzenia 2007 roku
w sprawie utworzenia Mickiewiczowskiego Parku Kulturowego.
Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568 z póniejszymi
zmianami) Rada Miejska ¯erkowa uchwala, co nastêpuje:

Po³udniowe granice dzia³ek nr 639, 634.
Zachodnia granica.
Zachodni granica dzia³ki nr 634.

§1. W celu ochrony wyj¹tkowych walorów krajobrazu
kulturowego miasta ¯erkowa, wsi Brzóstkowa, Gêczewa,
Lgowa i mie³owa oraz wyró¿niaj¹cych siê krajobrazowo
terenów, w tym elementów przyrodniczych i ukszta³towanych
w wyniku dzia³alnoci cz³owieka, tworzy siê Park Kulturowy,
pod nazw¹ Mickiewiczowski Park Kulturowy, zwany dalej
Parkiem Kulturowym o ustalonych granicach oraz sposobie
ochrony, okrelonych w niniejszej uchwale.

Pó³nocno  zachodnia granica dzia³ki 634, do zachodniej
granicy dzia³ki nr 643.
Zachodnia granica dzia³ki nr 643, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy drogê.
Zachodnia granica dzia³ki nr 571, bêd¹ca krawêdzi¹ drogi.

§2. 1. Park Kulturowy obejmuje obszar, którego granica
przebiega w sposób nastêpuj¹cy.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 571, stanowi¹ca odcinek przecinaj¹cy drogê.

Granica Parku Kulturowego opisana jest zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Pocz¹tek opisu rozpoczyna siê w po³udniowo  wschodnim naro¿u obszaru Parku Kulturowego.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 531, do zachodniej granicy
dzia³ki nr 343.

Po³udniowa granica.
Obszar miasta.

Zachodnia granica dzia³ki nr 343, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy drogê.
Zachodnia granica dzia³ki nr 333.

Po³udniowo  wschodnia granica dzia³ki nr 758/2.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 333, do po³udniowej granicy
dzia³ki nr 78.

Po³udniowo  wschodnia granica dzia³ki nr 754, stanowi¹ca odcinek przecinaj¹cy ciek wodny.

Po³udniowa granica dzia³ki nr 78, bêd¹ca krawêdzi¹ drogi,
od pó³nocnej granicy dzia³ki nr 333.

Po³udniowo  wschodnia granica dzia³ki nr 753/2.

Zachodnia granica dzia³ki nr 78, stanowi¹ca odcinek przecinaj¹cy drogê.

Po³udniowo  wschodnia granica dzia³ki nr 747, stanowi¹ca odcinek przecinaj¹cy drogê.
Po³udniowa granica dzia³ki nr 747, bêd¹ca krawêdzi¹
drogi, do po³udniowej granicy dzia³ki nr 746.

Zachodnia granica dzia³ki nr 75.
Pó³nocne granice dzia³ek nr 75, 76/3, 76/1.

Po³udniowa granica dzia³ki nr 746.

Po³udniowo  zachodnia granica dzia³ki nr 89, bêd¹ca
krawêdzi¹ drogi, od pó³nocnej granicy dzia³ki nr 76/1.

Po³udniowa granica dzia³ki nr 738, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy drogê.

Po³udniowo  zachodnia granica dzia³ki nr 1, bêd¹ca
krawêdzi¹ drogi.

Zachodnia granica dzia³ki nr 738 bêd¹ca krawêdzi¹ drogi,
do po³udniowej granicy dzia³ki nr 737.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 1, stanowi¹ca odcinek przecinaj¹cy drogê.

Po³udniowa granica dzia³ki nr 737.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 2, bêd¹ca krawêdzi¹ drogi.

Zachodnie granice dzia³ek nr 737, 736, 735, 734, 730, 729.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 3, od pó³nocnej granicy dzia³ki
nr 2.

Po³udniowa granica dzia³ki nr 675 bêd¹ca krawêdzi¹ drogi,
od zachodniej granicy dzia³ki nr 729.

Obszar gminy.

Zachodnia granica dzia³ki nr 675, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy drogê.

Zachodnia granica dzia³ki nr 7235/1, od pó³nocnej granicy
dzia³ki nr 3.

Zachodnia granica dzia³ki nr 659 bêd¹ca krawêdzi¹ drogi,
do po³udniowej granicy dzia³ki nr 639.

Po³udniowo - zachodnia granica dzia³ki nr 60, bêd¹ca
krawêdzi¹ drogi, do po³udniowo  zachodniej granicy
dzia³ki nr 7228/1.
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Po³udniowo  zachodnia i zachodnia granica dzia³ki nr
7228/1.

Zachodnia granica dzia³ki nr 128, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy ciek wodny.

Po³udniowo  zachodnia granica dzia³ki nr 7228/3, stanowi¹ca odcinek przecinaj¹cy drogê.

Pó³nocno  zachodnia granica dzia³ki nr 128, bêd¹ca
brzegiem cieku wodnego, do zachodniej granicy dzia³ki nr
7196.

Po³udniowo  zachodnia i po³udniowa granica dzia³ki nr
7228/2.
Po³udniowa granica dzia³ki nr 29.
Po³udniowa granica dzia³ki nr 26/1, bêd¹ca krawêdzi¹
drogi, od po³udniowej granicy dzia³ki nr 29.

Zachodnie granice dzia³ek nr 7196, 7192/5, 7192/4, 7192/
3.
Zachodnia granica dzia³ki nr 7192/2, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy ciek wodny.

Zachodnia granica dzia³ki nr 26/1, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy drogê.

Pó³nocna granica.

Zachodnia granica dzia³ki nr 22, bêd¹ca brzegiem cieku
wodnego.

Pó³nocne granice dzia³ek nr 7192/2, 133, bêd¹ce brzegiem
cieku wodnego.

Po³udniowa i zachodnia granica dzia³ki nr 21, bêd¹ca
brzegiem cieku wodnego.

Odcinek przecinaj¹cy drogê, miêdzy pó³nocn¹ granic¹
dzia³ki 133 i dzia³ki nr 113.

Po³udniowo  zachodnia granica dzia³ki nr 18, bêd¹ca
brzegiem cieku wodnego.

Pó³nocne granice dzia³ek nr 113, 25, bêd¹ce brzegiem
cieku wodnego.

Po³udniowo  zachodnie granice dzia³ek nr 17 i 15, bêd¹ce
brzegiem cieku wodnego.

Odcinek przecinaj¹cy drogê, miêdzy pó³nocn¹ granic¹
dzia³ki 25 i dzia³ki nr 39.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 15, stanowi¹ca odcinek przecinaj¹cy ciek wodny.

Pó³nocny odcinek dzia³ki nr 39, bêd¹cy brzegiem cieku
wodnego.

Pó³nocno  zachodnia granica dzia³ki nr 14/2, do zachodniej granicy dzia³ki nr 13.

