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3887
ZARZ¥DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr 172/05
z dnia 16 wrzenia 2005 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Wielichowie
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z pó. zm.) zarz¹dza siê co nastêpuje:

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1 wyznacza siê na
niedzielê 27 listopada 2005 r.
§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych, okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do rady miejskiej
w Wielichowie dla wyboru radnego w dwumandatowym
okrêgu wyborczym Nr 2 obejmuj¹cym so³ectwa £ubnica,
Zielêcin.

§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 172/05
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 16 wrzenia 2005 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY MIEJSKIEJ W WIELICHOWIE
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3888
UCHWA£A Nr XXII/193/2005 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w czêci dotycz¹cej wsi Topola Ma³a
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, 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), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr
115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266), na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy
Ostrów Wielkopolski uchwala, co nastêpuje:
§1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski, zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej w Ostrowie
Wielkopolskim Nr XVII/80/86 z dnia 27 listopada 1986 roku
(opubl. w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kaliskiego Nr
26, poz. 302 ze zmianami: z 1990 roku Nr 21, poz. 210, z 1993
r. Nr 6, poz. 50, z 1994 r. Nr 3, poz. 17, z 1995 r. Nr 17, poz.
110, z 1996 r. Nr 27, poz. 131, z 1998 r. Nr 2, poz. 12, Nr 25,
poz. 252, Nr 27, poz. 257, poz. 258 i poz. 259 oraz w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 48,
poz. 1047, poz. 1048 i poz. 1049, z 2000 r. Nr 23, poz. 246,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1095 i poz. 1101), obejmuje obszar
so³ectwa Topola Ma³a o pow. 417,55 ha w granicach ustalonych w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr VIII/110/99 Rady Gminy
Ostrów Wielkopolski z dnia 3 wrzenia 1999 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski  w czêci dotycz¹cej wsi Topola Ma³a.
§2. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1/2004 do niniejszej uchwa³y.
2. W za³¹czniku Nr 2 obejmuj¹cym tekst planu, wprowadza siê po zapisie C.5. 25 MN/99 nastêpuj¹cy zapis:
C.5. 26 MN, 27 MN, 29 MN,UR, 30 MN, 31 MN, 33 MN, 35
MN, 36MN - tereny zabudowy mieszkaniowej z udzia³em
zieleni.
W projekcie zagospodarowania terenu uwzglêdniæ nale¿y
powi¹zania zewnêtrzne projektowanej inwestycji i prawa
w³aciciela s¹siednich terenów.

Powierzchnia biologicznie czynna 60%,powierzchnia dzia³ek inwestycyjnych do 1.500 m2 z zabudow¹ nie wiêksz¹ ni¿
40% powierzchni terenu.
Zabudowa mieszkalna do dwóch kondygnacji nadziemnych z dachami dwuspadowymi o nachyleniu po³aci do 45°
i kryte materia³ami tradycyjnymi.
Budynki gospodarcze jednokondygnacyjne z poddaszem
u¿ytkowym.
Forma budynków mieszkalnych i gospodarczych powinna
byæ kszta³towana w nawi¹zaniu do architektury regionalnej,
bez ograniczeñ w zakresie materia³ów konstrukcyjnych, przy
zastosowaniu tradycyjnych materia³ów wykoñczeniowych.
Jako przeznaczenie dopuszczalne, jest ³¹czona funkcja mieszkaniowa i nieuci¹¿liwa us³ugowa, spe³niaj¹ca warunki dotycz¹ce zabudowy i zagospodarowania terenu.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
- Instalacje elektryczne owietleniowe i si³owe z istniej¹cej
sieci elektroenergetycznej.
- Na terenie oznaczonym symbolem E E planuje siê budowê
stacji transformatorowych 15/04 KV, oraz linii SN 15 KV.
- Instalacje wodoci¹gowe z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
oraz projektowanej sieci wodoci¹gowej.
- Odprowadzanie cieków bytowo-gospodarczych - do sieci
kanalizacji sanitarnej
- Zgodnie z programem gospodarki ciekowej gminy, teren
wsi zostanie w³¹czony do sieci gminnej i oczyszczalni
cieków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w R¹bczynie.
- Gromadzenie odpadów sta³ych do pojemników komunalnych i wywo¿enie na wysypisko odpadów.
