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UCHWA£A Nr XXXV/214/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 27 stycznia 2009 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz, w zakresie obejmuj¹cym
teren w rejonie ul.Siewnej dz. nr geod.55/44 po³o¿ona w Zalasewie (pow. ca. 2,97 ha)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, ze zmianami¹) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami²) Rada Miejska
w Swarzêdzu uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
USTALENIA OGÓLNE
§1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzêdz, przyjêtego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Swarzêdzu
Nr XXXII/373/2001r z dnia 28 marca 2001 r., w nawi¹zaniu do
uchwa³y Nr LXIII/466/2006 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
25 padziernika 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym teren w rejonie ul.
Siewnej dz. nr 55/44 po³o¿ona w Zalasewie, uchwala siê
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Swarzêdz, w zakresie obejmuj¹cym teren w rejonie ul. Siewnej dz. nr geod. 55/44 po³o¿onej w Zalasewie, zwany dalej
planem.
2.

Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik nr 1, stanowi¹cy czêæ graficzn¹, zwan¹ dalej
rysunkiem planu, opracowany w skali 1:1 000 i zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w rejonie ulicy Siewnej;
2) za³¹cznik nr 2  stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miejskiej
w Swarzêdzu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu;
3) za³¹cznik nr 3  stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miejskiej
w Swarzêdzu o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:
1) akcencie plastycznym  nale¿y przez to rozumieæ element
budowlany lub obiekt ma³ej architektury uzupe³niaj¹cy
kompozycjê przestrzenn¹ lub stanowi¹cy element identyfikacji miejsca w formie np. rzeby ogrodowej, fontanny,
obelisku itp.;
2) dzia³ce  nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

3) funkcji uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ sposób
zagospodarowania terenu lub u¿ytkowania obiektu na
terenie o okrelonym przeznaczeniu, który uzupe³nia lub
wzbogaca funkcjê podstawow¹;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków;
5) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której musi byæ usytuowane co najmniej 50%
d³ugoci zewnêtrznych cian frontowych budynków;
6) powierzchni zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê wszystkich budynków, zlokalizowanych na dzia³ce, mierzon¹ po obrysie cian zewnêtrznych, bez schodów,
7) przepisach odrêbnych  rozumie siê przez to przepisy
ustaw, innych ni¿ stanowi¹ce podstawê prawn¹ niniejszej
uchwa³y, wraz z aktami wykonawczymi;
8) reklamie wielkoformatowej  nale¿y przez to rozumieæ
samodzielny obiekt w formie tablicy lub bry³y umieszczony na podporach trwale zwi¹zanych z gruntem przeznaczony wy³¹cznie do ekspozycji napisów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze
informacyjnym lub marketingowym o powierzchni powy¿ej 6 m2;
9) terenie  nale¿y przez to rozumieæ obszar, wydzielony
liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony numerem i symbolem literowym, dla którego ustalono przeznaczenie;
10) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Swarzêdzu;
11) uci¹¿liwoci dla rodowiska  nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany powoduj¹ce przekroczenie
standardów jakoci rodowiska okrelonych w przepisach
odrêbnych;
12) zadrzewieniach i zakrzewieniach  nale¿y przez to rozumieæ pojedyncze drzewa lub krzewy, a tak¿e ich skupiska,
wraz z zajmowanym terenem i pozosta³ymi sk³adnikami
jego szaty rolinnej, jak pn¹cza, byliny, trawy.
2.

Dla obszaru, o którym mowa w §1 plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenów;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej;
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5) wymagania wynikaj¹ce z potrzeby kszta³towania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiekty
podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrêbnych,
8) szczegó³owe zasady i warunków scalania i podzia³u nieruchomoci;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu;

3) tereny komunikacji  dróg publicznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem 1KD, dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW
oraz ci¹gu pieszego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDX, 2KDX;
4) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacji, oznaczone
na rysunku symbolem 1K oraz energetyki, oznaczone na
rysunku planu symbolem 1E;
5) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1ZP.
2. Na wyznaczonych terenach MN i U dopuszcza siê
funkcje uzupe³niaj¹ce.