Odcinek przecinaj¹cy drogê, miêdzy pó³nocn¹ granic¹
dzia³ki 39 i dzia³ki nr 62/1.

Zachodnia i pó³nocno  zachodnia granica dzia³ki nr 13.

Pó³nocna i wschodnia granica dzia³ki nr 62/1, bêd¹ca
brzegiem cieku wodnego.

Pó³nocno  zachodnia granica dzia³ki nr 12.
Pó³nocno  zachodnia granica dzia³ki nr 11, stanowi¹ca
odcinek przecinaj¹cy drogê.
Pó³nocno  zachodnia granica dzia³ki nr 1.
Po³udniowo  zachodnia granica dzia³ki nr 35, stanowi¹ca
odcinek przecinaj¹cy drogê.

Odcinek ³¹cz¹cy wschodni¹ granicê dzia³ki nr 62/1 i punkt
styku dzia³ek nr 35/1, 34/1, 34/2, stanowi¹cy przed³u¿enie
granicy miêdzy dzia³kami nr 34/1, 34/2.
Pó³nocne granice dzia³ek nr 34/2, 23/5, 23/6.

Zachodnia granica dzia³ki nr 5.

Odcinek przecinaj¹cy ciek wodny, miêdzy zachodnim odcinkiem pó³nocnej granicy dzia³ki nr 23/6 i wschodnim
odcinkiem pó³nocnej granicy dzia³ki nr 33.

Zachodnia granica dzia³ki nr 4, od zachodniej granicy
dzia³ki nr 5.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 33, bêd¹c¹ brzegiem cieku
wodnego.

Po³udniowa granica dzia³ki nr 2/1, od zachodniej granicy
dzia³ki nr 4.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 38/2, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy ciek wodny.

Po³udniowa i po³udniowo-zachodnia granica dzia³ki nr 1.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 7210/1.

Po³udniowo  zachodnia granica dzia³ki nr 124, stanowi¹ca odcinek przecinaj¹cy drogê.

Pó³nocna granica drogi lenej biegn¹cej na dzia³ce 7209/
1, stanowi¹cej przed³u¿enie pó³nocnej granicy dzia³ki nr
7210/1.

Zachodnie granice dzia³ek nr 48/3 i 48/2.
Zachodnia granica dzia³ki nr 126, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy ciek wodny.
Zachodnia granica dzia³ki nr 127, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy drogê.
Zachodnie granice dzia³ek nr 51, 52, 53, 54, 55, 56.
Zachodnia granica dzia³ki nr 57, do zachodniej granicy
dzia³ki nr 128.

Odcinek przecinaj¹cy dzia³kê nr 7209/6, 7208/1 stanowi¹cy
przed³u¿enie pó³nocnej granicy drogi lenej biegn¹cej na
dzia³ce nr 7209/1 do wschodniej granicy dzia³ki 7208/1,
Wschodnia granica dzia³ki nr 7208/1, od punktu styku z
odcinkiem stanowi¹cym przed³u¿enie pó³nocnej granicy
drogi lenej biegn¹cej na dzia³ce nr 7209/1, do pó³nocnej
granicy drogi lenej biegn¹cej na dzia³kach nr 7208/1,
7208/2.
Pó³nocna granica drogi lenej biegn¹cej przez dzia³ki 7208/
1, 7208/2.
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Pó³nocna granica dzia³ki nr 25, bêd¹ca krawêdzi¹ drogi, od
wschodniej granicy dzia³ki nr 24, do punktu styku odcinka,
bêd¹cego przed³u¿eniem granicy po³udniowo  wschodniej dzia³ki nr 5.
Odcinek przecinaj¹cy dzia³kê nr 25, bêd¹cy przed³u¿eniem
granicy po³udniowo  wschodniej dzia³ki nr 5.
Po³udniowo  wschodnia granica dzia³ki nr 5.

Wschodnia i pó³nocno  wschodnia granica dzia³ki nr 84,
bêd¹ca brzegiem cieku wodnego.

Pó³nocna granica dzia³ki nr 9, bêd¹ca krawêdzi¹ drogi, od
po³udniowo  wschodniej granicy dzia³ki nr 5 do pó³nocnej granicy dzia³ki nr 10.

Odcinek ³¹cz¹cy punkt styku wschodniej i po³udniowo 
wschodniej granicy dzia³ki nr 84 z punktem styku wschodniej i po³udniowo  wschodniej granicy dzia³ki nr 79.

Pó³nocna, pó³nocno  zachodnia, pó³nocno  wschodnia,
po³udniowo  wschodnia granice dzia³ki nr 10, do po³udniowo  wschodniej granicy dzia³ki nr 36/1.

Po³udniowowschodnia granica dzia³ki nr 79, bêd¹ca krawêdzi¹ drogi.

Po³udniowo  wschodnie granice dzia³ek nr 36/1, 35/1, 34/
1, 33/5, 21/1, 20/1, 19/1, 17/1, 16/1, 15/1, 25/1, 24/1.

Pó³nocno  wschodnia granica dzia³ki nr 86, bêd¹ca brzegiem cieku wodnego, od po³udniowowschodniej granicy
dzia³ki nr 79, do pó³nocnej granicy dzia³ki nr 260.

Wschodnia granica dzia³ki nr 24/1.

Pó³nocna, pó³nocno  wschodnia i wschodnia granica
dzia³ki nr 260, bêd¹ca brzegiem cieku wodnego.

Odcinek przecinaj¹cy dzia³kê nr 120, od wschodniej granicy dzia³ki nr 24/1 do po³udniowo  wschodniej granicy
dzia³ki nr 134/1.
Po³udniowowschodnie granice dzia³ek nr 134/1, 136/1.

Pó³nocno  wschodnie granice dzia³ek nr 289/2, 281/1, od
wschodniej granicy dzia³ki nr 260.

Wschodnia granica dzia³ki nr 136/1.

Po³udniowo - wschodnie granice dzia³ek 281/1, 281/2, 281/
3, bêd¹ce krawêdzi¹ drogi.

Odcinek przecinaj¹cy dzia³kê nr 122, od wschodniej granicy dzia³ki nr 136/1, do po³udniowowschodniej granicy
obszaru oznaczonego symbolem RV na dzia³ce nr 137/3.

Odcinek przecinaj¹cy dzia³kê nr 283, od po³udniowo 
wschodniej granicy dzia³ki nr 281/3 do po³udniowo 
wschodniej granicy dzia³ki nr 280.

Po³udniowowschodnia granica obszaru oznaczonego
symbolem RV na dzia³ce nr 137/3.

Po³udniowo  wschodnia granica dzia³ki nr 280, bêd¹ca
krawêdzi¹ drogi, do wschodniej granicy dzia³ki nr 279,

Obszar miasta.

Wschodnia granica dzia³ki nr 279, bêd¹ca brzegiem cieku
wodnego.

Wschodnia granica dzia³ki nr 728.
Po³udniowo  wschodnia granica dzia³ki nr 728.