- Linia zabudowy przy drodze gminnej  6,00 m od linii
rozgraniczaj¹cej.
- Linia zabudowy przy drodze powiatowej  20,00 m od
krawêdzi jezdni.
- Linia zabudowy przy drodze wojewódzkiej  20,00 m od
krawêdzi jezdni.
C.5. 34 UR.
Tereny zabudowy us³ugowej  z us³ugami handlowymi, rzemielniczymi nieuci¹¿liwymi.
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W projekcie planu zagospodarowania uwzglêdniæ powi¹zanie
zewnêtrzne inwestycji, oraz prawo w³acicieli s¹siednich terenów. Powierzchnia biologicznie czynna 60%. Budynki magazynowo  handlowo  produkcyjne, jednokondygnacyjne
z dachami p³askimi.
Zabudowa mieszkalna do dwóch kondygnacji nadziemnych,
z dachami dwuspadowymi, o nachyleniu po³aci do 45o, kryte
materia³ami tradycyjnymi. Forma budynków mieszkalnych
oraz us³ugowych, powinna byæ kszta³towana w nawi¹zaniu do
architektury regionalnej, bez ograniczeñ w zakresie materia³ów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materia³ów wykoñczeniowych.
Infrastruktura techniczna:
- Instalacje elektryczne owietleniowe i si³owe z istniej¹cej
i projektowanej sieci elektroenergetycznej.
- Na terenie oznaczonym symbolem EE planuje siê budowê
stacji transformatorowych 15/04 KV oraz linii SN 15 KV.
- Instalacje wodoci¹gowe z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
oraz projektowanej sieci wodoci¹gowej.
Odprowadzenie cieków  bytowo gospodarczych  istniej¹
w sieæ kanalizacji sanitarnej.
- Zgodnie z programem gospodarki ciekowej gminy, teren
wsi zostanie w³¹czony do sieci gminnej, oczyszczalni
cieków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w R¹bczynie.
- Gromadzenie odpadów sta³ych do pojemników komunalnych i wywo¿enie na wysypisko odpadów.
- Linia zabudowy przy drogach gminnych  6,00 m od linii
rozgraniczaj¹cej.
- Linia zabudowy przy drogach powiatowych  20,00 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni.
- Linia zabudowy przy drodze wojewódzkiej  20,00 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni.
C.5. 37 K - Tereny dróg i ulic  droga dojazdowa do szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych  10,00 m.
Planowana droga dojazdowa do szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych  10,00 m.
Infrastruktura techniczna:
- Sieæ energetyczna  projektowana. Rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej lub kablowej  lokalizowana
w projektowanym pasie drogowym.
- Sieæ telefoniczna  kablowa projektowana. Rozbudowa
sieci telefonicznej projektowanym drogowym.
- Sieæ wodoci¹gowa  projektowana.
- Sieæ kanalizacji sanitarnej  projektowana w pasie drogowym drogi dojazdowej.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów:

Poz. 3888

- Zabudowa na obszarach zmiany planu powinna byæ kszta³towana, z zachowaniem ³adu przestrzennego oraz architektury regionalnej.
- W projekcie zagospodarowania terenu lub dzia³ki nale¿y
uwzglêdniæ powi¹zania zewnêtrzne inwestycji i prawa
w³acicieli terenów s¹siednich.
- Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala siê maksymalna powierzchniê dzia³ek do 1.500 m2, z zabudow¹ nie
wiêksz¹ ni¿ 40% powierzchni terenu, a powierzchnia biologicznie czynna winna wynosiæ nie mniej ni¿ 60% powierzchni terenu. Minimaln¹ powierzchniê dzia³ek ustala
siê nie mniejsz¹ ni¿ 600,00 m2 z zabudow¹ nie wiêksz¹ ni¿
40% powierzchni dzia³ki, a powierzchnia biologicznie czynna winna wynosiæ 60% powierzchni terenu.
- Na w/w terenach zakazuje siê lokalizacji budynków
i obiektów szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, jak równie¿ mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
- Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ do wysokoci dwóch
kondygnacji nadziemnych, z dachami dwuspadowymi lub
wielospadowymi o nachyleniu po³aci dachowej do 45°,
kryte materia³ami tradycyjnymi.