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu przedstawiono graficznie na rysunku planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolem cyfrowo literowym;
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) akcenty plastyczne;
7) obowi¹zuj¹ce linie zadrzewieñ i zakrzewieñ,
8) strefa rezerwy terenu komunikacji.
§3. 1. Dla poszczególnych terenów obowi¹zuj¹ odpowiednie ustalenia ogólne i szczegó³owe.
2. Ustalenia planu okrelone s¹ w treci niniejszej uchwa³y oraz na rysunku planu.
Rozdzia³ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
Dzia³ I
Przeznaczenie terenów

Dzia³ II
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
§5. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do
7MN ustala siê:
1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz
z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, na wydzielonych dzia³kach, wed³ug obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy, okrelonych na rysunku planu;
2) mo¿liwoæ wprowadzenia funkcji uzupe³niaj¹cej handlowo us³ugowej w parterach budynków jednorodzinnych,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) zakaz zabudowy zespo³owej, innej ni¿ szeregowa lub
bliniacza;
4) nakaz stosowania dachów stromych, krytych dachówk¹ o
jednolitej kolorystyce w poszczególnych szeregach;
5) mo¿liwoæ sytuowania na dzia³ce, pomiêdzy lini¹ zabudowy a frontow¹ granic¹ dzia³ki wysuniêtych zadaszeñ stanowi¹cych integraln¹ czêæ budynku;
6) zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych budynków gospodarczych
i tymczasowych;
7) mo¿liwoæ grodzenia dzia³ek;
8) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych i reklam przes³aniaj¹cych istotne elementy i detale wystroju architektonicznego obiektów,
9) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w formie
urz¹dzeñ nadziemnych, z wyj¹tkiem elementów owietleniowych;
10) nakaz wprowadzenia zadrzewieñ i zakrzewieñ w miejscach
oznaczonych symbolem na rysunku planu.
2.

§4. 1. W planie ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN;
2) teren zabudowy us³ugowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1U;

Dla terenów komunikacji

1) dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD ustala siê:
a) nakaz wyznaczenia w ulicy pasa jezdni, chodnika i
zieleni,
b) mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych,
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c) mo¿liwoæ lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;
2) ulic wewnêtrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW do 4KDW ustala siê:
1) nakaz wyznaczenia w ulicy pasa jezdni, chodnika i
zieleni;
2) mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych;
3) mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowych i sieci
infrastruktury technicznej;
4) mo¿liwoæ lokalizacji akcentu plastycznego w miejscu
oznaczonym symbolem na rysunku planu;
3) ci¹gów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDX, 2KDX ustala siê:
a) zakaz wprowadzania ogrodzeñ,
b) mo¿liwoæ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.
3.

Dla terenu zabudowy us³ugowej 1U ustala siê:

1) lokalizacjê budynku us³ugowego wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi wed³ug obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okrelonych na rysunku planu;
2) mo¿liwoæ wprowadzenia funkcji uzupe³niaj¹cej  mieszkalnej;
4.

Dla terenów infrastruktury technicznej

1) kanalizacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 1K
ustala siê:
a) lokalizacjê przepompowni cieków,
b) mo¿liwoæ lokalizacji elementów naziemnych poza wyznaczonymi liniami zabudowy;
2) energetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem 1E
ustala siê:
a) lokalizacjê stacji transformatorowej,
b) mo¿liwoæ lokalizacji elementów naziemnych poza wyznaczonymi liniami zabudowy;
5.

Poz. 735

— 4276 —

Dla terenu zieleni urz¹dzonej 1ZP ustala siê:

1) zagospodarowanie terenu w formie placu z zieleni¹ o
charakterze rekreacyjnym, z dopuszczeniem obiektów ma³ej
architektury,
2) wprowadzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
6. Ustala siê jednolite zasady kszta³towania formy przestrzennej obiektów budowlanych, zgodnie z parametrami,
podanymi w §9;