Po³udniowa granica dzia³ki nr 279, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy ciek wodny.

Pó³nocno  wschodnia granica dzia³ki nr 755, od po³udniowo  wschodniej granicy dzia³ki nr 728.

Po³udniowo  wschodnia granica dzia³ki nr 278/1.

Pó³nocno  wschodnie granice dzia³ek 756, 757, 758/1, 758/
2.

Pó³nocno  wschodnia granica dzia³ki nr 125 od po³udniowo  wschodniej granicy dzia³ki nr 278/1.
Po³udniowo  wschodnia granica dzia³ki nr 125.
Wschodnia granica dzia³ki nr 99/2, stanowi¹ca odcinek
przecinaj¹cy drogê,
Po³udniowa granica dzia³ki nr 99/2, bêd¹ca krawêdzi¹
drogi.

3. Przebieg granicy Parku Kulturowego zaznaczono na za³¹czniku graficznym nr 1, stanowi¹cym integraln¹ czêæ
niniejszej uchwa³y.
§3. Park Kulturowy tworz¹ obszary:
1) Obszar zabudowany miasta ¯erkowa, wraz z uk³adem
komunikacyjnym i kompozycj¹ zieleni,

Po³udniowa granica dzia³ki nr 99/1.

2) Obszar zabudowany wsi Brzóstków, wraz z uk³adem komunikacyjnym i kompozycj¹ zieleni,

Odcinek przecinaj¹cy dzia³kê nr 73/3, od po³udniowej
granicy dzia³ki nr 99/1, do po³udniowej granicy dzia³ki nr
66,

3) Obszar zabudowany wsi Gêczew, wraz z uk³adem komunikacyjnym i kompozycj¹ zieleni,

Po³udniowa granica dzia³ki nr 66, bêd¹ca krawêdzi¹ drogi,
do wschodniej granicy dzia³ki nr 24.
Wschodnia granica dzia³ki nr 24, bêd¹ca krawêdzi¹ drogi.

4) Obszar zabudowany wsi Lgów, wraz z uk³adem komunikacyjnym i kompozycj¹ zieleni,
5) Obszar zabudowany wsi mie³ów, wraz z uk³adem komunikacyjnym i kompozycj¹ zieleni,
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6) Kompleks leny na zachód od szosy ¯erków  Brzóstków
do zachodniej granicy Parku Kulturowego,

ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7) Kompleks leny na wschód od szosy ¯erków  Brzóstków
oraz na wschód od obszaru zabudowanego ¯erkowa do
wzgórza £ysej Góry,

- zmiany ukszta³towanych historycznie funkcji terenu, zespo³ów zabudowy i poszczególnych obiektów, je¿eli nie
wynika to z uzgodnieñ konserwatorskich oraz ustaleñ
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8) Kompleks leny na pó³noc od rzeki Lutyni do pó³nocnej
i pó³nocno  wschodniej granicy Parku Kulturowego,
9) Pola uprawne, ³¹ki i nieu¿ytki wraz z zadrzewieniami
ródpolnymi na pó³noc od szosy Lgów  Brzóstków, do
pó³nocnej granicy Parku Kulturowego,

§6. Ograniczenia na terenie Parku Kulturowego.
1. Na terenie Parku Krajobrazowego:
-

wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji zabudowy kubaturowej, sprzecznej z dotychczasowym, historycznie ukszta³towanym u¿ytkowaniem terenów w Parku Kulturowym, za wyj¹tkiem urz¹dzenia zgodnego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu,

-

mo¿liwoæ urz¹dzania terenów niezabudowanych ogranicza siê wy³¹cznie do niezbêdnego utrzymania
dotychczasowej funkcji obszaru oraz do tworzenia
niekubaturowej infrastruktury turystycznej, je¿eli nie
wynika to z uzgodnieñ konserwatorskich oraz ustaleñ
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-

wyklucza siê mo¿liwoæ wznoszenia ogrodzeñ murowanych lub montowanych z prefabrykatów ¿elbetowych o wysokoci powy¿ej 120 cm, za wyj¹tkiem
przypadków zgodnych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

10)
Pola uprawne, ³¹ki i nieu¿ytki wraz z zadrzewieniami
ródpolnymi na pó³noc i wschód od wzgórza £ysa Góra,
do pó³nocnej i pó³nocno  wschodniej granicy Parku
Kulturowego,
11) ródlene pola uprawne, ³¹ki i nieu¿ytki wraz z zadrzewieniami ródpolnymi znajduj¹ce siê pomiêdzy rzek¹ Lutyni¹
i pó³nocn¹ oraz pó³nocno  wschodni¹ granic¹ Parku
Kulturowego,
12) Pola uprawne lasy i ³¹ki czêci obrêbów geodezyjnych wsi
Antonin i ¯ó³ków,
13) Uk³ad cieków wodnych, naturalnych i sztucznych,
14) Sieæ dróg ³¹cz¹cych miejscowoci wchodz¹ce w sk³ad
Parku Kulturowego i dróg tranzytowych.
§4. Sposób ochrony Parku Kulturowego.
1. Ochronie podlega ³ad przestrzenny na terenie Parku Kulturowego.
2. Ochrona Parku Kulturowego polega na okreleniu zakazów i ograniczeñ oraz na realizacji uzgodnieñ konserwatorskich i ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w odniesieniu do kszta³towania jego przestrzeni.

2. Wymaga siê uzgodnieñ z konserwatorem zabytków na:
-

wszelkie prace budowlane i remontowe, w tym zmiany
kszta³tów bry³, wymiany pokryæ dachowych, termoizolacji, wszelkich zmian kompozycyjnych elewacji, w tym
zmian kszta³tów i wielkoci okien i drzwi, wystroju
architektonicznego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynków znajduj¹cych siê w gminnej ewidencji
zabytków Miasta i Gminy ¯erków oraz wszelkie prace
rozbiórkowe budynków,

-

uzyskania wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y opinii,
wytycznych i uzgodnieñ lub pozwoleñ konserwatorskich, nie zwalnia z uzyskania zezwoleñ, opinii oraz
dokonania uzgodnieñ wynikaj¹cych z innych przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego,

-

wszelkie prace rozbiórkowe budynków znajduj¹cych
siê w gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy
¯erków, po³o¿onych na terenie Parku Kulturowego,

-

budowê wolnostoj¹cych noników informacji wizualnej na terenie Parku Kulturowego, w tym  reklam,
tablic, napisów i og³oszeñ oraz umieszczanie ich na
budynkach,

-

budowê masztów telekomunikacyjnych oraz innych
konstrukcji oddzia³uj¹cych na wizerunek krajobrazu
Parku Kulturowego,

-

wszelkie prace ziemne, w tym zwi¹zane z niwelacj¹
terenu oraz z dzia³aniami budowlanymi wymagaj¹
uzgodnieñ konserwatorskich.