- Budynki gospodarcze, jak równie¿ budynki magazynowe,
handlowo- produkcyjne  jako budynki jednokondygnacyjne z dachami p³askimi, oraz poddaszem u¿ytkowym.
- Forma budynków mieszkalnych, gospodarczych, handlowo  magazynowo  us³ugowych powinna byæ kszta³towana w nawi¹zaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeñ w zakresie materia³ów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materia³ów wykoñczeniowych.
- Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siê
³¹czon¹ funkcjê mieszkaniow¹ i nieuci¹¿liw¹ us³ugow¹.
- Zakazuje siê realizacji obiektów handlowych o powierzchni wiêkszej ni¿ 1.000 m2.
- Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy budynków:
- 6,00 m od granicy pasa drogowego ulicy lokalnej,
- 5,00 m od granicy pasa drogowego ulicy dojazdowej,
- 20,00 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej.
- Ogrodzenia od strony ulic o maksymalnej wysokoci 1,5
m, a¿urowe w min. 60% powierzchni.
- Zezwala siê na modernizacjê, rozbudowê, lub wymianê
istniej¹cych budynków.
- Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
us³ug, zobowi¹zuje siê inwestorów do urz¹dzenia miejsc
parkingowych na terenie w³asnej nieruchomoci.
- Dla terenów zabudowy us³ugowej oznaczonej na planie
symbolem C.5.34 UR, powierzchni dzia³ki inwestycyjnej
nie ustala siê.
- Zakazuje siê na w/w terenie lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, jak równie¿ inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
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- Na terenie zabudowy us³ugowej zobowi¹zuje siê inwestora do urz¹dzenia miejsc parkingowych dla samochodów.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
- Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej 
dla terenów gdzie ta sieæ istnieje.
Dla terenów nowoprojektowanych ujêtych w planie 
z projektowanej sieci wodoci¹gowej lokalizowanej w pasie
drogowym ulic dojazdowych i lokalnych.
- Odprowadzanie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji
sanitarnej - po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej,
teren wsi zostanie w³¹czony do gminnej sieci, z przerzutem cieków do oczyszczalni dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w R¹bczynie.
- Lokalizacja sieci kanalizacyjnych w projektowanych pasach drogowych ulic lokalnych i dojazdowych.
- Zaopatrzenie w energie elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej oraz sieci projektowanej. Na terenie
oznaczonym symbolem EE  planuje siê budowê stacji
transformatorowych 15/04 KV wraz z doprowadzeniem
linii SN  KV. Linie energetyczne NN dla terenów projektowanych nale¿y lokalizowaæ w wyznaczonych pasach
drogowych ulic dojazdowych, lokalnych jako linie kablowe
podziemne.
- Gromadzenie odpadów sta³ych  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami prawnymi w tym zakresie powszechnymi
i miejscowymi  do pojemników komunalnych (kub³y),
z wywozem na wysypisko odpadów sta³ych.
- Ogrzewanie  docelowo czystymi nonikami energii, jak
olej opa³owy, gaz p³ynny czy gaz ziemny  po wybudowaniu sieci gazowej niskiego lub redniego cinienia, a tak¿e
ogrzewanie elektryczne.
Dopuszcza siê równie¿ ogrzewanie obiektów metod¹ tradycyjn¹  wêglowe czy mia³owe.
- Sieæ telefoniczna  poprzez pod³¹czenie do dostêpnych
systemów, których warunki okreli operator sieci.
Projektowana sieæ nale¿y realizowaæ jako sieæ kablow¹
podziemn¹, w istniej¹cych i projektowanych pasach drogowych.
- Kanalizacja deszczowa  wody opadowe czyste odprowadzane bêd¹ do gruntu, lub w maksymalny sposób zagospodarowane przez inwestora. Zanieczyszczenie wody
opadowe z terenów dróg i placów po uprzednim podczyszczeniu  odprowadzane do kolektora deszczowego,
a dalej do cieku wodnego.
- Zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych cieków do
istniej¹cych cieków wodnych.
- Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie istniej¹cego systemu
melioracyjnego, a w przypadku koniecznoci jego naruszenia zapewniæ rozwi¹zania zastêpcze.
5. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
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- Obs³uga komunikacyjna projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej C.5.26 MN, 27MN, poprzez drogi dojazdowe i lokalne projektowane o szerokociach w liniach
rozgraniczaj¹cych KL  12 m, KD  10 m.