1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód
powierzchniowych i do gruntu oraz utrzymywania otwartych kana³ów ciekowych;
2) obowi¹zek odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) z terenów KDW do kanalizacji deszczowej,
b) z terenów przeznaczonych pod zabudowê  zgodnie z
przepisami odrêbnymi;
3) mo¿liwoæ przekrycia istniej¹cego na terenie 4KDW istniej¹cego rowu melioracyjnego pod warunkiem:
a) dostosowania rednic ruroci¹gu do iloci zrzucanej
wody,
b) przechwycenia istniej¹cych wylotów drenarskich,
c) wykonania opasek z rur drenarskich umo¿liwiaj¹cych
odp³yw wód z gruntów po³o¿onych przy rowie,
d) wykonania koñcowego wylotu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4) nakaz wykonania powierzchni terenów komunikacji i parkingów w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przenikanie zanieczyszczeñ ropopochodnych do pod³o¿a i wód gruntowych,
5) zakaz lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ oraz prowadzenia
dzia³alnoci us³ugowej mog¹cej powodowaæ emisjê do
powietrza zanieczyszczeñ o charakterze odorowym,
6) nakaz ogrzewania budynków przy zastosowaniu róde³
energii bezpiecznych ekologicznie, z zastosowaniem takich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opa³owy lekki,
elektrycznoæ i.t.p;
7) nakaz segregacji i gromadzenia odpadów na posesjach w
urz¹dzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz
ich odbiór i usuwania ich zgodnie z systemem oczyszczania przyjêtym w gminnym planie gospodarki odpadami;
8) nakaz zapewnienia okrelonej w planie powierzchni biologicznie czynnej i zieleni,
9) zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów ha³asu dla
terenów zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej, okrelonych w przepisach odrêbnych;
10) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej.
2. Ustala siê obowi¹zek kszta³towania zabudowy w nawi¹zaniu do lokalnej tradycji oraz stosowania tradycyjnych
materia³ów wykoñczeniowych.
Dzia³ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

Dzia³ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
§6. 1. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady
ochrony zasobów rodowiska przyrodniczego:

§7. Na obszarze planu nie wystêpuj¹ obiekty i obszary
dziedzictwa kulturowego.
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Dzia³ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych;
§8. 1. W planie wyznacza siê obszar przestrzeni publicznej na terenie drogi publicznej 1KD.
2.
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Na obszarze przestrzeni publicznej ustala siê:

1) Zachowanie ogólnej dostêpnoci terenu;
2) mo¿liwoæ lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektów o
funkcji ma³ej architektury, zieleni urz¹dzonej, pasów parkingowych, urz¹dzeñ zwi¹zanych z utrzymaniem i eksploatacj¹ dróg oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej pod
warunkiem nienaruszania wymagañ okrelonych w przepisach odrêbnych;
3) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych.
Dzia³ VI

11) wielkoæ funkcji uzupe³niaj¹cej: maksimum 30% powierzchni u¿ytkowej obiektu.
2.

Dla terenu zabudowy us³ugowej 1U ustala siê:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki: 40% powierzchni dzia³ki;
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna na
dzia³ce: 20% powierzchni dzia³ki;
3) maksymalna wysokoæ budynku: 10m z mo¿liwoci¹ miejscowego przewy¿szenia do 12 m na powierzchni 20 m2;
4) dowolny k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych;
5) wielkoæ funkcji uzupe³niaj¹cej: maksimum 50% powierzchni u¿ytkowej obiektu.
3.

Dla terenów komunikacji

1) drogi publicznej 1KD ustala siê:
a) minimalna szerokoæ jezdni 6 m;
b) minimalna szerokoæ chodnika 1,5 m;
c) nawierzchnia jezdni utwardzona;

Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy
§9. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 1MN do 7MN ustala siê:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki pod zabudowê szeregow¹: 40% powierzchni dzia³ki;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki pod zabudowê bliniacz¹: 25% powierzchni dzia³ki;
3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna na
dzia³ce: 40% powierzchni dzia³ki;
4) maksymalna wysokoæ budynku: 10 m i maksymalnie
dwie kondygnacje nadziemne;
5) k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych: minimum
25o;
6) maksymalna d³ugoæ zespo³u budynków szeregowych 
nie wiêcej ni¿ 50 m;
7) zadaszenia o których mowa w §5 ust 1 pkt 5, lokalizowane
mog¹ byæ w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 3,5 m od linii
zabudowy, a maksymalna szerokoæ zadaszeñ, przypadaj¹ca na jeden segment budynku bliniaczego lub segment
szeregowca nie mo¿e przekraczaæ 3m w wietle konstrukcji;

2) dróg wewnêtrznych od 1KDW do 4KDW ustala siê:
a) minimalna szerokoæ jezdni 5 m;
b) minimalna szerokoæ chodnika 1,5 m;
c) nawierzchnia jezdni utwardzona;
3) ci¹gów pieszych 1KDX, 2KDX ustala siê:
a) minimalna szerokoæ przejcia pieszego1,5 m,
b) minimalna szerokoæ pasa zieleni 1m.
4.
siê:

Dla terenów infrastruktury technicznej 1K, 1E ustala

1) wysokoæ zabudowy do 3m
2) powierzchnia zabudowy do 100% powierzchni dzia³ki.
5.