§5. Zakazy na terenie Parku Kulturowego.
Wprowadza siê na terenie Parku Kulturowego zakaz prowadzenia prac przeobra¿aj¹cych teren Parku Kulturowego,
a w szczególnoci takich, które mog¹ prowadziæ do:
- naruszenia nawarstwieñ kulturowo  osadniczych od czasów pradziejowych po okres nowo¿ytny
- naruszenia istniej¹cego zagospodarowania poprzez zmiany historycznie ukszta³towanych uk³adów zabudowy,
zmiany intensywnoci zabudowy, linii zabudowy oraz
gabarytów, kszta³tu i wystroju budynków, je¿eli nie wynika
to z uzgodnieñ konserwatorskich dla poszczególnych budynków lub grup budynków, a w szczególnoci obiektów
zabytkowych,
- deformacji kompozycji urbanistycznej i ruralistycznej,
a w szczególnoci zak³ócania historycznie utrwalonej ekspozycji widokowej tych¿e uk³adów, je¿eli nie wynika to
z uzgodnieñ konserwatorskich,
- naruszenia kompozycji zieleni naturalnej i ukszta³towanej,
je¿eli nie wynika to z uzgodnieñ konserwatorskich oraz
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§7. Na terenie Parku Kulturowego nale¿y przestrzegaæ
zasad ustalonych przez miejscowe przepisy porz¹dkowe odnonie do sk³adowania wszelkich odpadów.
§8. W celu uzyskania opinii, wytycznych i uzgodnieñ lub
pozwoleñ konserwatorskich, zainteresowana osoba winna siê
zwróciæ do odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzêdu
Miasta i Gminy ¯erków, s³u¿b konserwatorskich lub innej
w³aciwej sprawie jednostki organizacyjnej.
§9. 1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy ¯erków.

Poz. 3773

2. Burmistrz podaje treæ uchwa³y do wiadomoci publicznej oraz informacje o wynikaj¹cych z niej skutkach dla
wydawania decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej ¯erkowa
() mgr Barbara Urbañska
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3774
ANEKS NR 6
z dnia 24 wrzenia 2007 roku
do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku, zawartego pomiêdzy Gmin¹ Nowe Miasto n/Wart¹
zwan¹ dalej Gmin¹, a Zarz¹dem Powiatu redzkiego zwanym dalej Zarz¹dem.
§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt 4 porozumienia strony
ustalaj¹, ¿e wysokoæ dotacji celowej na wspó³finansowanie
Powiatowego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w rodzie
Wlkp. przez Gminê w roku 2008 wyniesie 13.162,00 z³.

§4. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Starosta
() Piotr Piekarski
Wicestarosta
() Jerzy Leporowski

§2. Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
§3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
() mgr in¿. Aleksander Podemski

3775
ANEKS NR 6
z dnia 24 wrzenia 2007 roku
do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku, zawartego pomiêdzy Gmin¹ Zaniemyl
zwan¹ dalej Gmin¹, a Zarz¹dem Powiatu redzkiego zwanym dalej Zarz¹dem.
§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt 4 porozumienia strony
ustalaj¹, ¿e wysokoæ dotacji celowej na wspó³finansowanie
Powiatowego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w rodzie
Wlkp. przez Gminê w roku 2008 wyniesie 7.923,00 z³.
§2. Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
§3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Starosta
() Piotr Piekarski
Wicestarosta
() Jerzy Leporowski
Wójt
() in¿. Krzysztof Urbas

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173

— 18821 —

Poz. 3776

3776
POROZUMIENIE
z dnia 25 wrzenia 2007
Porozumienie zawarte w dniu 25 wrzenia 2007 r. pomiêdzy Miastem i Gmin¹ Krotoszyn reprezentowan¹ przez:
Juliana Joksia - Burmistrza Krotoszyna
a
Miastem Sulmierzyce reprezentowanym przez:
Idziego Kalinowskiego - Burmistrza Sulmierzyc.
§1. 1. Miasto Sulmierzyce zobowi¹zuje siê dofinansowaæ
w formie dotacji celowej:
1) zadania realizowane przez nauczycieli pe³ni¹cych funkcjê
doradców metodycznych w Samorz¹dowym Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie w wysokoci stanowi¹cej rocznie 20% rodków wyodrêbnionych w bud¿ecie
Miasta Sulmierzyce na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzglêdnieniem doradztwa metodycznego, w roku 2007 stanowi to kwotê 648,07 z³otych
i
2) Wydatki bie¿¹ce Orodka (m. in. materia³y biurowe,
zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu drukarskiego
i urz¹dzeñ kserograficznych) w wysokoci 8,8% kwoty,
o której mowa w pkt 1, w roku 2007 stanowi to kwotê 57,03
z³otych.
2. Miasto Sulmierzyce do dnia 15 grudnia ka¿dego roku
zobowi¹zane jest przekazaæ dyrektorowi Orodka informacjê o wysokoci planowanej dotacji, o której mowa w ust. 1,
na kolejny rok bud¿etowy.
3. W terminie do 14 dni od dnia uprawomocnienia siê
uchwa³y bud¿etowej Miasta Sulmierzyce, porozumienie bêdzie uzupe³nione aneksem okrelaj¹cym wysokoæ dotacji
celowej na kolejny rok bud¿etowy.
4. W przypadku realizacji zadañ przez doradcê metodycznego z Miasta Sulmierzyce, wysokoæ dotacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 1 zmniejsza siê koszty wynagrodzenia w czêci
odpowiadaj¹cej iloci godzin obowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych, opiekuñczych i wychowawczych, o które nauczycielowi obni¿ono wymiar z tytu³u pe³nienia funkcji doradcy
metodycznego.

1) plan pracy Orodka na dany rok bud¿etowy przygotowuje dyrektor tej placówki.
2) dyrektor przedstawia plan pracy, o którym mowa w ust.
1, do zatwierdzenia Burmistrzowi Krotoszyna, w terminie
do dnia 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego, po uzyskaniu opinii kuratora owiaty.
3) dyrektor Orodka zobowi¹zany jest przekazaæ plan pracy, o którym mowa w ust. 1, dyrektorom wszystkich
placówek owiatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce w terminie 14 dni od jego zatwierdzenia przez
Burmistrza Krotoszyna.
4) w terminie miesi¹ca od dnia otrzymania planu, dyrektorzy
placówek owiatowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii
organu prowadz¹cego placówki, zobowi¹zani s¹ poinformowaæ dyrektora Orodka o wybranych z planu pracy
Orodka ofertach.
§3. Strony ustalaj¹, ¿e wysokoæ dotacji celowej podana
w §1 ulegnie zmianie w trakcie roku bud¿etowego w przypadku wzrostu wynagrodzeñ wynikaj¹cego ze zmiany wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli okrelonych w odrêbnych przepisach.
§4. 1. Jedna dwunasta dotacji celowej ujêta w §1 ust. 1
pkt 1 i 2 bêdzie przekazywana przez Miasto Sulmierzyce - bez
dodatkowego wezwania, do dnia 20 ka¿dego miesi¹ca na
konto Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie - Bank BZ WBK o/
Krotoszyn nr konta 28 1090 1157 0000 0000 1501 5572.
2. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu Miasta Sulmierzyce do dnia 31 grudnia danego roku, Miasto Sulmierzyce
przekazuje dotacjê w terminie wskazanym w ust. 1 i wysokoci okrelonej w projekcie bud¿etu na kolejny rok kalendarzowy.
§5. 1. Burmistrz Krotoszyna zobowi¹zuje siê przed³o¿yæ
Burmistrzowi Sulmierzyc w terminie do dnia 31 sierpnia
ka¿dego roku wykaz nauczycieli, którym powierzono zadania
doradcy metodycznego w Orodku.
2. Wywo³anie nauczyciela doradcy metodycznego nastêpuje w drodze konkursu. W sk³ad komisji konkursowej
wchodz¹:

5. Strony niniejszego porozumienia uzgadniaj¹ wysokoæ dotacji, o której mowa w ust. 1, na ka¿dy rok bud¿etowy.

- dyrektor Orodka,

§2. Strony ustalaj¹ nastêpuj¹ce zasady wspó³dzia³ania
przy realizacji mniejszego porozumienia:

- po jednym przedstawicielu z ka¿dego samorz¹du bêd¹cego organem prowadz¹cym placówki objête porozumieniem.
Szczegó³owe zasady przeprowadzenia konkursu zostan¹
okrelone w og³oszeniu o konkursie.
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§6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony,
z zastrze¿eniem, ¿e ka¿dej ze stron przys³uguje prawo do
wypowiedzenia niniejszego porozumienia w terminie do dnia
31 maja ka¿dego roku, z zachowaniem 6 miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.

§8. Porozumienie sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Miasto i Gmina Krotoszyn
Burmistrz
() mgr in¿. Julian Jok

§7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

Miasto Sulmierzyce
Burmistrz
() Idzi Kalinowski

3777
ANEKS NR 6
z dnia 28 wrzenia 2007 roku
do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku, zawartego pomiêdzy Gmin¹ roda Wlkp.
zwan¹ dalej Gmin¹, a Zarz¹dem Powiatu redzkiego zwanym dalej Zarz¹dem.
§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt 4 porozumienia strony
ustalaj¹, ¿e wysokoæ dotacji celowej na wspó³finansowanie
Powiatowego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w rodzie
Wlkp. przez Gminê w roku 2008 wyniesie 33.598,00 z³.
§2. Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
§3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Starosta
() Piotr Piekarski
Wicestarosta
() Jerzy Leporowski
Burmistrz
() Wojciech Ziêtkowski
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3778
ANEKS NR 6
z dnia 28 wrzenia 2007 roku
do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku, zawartego pomiêdzy Gmin¹ Dominowo
zwan¹ dalej Gmin¹, a Zarz¹dem Powiatu redzkiego zwanym dalej Zarz¹dem.
§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt 4 porozumienia strony
ustalaj¹, ¿e wysokoæ dotacji celowej na wspó³finansowanie
Powiatowego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w rodzie
Wlkp. przez Gminê w roku 2008 wyniesie 5.131,00 z³.

§4. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Starosta
() Piotr Piekarski
Wicestarosta
() Jerzy Leporowski

§2. Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
§3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
() in¿. Jan Lubas

3779
ANEKS NR 6
z dnia 28 wrzenia 2007 roku
do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku, zawartego pomiêdzy Gmin¹ Krzykosy zwan¹
dalej Gmin¹, a Zarz¹dem Powiatu redzkiego zwanym dalej Zarz¹dem.
§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt 4 porozumienia strony
ustalaj¹, ¿e wysokoæ dotacji celowej na wspó³finansowanie
Powiatowego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w rodzie
Wlkp. przez Gminê w roku 2008 wyniesie 14.695,00 z³.
§2. Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
§3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Starosta
() Piotr Piekarski
Wicestarosta
() Jerzy Leporowski
Wójt
() in¿. Andrzej Janicki
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3780
POROZUMIENIE
z dnia 1 padziernika 2007 r.
Porozumienie zawarte w dniu 1 padziernika 2007 r.
w Krotoszynie pomiêdzy:
Powiatem Krotoszyñskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Krotoszyñskiego w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Leszek Kulka



Przewodnicz¹cy Zarz¹du

2. Krzysztof Kaczmarek
 Cz³onek Zarz¹du a Miastem
i Gmin¹ Krotoszyn, reprezentowan¹ przez:
1. Juliana Joksia

Burmistrza Krotoszyna

w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyñski Miastu
i Gminie Krotoszyn prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkó³ i placówek, dla których organem
prowadz¹cym jest Powiat Krotoszyñski.
§1. Na podstawie Uchwa³y Nr XIII/62/07 Rady Powiatu
Krotoszyñskiego z dnia 28 wrzenia 2007 r. Powiat Krotoszyñski powierza, a Miasto i Gmina Krotoszyn podejmuje siê
zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkó³
i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat
Krotoszyñski.
§2. Porozumienie dotyczy prowadzenia doradztwa metodycznego z nastêpuj¹cych przedmiotów:
1. Matematyka,
2. Jêzyk polski,
3. Jêzyki obce,
4. Przedmioty zawodowe,
5. Oligofrenopedagogika,
6. Wychowanie fizyczne,
7. Historia i WOS,
8. Geografia.
§3. Szczegó³owy zakres zadañ doradcy metodycznego
bêdzie obejmowa³:
1. Wspieranie wprowadzenia reformy programowej w szko³ach ponadgimnazjalnych.
2. Pomoc nauczycielom w doborze, adaptacji lub tworzeniu
w³asnych programów nauczania i materia³ów dydaktycznych.
3. Wspieranie opiek¹ metodyczn¹ i merytoryczn¹ nauczycieli
rozpoczynaj¹cych pracê w szkole.
4. Wspomaganie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