Dla terenów zieleni urz¹dzonej 1ZP ustala siê:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 80% powierzchni dzia³ki;
2) maksymalna wysokoæ obiektów ma³ej architektury nie
wiêcej ni¿ 2,5 m.
Dzia³ VII
Szczegó³owe zasady i warunki scalania
i podzia³u nieruchomoci

8) w przypadku grodzenia terenu od strony ulic - obowi¹zek
zastosowania ogrodzeñ o wysokoci do 1,5 m, przy czym
w czêci powy¿ej wysokoci 0,4 m wy³¹cznie ogrodzenie
a¿urowe, uzupe³nione pn¹czami lub ¿ywop³otem;

§10. 1. Plan nie powoduje koniecznoci wszczêcia postêpowania w sprawie scalenia nieruchomoci w rozumieniu
przepisów odrêbnych.

9) iloæ mieszkañ w budynku jednorodzinnym zgodnie z
przepisami odrêbnymi,

2. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowê na obszarze planu ustala siê:

10) k¹t po³o¿enia bocznej granicy dzia³ki w stosunku do pasa
drogowego minimum 60o;

1) minimalna powierzchnia wydzielanych dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹:
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a) 180 m2 dla zabudowy szeregowej,
b) 300 m2 dla zabudowy bliniaczej,
2) minimalna szerokoæ dzia³ki w zabudowie jednorodzinnej:

2) mo¿liwoæ wyznaczenia miejsc postojowych w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic.
Dzia³ XI

a) 6,0 m dla dzia³ek pod zabudowê szeregow¹,
b) 10 m dla dzia³ek pod zabudowê bliniacz¹,

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej

3) zakaz podzia³u dla terenu zabudowy us³ugowej;
4) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotycz¹ wydzielenia dzia³ek pod
obiekty infrastruktury technicznej.
Dzia³ VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie ustalonych
na podstawie odrêbnych przepisów
§11. Na obszarze planu nie wystêpuj¹ tereny i obiekty
podlegaj¹ce ochronie na podstawie przepisów odrêbnych.

§14. 1. W zakresie kszta³towania sieci infrastruktury technicznej ustala siê:
1) zachowanie istniej¹cych sieci, z mo¿liwoci¹ ich remontu,
przebudowy lub rozbudowy;
2) nakaz realizacji nowych odcinków sieci na terenach komunikacji,
3) zachowanie ci¹g³oci projektowanych sieci z istniej¹cymi;
4) zapewnienie swobodnego dostêpu s³u¿bom eksploatacyjnym do sieci infrastruktury technicznej od drogi publicznej.
2. W zakresie sieci wodoci¹gowej ustala siê:

Dzia³ IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§12. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ szczególne warunki zagospodarowania terenu.
Dzia³ X
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji
§13. 1. W zakresie systemu komunikacji ustala siê:
1) Lokalizacjê drogi publicznej klasy lokalnej 1KD;
2) uk³ad obs³ugi komunikacji wewnêtrznej powi¹zany z drog¹
1KD oraz drogami publicznymi, istniej¹cym na obszarze
s¹siedniego osiedla;
3) ulice klasy dojazdowej objête stref¹ ograniczonej prêdkoci 30 km lub stref¹ zamieszkania;
2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg dopuszcza siê:
1) lokalizacjê jezdni, chodników, pasów zieleni;
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okrelonych w przepisach szczególnych;
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
1) wymagana minimalna iloæ miejsc parkingowych na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê: 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny;

1) zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej;
2) doprowadzenie wody na teren planu ze znajduj¹cej siê na
terenie s¹siednim terenie koñcówki sieci;
3) minimalna rednica projektowanych przewodów 100 mm.
3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala siê:
1) odprowadzenie cieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej, poprzez sp³yw grawitacyjny do przepompowni
cieków na terenie 1K i ruroci¹g t³oczny na terenie 3KDW
w kierunku oczyszczalni cieków;
2) docelowe pod³¹czenie terenu objêtego planem do projektowanego kolektora po³udniowego poprzez sp³yw grawitacyjny,
3) minimalna rednica projektowanych kana³ów 200 mm.
4. W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala siê:
1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, w systemie grawitacyjnym
2) mo¿liwoæ wtórnego wykorzystania wód opadowych na
terenie nieruchomoci;
3) minimalna rednica projektowanych kana³ów 250 mm.
5. W zakresie sieci gazowej ustala siê:
1) zaopatrzenie w gaz z gazoci¹gu wysokiego cinienia poprzez stacjê redukcyjno pomiarow¹ pierwszego stopnia,
zlokalizowan¹ poza obszarem planu, nastêpnie poprzez
sieæ gazoci¹gów redniego cinienia lub stacje redukcyjno
- pomiarowe drugiego stopnia i sieæ niskiego cinienia do
odbiorców;
2) minimalna rednica projektowanych przewodów 50 mm.
6. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala siê;
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1) zaopatrzenie w energiê elektroenergetyczn¹ z linii kablowej, przebiegaj¹cej poza planem, a nastêpnie poprzez
stacjê transformatorowo - rozdzielcz¹ na terenie 1E kablowymi liniami niskiego napiêcia do odbiorców;

§16. Dla terenu objêtego planem ustala siê 30% stawkê,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2) zakaz lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych.

§17. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz.

7. W zakresie odprowadzenia cieków bytowych ustala
siê;

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) nakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej;
2) zakaz odprowadzania do zbiorników bezodp³ywowych i
przydomowych oczyszczalni cieków.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
(-) mgr Piotr Choryñski

Dzia³ XII
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów
§15. Do czasu pod³¹czenia terenu do projektowanego
kolektora po³udniowego dopuszcza siê odprowadzenie cieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez sp³yw
grawitacyjny do przepompowni cieków na terenie 1K i
ruroci¹g t³oczny na terenie 3KDW w kierunku oczyszczalni
cieków;
Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe

1) Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180, poz. 1111.
2) Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413.
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/214/09
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 27 stycznia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w
terminie od 29 IV 2008 r. do 30 V 2008 r. W dniu 29 V 2008
r. odby³a siê dyskusja publiczna, której przebieg zosta³ opisany w protokole, stanowi¹cym za³¹cznik do dokumentacji
planistycznej.
Zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) uwagi by³y przyjmowane do 20 VI
2008 r. W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag.
Projekt planu zosta³ ponownie wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du w terminie od 20 padziernika 2008 r. do 19 listopada

2008 r. W dniu 14 listopada 2008 r. odby³a siê dyskusja
publiczna, której przebieg zosta³ opisany w protokole, stanowi¹cym za³¹cznik do dokumentacji planistycznej.
Zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) uwagi by³y przyjmowane do 9
grudnia 2008 r. W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag.
W zwi¹zku z powy¿szym, Rada Miejska w Swarzêdzu nie
podejmuje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o
którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. Ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXV/214/09
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 27 stycznia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z
PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Swarzêdzu, w
oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:
1) Ustawê z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami);
2) Ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);
3) Ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. z
2006 r. Nr123, poz. 858 ze zmianami)
4) Ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625)
5) prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu oraz ustalenia planu; rozstrzyga co nastêpuje:
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne Gminy.
2. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, bêd¹cych zadaniami w³asnymi Gminy, nale¿y realizowaæ zgodnie z przepisami o
finansach publicznych, z wykorzystaniem nastêpuj¹cych róde³
finansowania:

- dochody w³asne Gminy,
- bud¿et Gminy, na który sk³adaæ siê bêd¹: podatek lokalny
za grunt, podatek lokalny za budynki, podatek od czynnoci cywilno  prawnych,
- fundusze strukturalne z Unii Europejskiej,
- dotacje,
- po¿yczki preferencyjne,
- op³aty adjacenckie ponoszone przez w³acicieli,
Ponadto ustalenia dotycz¹ce budowy pe³nej infrastruktury
dla przedmiotowego terenu zawarte zosta³y w Porozumieniu
z dnia 27 kwietnia 2007 r. pomiêdzy Gmin¹ Swarzêdz, Stowarzyszeniem Nasze Osiedle oraz Przedsiêbiorstwem KOSDOM sp. z o. o. wraz z ANEKSEM NR 1/07 z dnia 14.09.2007
r. i ANEKSEM NR 2 z dnia 31 padziernika 2008 r.
§2. 1. Zgodnie z art. 7 ust 5 ww. Ustawy Prawo energetyczne: Przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii elektrycznej, paliw gazowych lub
ciep³a s¹ obowi¹zane zapewniæ realizacjê i finansowanie
budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przy³¹czeñ
podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, (...). W zwi¹zku
z tym gmina nie ponosi wydatków zwi¹zanych z zaopatrzeniem w energiê lub w gaz.
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2. Zaopatrzenie w ciep³o jest obowi¹zkiem inwestora, w
zale¿noci od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne bêdzie
porozumienie z w³aciwym dysponentem sieci, zgodnie z ww.
Ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

§3. 1. Obs³uga komunikacyjna przedmiotowego obszaru
odbywaæ siê bêdzie z drogi gminnej - ulica Siewna, za
porednictwem sieci prywatnych dróg wewnêtrznych.

736
UCHWA£A Nr XXXV/216/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 27 stycznia 2009 r.
w sprawie: okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego,
rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzêdz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ze zm.),w
zwi¹zku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1298; ze
zm.), Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala, co nastêpuje:

4) wyst¹pi¹ do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwanego dalej Burmistrzem z wnioskiem o udzielenie dotacji,
zwanym dalej wnioskiem;
2.

Wniosek powinien zawieraæ:

1) nazwê, adres, telefon i e-mail podmiotu ubiegaj¹cego siê
o dofinansowanie;
§1. 1. Ubiegaj¹cy siê o wsparcie finansowe podmiot winien spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) W przypadku gier zespo³owych:
a) siedziba klubu mieci siê w Gminie Swarzêdz;
b) klub posiada licencjê przyznan¹ przez w³aciwy polski
zwi¹zek sportowy i uczestniczy w rozgrywkach;
c) zawodnicy klubu posiadaj¹ licencjê zawodnika uprawniaj¹c¹ do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
d) trenerzy i instruktorzy klubowi posiadaj¹ licencjê trenera i instruktora uprawniaj¹c¹ do prowadzenia zajêæ
w zakresie sportu kwalifikowanego.
2) W przypadku dyscyplin indywidualnych:
a) siedziba klubu mieci siê w Gminie Swarzêdz;
b) zawodnicy klubu posiadaj¹ licencjê zawodnika uprawniaj¹c¹ do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
c) zawodnicy klubu s¹ cz³onkami kadry olimpijskiej lub
narodowej w kategorii seniorów, m³odzie¿owców i
juniorów lub zawodnikami rokuj¹cymi perspektywy
osi¹gniêcia bardzo wysokiego poziomu sportowego;
d) trenerzy i instruktorzy klubowi posiadaj¹ licencjê trenera i instruktora uprawniaj¹c¹ do prowadzenia zajêæ
w zakresie sportu kwalifikowanego.
§2. 1. O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego
mog¹ ubiegaæ siê podmioty, które:

2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywan¹
liczbê uczestników;
3) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej niezbêdnej do realizacji zadania, jej kwalifikacjach i dowiadczeniu zawodowym;
4) planowane koszty realizacji zadania, ze wskazaniem kwot
ze wszystkich róde³ finansowania;
5) kalkulacjê przewidywanych przychodów przy realizacji
zadania;
6) wysokoæ rodków otrzymanych w poprzednim roku;
7) wskazanie rachunku bankowego, na który maj¹ byæ przekazywane rodki z Gminy;
8) owiadczenie podmiotu ubiegaj¹cego siê o dofinansowanie, ¿e nie zalega z p³atnociami na rzecz podmiotów
publicznoprawnych oraz innych podmiotów;
9) wskazanie osób upowa¿nionych do reprezentowania podmiotu ubiegaj¹cego siê o dofinansowanie.
3.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:

1) dok³adny kosztorys realizacji zadania zawieraj¹cy dane
wed³ug za³¹cznika do uchwa³y;
2) informacjê o wczeniejszej dzia³alnoci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê w zakresie, którego dotyczy zadanie;
3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego albo
ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18