5. Wspieranie nauczycieli w przygotowaniach do nowej formu³y egzaminów zewnêtrznych.
6. Wspieranie nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni
awansu zawodowego.
7. Wspieranie planowania, organizowania i badania efektów
procesu dydaktyczno-wychowawczego.
§4. W celu realizacji zadañ okrelonych w § 3 nauczyciele
doradcy zobowi¹zani bêd¹ do:
1. Pe³nienia 2 razy w semestrze dy¿uru metodycznego
w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w szkole ponadgimnazjalnej wskazanej przez Powiat Krotoszyñski, w terminie
ustalonym przez doradcê metodycznego,
2. Prowadzenie raz w semestrze zajêæ warsztatowych dla
m³odych nauczycieli.
3. Organizowania raz w semestrze doskonalenia nauczycieli
w zakresie kompetencji przedmiotowych, metodycznych
i egzaminów zewnêtrznych.
4. Organizowania innych form doskonalenia, w tym konferencji metodycznych wspomagaj¹cych prace dydaktyczno
- wychowawcz¹ nauczycieli wg diagnozy potrzeb przeprowadzonej wród nauczycieli wszystkich szkó³.
5. Umo¿liwienia korzystania z konsultacji telefonicznych
w okrelonych przez doradcê godzinach oraz poprzez
pocztê elektroniczn¹.
6. Opracowanie szczegó³owego harmonogramu realizacji
zadañ oraz przedstawienia go dyrektorom szkó³ do dnia 31
padziernika.
7. Gromadzenia i udostêpniania informacji o nowociach
wydawniczych oraz opracowywania i upowszechniania
materia³ów metodycznych dla nauczycieli.
§5. 1. Z tytu³u prowadzenia doradztwa metodycznego
w zakresie okrelonym w §2 Powiat Krotoszyñski przekazywa³
bêdzie Miastu i Gminie Krotoszyn dotacje w wysokoci 21,76%
rodków wyodrêbnionych w bud¿ecie powiatu na doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne.
2. W/w dotacja bêdzie przekazywana w 9 ratach miesiêcznych (z wy³¹czeniem lipca i sierpnia).
§6. Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony
i obowi¹zuje od dnia podpisania z moc¹ od 1 padziernika
2007 do dnia 31 sierpnia 2008 r.
§7. Zmiany i uzupe³nienia do niniejszego porozumienia
wymagaj¹ dla swej wa¿noci zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu.
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§8. Dokument sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
Powiat Krotoszyñski
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Powiatu
() Leszek Kulka
Cz³onek Zarz¹du
() mgr in¿. Krzysztof Kaczmarek
Miasto i Gmina Krotoszyn
Burmistrz
() mgr in¿. Julian Jok

3781
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci
z orzeczeniem o niepe³nosprawnoci Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne,
dla których organem prowadz¹cym jest Miasto Gniezno zawarte w dniu 12 padziernika 2007 roku
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zawiera siê porozumienie pomiêdzy:
Miastem Gniezno, reprezentowanym przez:
Jacka Kowalskiego

- Prezydenta Miasta Gniezna

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
a
Gmin¹ Witkowo, reprezentowan¹ przez:
Krzysztofa Szkudlarka
Witkowo

- Burmistrza Gminy i Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Strony porozumienia postanawiaj¹:
§1. Burmistrz Gminy Witkowo przekazuje, a Prezydent
Miasta Gniezno przyjmuje do realizacji czêæ zadania w³asnego Gminy Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego
w okresie od 1 wrzenia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.
§2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w §1 obejmuje dzieci bêd¹ce mieszkañcami gminy Witkowo uczêszczaj¹ce

do przedszkoli, dla których organem prowadz¹cym jest Miasto Gniezno.
§3. Na wykonanie zadania, o którym mowa w §1 Gmina
Witkowo przeka¿e tytu³em refundacji kwotê w wysokoci
odpowiadaj¹cej kwocie wydatków poniesionych na jedno
dziecko uczêszczaj¹ce do przedszkola w Gnienie w roku
poprzednim.
§4. Miesiêczna kwota, o której mowa w §3 Porozumienia,
na jedno dziecko, obliczona na podstawie kosztów poniesionych w 2006 roku, o której mowa w §3 wynosi w 2007 roku
348,48 z³ i nie obejmuje op³aty wnoszonej przez rodziców za
pobyt dziecka w przedszkolu.
§5. Miasto Gniezno w terminie do 15 ka¿dego miesi¹ca
przeka¿e Gminie Witkowo imienny wykaz dzieci uczêszczaj¹cych do poszczególnych przedszkoli ze wskazaniem miejsca
zamieszkania dziecka.
§6. Na podstawie wykazu, o którym mowa w §5 Gmina
Witkowo przeka¿e Miastu Gniezno rodki finansowe na ka¿de
dziecko ujête w wykazie.
§7. rodki finansowe, o których mowa w § 3 Porozumienia, bêd¹ przekazywane przez Urz¹d Gminy i Miasta w
Witkowie w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu
wymienionego w §5 na konto Urzêdu Miejskiego w Gnienie
Nr 92 1540 1056 2047 8400 3030 0001.
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§8. Sprawy nie objête niniejszym porozumieniem bêd¹
rozstrzygane w drodze negocjacji i odrêbnych uzgodnieñ.

Poz. 3781, 3782

§11. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej.

Burmistrz
() mgr in¿. Krzysztof Szkudlarek
Skarbnik Gminy i Miasta
() mgr Halina Rzepecka

§10. Porozumienie sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Prezydent
() Jacek Kowalski
Skarbnik Miasta
() Ewa Gawrych

3782
POROZUMIENIE
z dnia 15 pa¿dziernika 2007 r.
Porozumienie zawarte w dniu 15 padziernika 2007 r.
pomiêdzy Miastem i Gmin¹ Krotoszyn reprezentowan¹ przez:
Juliana Joksia

- Burmistrza Krotoszyna

a Miastem i Gmin¹ Komin Wielkopolski reprezentowan¹
przez:
Macieja Bratborskiego
polskiego.

- Burmistrza Komina Wielko-

§1. 1. Miasto i Gmina Komin Wielkopolski zobowi¹zuje
siê dofinansowaæ w formie dotacji celowej:
1) zadania realizowane przez nauczycieli pe³ni¹cych funkcjê
doradców metodycznych w Samorz¹dowym Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie w wysokoci stanowi¹cej rocznie 20% rodków wyodrêbnionych w bud¿ecie
Miasta i Gminy Komin Wielkopolski na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzglêdnieniem
doradztwa metodycznego, w roku 2007 stanowi to kwotê
2115 z³otych i
2) wydatki bie¿¹ce Orodka (m. in. materia³y biurowe,
zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu drukarskiego
i urz¹dzeñ kserograficznych) w wysokoci 8,8% kwoty,
o której mowa w pkt 1, w roku 2007 stanowi to kwotê 184
z³otych.
2. Miasto i Gmina Komin Wielkopolski do dnia 15 grudnia ka¿dego roku zobowi¹zana jest przekazaæ dyrektorowi

Orodka informacjê o wysokoci planowanej dotacji,
o której mowa w ust. 1, na kolejny rok bud¿etowy.
3. W terminie do 14 dni od dnia uprawomocnienia siê
uchwa³y bud¿etowej Miasta i Gminy Komin Wielkopolski,
porozumienie bêdzie uzupe³nione aneksem okrelaj¹cym
wysokoæ dotacji celowej na kolejny rok bud¿etowy.
4. W przypadku realizacji zadañ przez doradcê metodycznego z Miasta i Gminy Komin Wielkopolski, wysokoæ dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zmniejsza siê o koszty
wynagrodzenia w czêci odpowiadaj¹cej iloci godzin obowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych, opiekuñczych i wychowawczych, o które nauczycielowi obni¿ono wymiar z tytu³u pe³nienia funkcji doradcy metodycznego.
5. Strony niniejszego porozumienia uzgadniaj¹ wysokoæ dotacji, o której mowa w ust. 1, na ka¿dy rok bud¿etowy.
§2. Strony ustalaj¹ nastêpuj¹ce zasady wspó³dzia³ania
przy realizacji niniejszego porozumienia:
1) plan pracy Orodka na dany rok bud¿etowy przygotowuje dyrektor tej placówki.
2) dyrektor przedstawia plan pracy, o którym mowa w ust.
1, do zatwierdzenia Burmistrzowi Krotoszyna, w terminie
do dnia 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego, po uzyskaniu opinii kuratora owiaty.
3) dyrektor Orodka zobowi¹zany jest przekazaæ plan pracy, o którym mowa w ust. 1, dyrektorom wszystkich
placówek owiatowych prowadzonych przez Miasto
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i Gminê Komin Wielkopolski w terminie 14 dni od jego
zatwierdzenia przez Burmistrza Krotoszyna.
4) w terminie miesi¹ca od dnia otrzymania planu, dyrektorzy
placówek owiatowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii
organu prowadz¹cego placówki, zobowi¹zani s¹ poinformowaæ dyrektora Orodka o wybranych z planu pracy
Orodka ofertach.
§3. Strony ustalaj¹, ¿e wysokoæ dotacji celowej podana
w §1 ulegnie zmianie w trakcie roku bud¿etowego w przypadku wzrostu wynagrodzeñ wynikaj¹cego ze zmiany wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli okrelonych w odrêbnych przepisach.
§4. 1. Jedna dwunasta dotacji celowej ujêta w §1 ust. 1
pkt 1 i 2 bêdzie przekazywana przez Miasto i Gminê Komin
Wielkopolski  bez dodatkowego wezwania, do dnia 20 ka¿dego miesi¹ca na konto Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie Bank BZ WBK o/Krotoszyn nr konta 28 1090 1157 0000 0000
1501 5572.
2. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu Miasta i Gminy
Komin Wielkopolski do dnia 31 grudnia danego roku, Miasto
i Gmina Komin Wielkopolski przekazuje dotacjê w terminie
wskazanym w ust. 1 i wysokoci okrelonej w projekcie
bud¿etu na kolejny rok kalendarzowy.

2. Wy³onienie nauczyciela doradcy metodycznego nastêpuje w drodze konkursu. W sk³ad komisji konkursowej
wchodz¹:
- dyrektor Orodka,
- po jednym przedstawicielu z ka¿dego samorz¹du bêd¹cego organem prowadz¹cym placówki objête porozumieniem.
Szczegó³owe zasady przeprowadzenia konkursu zostan¹
okrelone w og³oszeniu o konkursie.
§6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony,
z zastrze¿eniem, ¿e ka¿dej ze stron przys³uguje prawo do
wypowiedzenia niniejszego porozumienia w terminie do dnia
31 maja ka¿dego roku, z zachowaniem 6 miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
§7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. Porozumienie sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Miasto i Gmina Krotoszyn:
Burmistrz Krotoszyna
() mgr in¿. Julian Jok

§5. 1. Burmistrz Krotoszyna zobowi¹zuje siê przed³o¿yæ
Burmistrzowi Komina Wielkopolskiego w terminie do dnia
31 sierpnia ka¿dego roku wykaz nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w Orodku.

Miasto i Gmina Komin Wielkopolski:
Burmistrz Komina Wielkopolskiego
() mgr in¿. Maciej Bratborski

3783
ANEKS NR 1
z dnia 22 padziernika 2007 r.
Aneks z dnia 22 padziernika 2007 r. do Porozumienia
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego w dniu 10 maja 2007
roku. sporz¹dzony pomiêdzy:
Wojewod¹ Wielkopolskim - zwanym dalej Wojewod¹,
reprezentowanym przez
Paw³a Ro¿yñskiego - I Wicewojewodê Wielkopolskiego,
Gmin¹ Szczytniki, zwan¹ w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowan¹ przez

Miros³awa Juszczaka - Wójta Gminy Szczytniki, o nastêpuj¹cej treci:
§1. zmieniaj¹ siê §5.1. Porozumienia w ten sposób, i¿
otrzymuje on nastêpuj¹ce brzmienie:
§5.1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug
planu zadañ za 2007 rok Przejmuj¹cy przed³o¿y Powierzaj¹cemu do dnia 5 grudnia 2007 roku oraz zwróci
niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
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§2. Pozosta³e postanowienia Porozumienia pozostaj¹ bez
zmian.

Poz. 3783, 3784

§4. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

§3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
og³oszeniu w Dziennik Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Powierzaj¹cy
z up. Wojewody Wielkopolskiego
I Wicewojewoda Wielkopolski
() Pawe³ Ro¿yñski
Przejmuj¹cy
Wójt Gminy Szczytniki
() in¿. Miros³aw Juszczak

3784
POROZUMIENIE
z dnia 31 pa¿dziernika 2007 r.
Porozumienie zawarte w dniu 31 padziernika 2007 r.
pomiêdzy:
Gmin¹ Opalenica, reprezentowan¹ przez
Pana Ryszard Napiera³ê -Burmistrza Opalenicy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Urszuli Grzekowiak
a Miastem i Gmin¹ Buk, reprezentowan¹ przez
Pana Stanis³awa Filipiaka  Burmistrza Miasta i Gminy
Buk
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Buk - Pani
Aleksandry Szajek
o nastêpuj¹cej treci:
§1. Porozumienie dotyczy dowozu ucznia Patryka Garbaczyka zameldowanego w Wojnowicach - gmina Opalenica,
a przebywaj¹cego wraz z matk¹ w Buku, Plac Przemys³awa 1,
realizuj¹cego obowi¹zek szkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkó³ Specjalnych w Poznaniu przy ulicy
Swoboda 41, razem z uczniami z terenu Miasta i Gminy Buk.
§2. Zapewniaj¹c dowóz uczniom niepe³nosprawnym, których kszta³cenie odbywa siê na podstawie art. 71b ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Burmistrz Opalenicy powierza,
a Burmistrz Miasta i Gminy Buk przyjmuje do realizacji
zadanie polegaj¹ce na dowo¿eniu ucznia, o którym mowa
w §1 wraz z zapewnieniem opieki.
§3. 1. Za realizacjê zadania, o którym mowa w §2 Porozumienia, Miasto i Gmina Buk bêdzie obci¹¿a³o Gminê

Opalenica kwot¹ wynikaj¹c¹ z faktury za dowo¿enie, przeliczon¹ proporcjonalnie na jednego ucznia.
2. Gmina Opalenica bêdzie przekazywa³a rodki finansowe miesiêcznie, zgodnie z not¹ obci¹¿eniow¹ przelewem na
konto Urzêdu Miasta i Gminy Buk:
PKO BP O/Buk 66 1020 4144 0000 6202 0007 0532 w ci¹gu
14 dni po dostarczeniu noty.
3. Nale¿noæ za miesi¹ce wrzesieñ i padziernik ujêta
zostanie na nocie wystawionej w listopadzie br.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 3 wrzenia 2007 r. do dnia
31 grudnia 2007 r.
§5. Zmiany treci Porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§6. Stronom przys³uguje prawo rozwi¹zania umowy
z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
§7. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Miasto i Gmina Buk:
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
() mgr Stanis³aw Filipiak
Skarbnik Miasta i Gminy Buk
() Aleksandra Szajek
Gmina Opalenica:
Burmistrz
() Ryszard Napiera³a
Skarbnik Opalenicy
() Urszula Grzekowiak
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3785
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYK
NR WCC/59-ZTO-A/272/W/OPO/2007/AJ
W dniu 6 listopada 2007 r. na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w Lesznie
ul. Spó³dzielcza 12, 64-100 Leszno, Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci
gospodarczej okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z 25 wrzenia 1998 r. nr WCC/59/272/U/OT-5/98/
RO, zmienion¹ decyzjami:
z 8 kwietnia 1999 r. nr WCC/59A/272/U/OT-5/99, z 28 lipca
2000 r. nr WCC/59B/272/W/3/2000/ZJ, z 24 wrzenia 2003 r. nr
WCC/59C/272/W/OPO/2003/AJ, z 2 marca 2005 r. nr WCC/59D/
272/W/OPO/2005/AJ, z 4 listopada 2005 r. nr WCC/59E/272/W/
OPO/2005/AJ, z 2 lutego 2007 r. nr WCC/59F/272/W/OPO/2007/
AJ i z 4 maja 2007 r. nr WCC/59-ZTO/272/W/OPO/2007/MP
udzielono Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. z siedzib¹ w Lesznie, koncesji na wytwarzanie ciep³a
na okres do 31 grudnia 2025 r.
Pismem z 10 wrzenia 2007 r. znak FO/3931/70/709/07,
uzupe³nionym pismami z 27 wrzenia 2007 r. znak FO/4196/
70/777/07 i z 29 padziernika 2007 r. znak FO/4610/70/878/07
Koncesjonariusz wniós³ o zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci okrelonego w ww. decyzji. Zmiana ta zwi¹zana jest
ze zwiêkszeniem iloci eksploatowanych róde³ ciep³a. Koncesjonariusz wybudowa³ na terenie JW 3477 w obiektach
odbiorcy dwie kot³ownie wyposa¿one w kot³y parowe

o zainstalowanej mocy cieplnej 0,285 MWt i 0,460 MWt
opalane gazem ziemnym.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz.
905) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z 25 wrzenia 1998 r. nr WCC/59/272/U/OT-5/98/RO ze
zmianami, któr¹ udzieli³ koncesji na wytwarzanie ciep³a.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Irena Gruszka
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3786
UCHWA£A Nr 595/2007 ZARZ¥DU POWIATU POZNAÑSKIEGO
z dnia 30 padziernika 2007 r.

w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie powiatu poznañskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 94 ust. 2
ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zmianami), po
zasiêgniêciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu
powiatu poznañskiego oraz Wielkopolskiej Okrêgowej Izby
Aptekarskiej, Zarz¹d Powiatu Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie powiatu poznañskiego, w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr 852/2005 Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia
rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Cz³onkowi Zarz¹du
Powiatu Pani Ewie Dalc.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta
() Jan Grabkowski
Wicestarosta
() Tomasz £ubiñski
Cz³onkowie Zarz¹du:
() Ewa Dalc
() Janusz Napiera³a

/







*
3

%

$

&



 



%

$

3



%

$

=



%

3



%

$





&

$





&

$

/



&

$

3



&

$

&



&

$



&

3



'

$



'

&



'

$

1



'

$

&



'

$





'

$

'



.



.

$

6&



.

$

)



.

$

3



.

$

+



.

$

.





.

$

5

*

/






.

3

5











 






&





/

6&



















































%

.

%.

6

.

.









6







'



































0

3

.

5





.

3



'

7








3

6






3

3





6

:









'






&

.








2

*





3

3

7

%

.

3





&

/

1



'







1

32/2


6

%

%

6



.
'

.


.




















— 18831 —





Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173

Za³¹cznik













.

$

6



%

'























.









.

















.
.

$

%



.

$







.

$

=



.

$





/

$

$



/

$





/

$

)



/

$





/

2



/

$

=



/

$

8-



/

$



/

$

12.,



/

$



.

.


5




3
1



.

/
/

9

6&

.

%




-




/
















/























/

6
  

/


/
3

/


6



/



5

-

/















Poz. 3786



0

$

7



0

$

1





0

$

6



0

$

0



0

$

1



0

$

32)$50$





0

*

$

3

=





0

*

$

9

)



)

0

3



0

3

0



0

5





'

0
0

3

0

3

:

*

0
































































































*


0

*

$

=

:



1

5

0



*


0

*

$



0

*

6

3





3

$



3

3



3

$

9





3

$

3

5



3

-



3

3



:

'

0

*

.

-

6&


$

*

0

*

3

.2

3

0

,%



.

-

3
3

3



3
















Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173







3

$

9



3

$





.

6

-

'



3

'












3

9

)



3



3














3

3



3

$

3


.





5

$



6



5

$



5

.





5

$

5



6

$

3

2



6

$

3

6





6



6

/

8=
$

3



6

/

$

$

.


3

.

3

















5





5































6





=









3

3

.


6



3





/


6

&

6

3
3 *



5

%

6

/



— 18832 —






3




















6

/

$



6

/

:

(




2

6

3

/



&













 


6

/

$





6

/

$

6

3

%


1

5

6

/














Poz. 3786



6

$



(7&



6

$



-



6

$

0



6

$

2



6

$

2



6

$





6

$

=



6

$

3



6

1

$



6

3





6

3



6

=



6

5



6

$

3



7

3



$

7



7

3



$





7

3



$

3



7

3



3



7

3



6
































6







6









































6
6
6

*



6

=,,,:

3

6
.



5

6

=

3





.

3







'

5

/






6

'


3



6

5



.

2

3



6

&

6



&


5

6

3

%7

3

&3

$





6





5

3

7
$

3
6



































Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173








— 18833 —

Poz. 3786

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173

— 18834 —

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydzia³ Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodleg³oci 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail  dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl
Sk³ad, druk i rozpowszechnianie:
Sk³ad  Orodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 061 852 90 44
Druk  SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40
Rozpowszechnianie  Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y  Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kociuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703
Egzemplarze bie¿¹ce mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego:
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Kociuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych),
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. w. Józefa 5, pok. 132
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok B
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kociuszki 4, pok. 101
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-14 00
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa

ISSN 15075729

Cena brutto: 20,00 z³