- W³¹czenie projektowanych dróg na w/w terenach do drogi
powiatowej, poprzez istniej¹ce skrzy¿owania z istniej¹c¹
drog¹ powiatow¹  nr 13415.
- Dla terenu C.5.29 MN, UR  obs³uga komunikacyjna
z istniej¹cej drogi powiatowej nr 13415.
- Dla terenu C.5.30 MN, 31 MN, 33 MN, 34 UR  obs³uga
komunikacyjna z istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 445.
- Dla terenu C.5.35 MN, 36 MN  obs³uga komunikacyjna
poprzez projektowan¹ drogê  ulicê dojazdow¹  37 K.
- Utrzymuje siê w mocy dotychczasowe po³¹czenia istniej¹cych terenów zabudowanych i wyznaczonych w ustaleniach poprzedniego planu z drog¹ wojewódzk¹ nr 445.
W miarê mo¿liwoci nale¿y jednak ograniczaæ budowê
bezporednich zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 445.
- Istniej¹ce uzbrojenie w pasie drogowym drogi powiatowej
i wojewódzkiej  (sieæ wodoci¹gowa, telekomunikacyjna,
energetyczna), nie zwi¹zane z funkcjonowaniem drogi 
pozostawiæ.
- Ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy
od strony:
- drogi wojewódzkiej  20,00 m od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni,
- drogi powiatowej  20,00 m od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni,
- drogi gminnej  6,00 m od granicy pasa drogowego,
- drogi dojazdowej  5,00 m od granicy pasa drogowego.
6. Zasady ochrony archeologicznej:
- Na terenach po³o¿onych w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie inwestycje projektowane wymagaj¹ uzgodnienia z odpowiednim organem S³u¿by Ochrony Zabytków.
- W trakcie przeprowadzania prac ziemnych, w razie natrafienia na obiekty archeologiczne nale¿y prace przerwaæ,
teren zabezpieczyæ i niezw³ocznie powiadomiæ odpowiedni organ S³u¿by Ochrony Zabytków, a nastêpnie przyst¹piæ do archeologicznych badañ ratowniczych.
7. Za³¹cznik Nr 3 obejmuj¹cy Program przeznaczenia gruntów rolnych i lenych na cele nierolnicze i nielene,
uzupe³nia siê za³¹cznikiem Nr 3/2004 do niniejszej uchwa³y
pt.: Dokumentacja dotycz¹ca przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nielene (niepublikowany).
- Uzyskano nastêpuj¹ce zgody na przeznaczenie gruntów
rolnych na cele nierolnicze:
a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057  0602
- 660/03 z dnia 1.12.2003 r. na powierzchniê 3,73 ha.
b) Wojewody Wielkopolskiego nr R.R.Ka.12.77110  35.1/
04 z dnia 2.02.2004 r. na powierzchniê 20,53 ha.
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8. Wprowadza siê za³¹cznik Nr 4/2004 pt. Prognoza skutków
wp³ywu ustaleñ zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski na rodowisko przyrodnicze w czêci dotycz¹cej wsi
Topola Ma³a (niepublikowany).
9. Okrela siê 20% stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty przez
Wójta Gminy, je¿eli wartoæ nieruchomoci wzros³a
a w³aciciel zbywa tê nieruchomoæ.
§3. 1. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci
moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski zatwierdzony uchwa³¹ Nr XVII/
80/86 Gminnej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 listopada 1986 roku (opubl. w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Kaliskiego Nr 26, poz. 302 ze zmianami:
z 1990 r. Nr 21, poz. 210, z 1993 r. Nr 6, poz. 50, z 1994 r. Nr
3, poz. 17, z 1995 r. Nr 17, poz. 110, z 1996 r. Nr 27, poz. 131,
z 1998 r. Nr 2, poz. 121, Nr 25, poz. 252, Nr 27, poz. 257, 258,
259 oraz Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 48, poz. 1047, 1048, 1049, z 2000 r. Nr 23, poz.
246), w czêci objêtej ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Topola Ma³a  gmina
Ostrów Wielkopolski przyjêtego niniejsz¹ uchwa³¹.
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2. Ustala siê naniesienie granic zmiany planu objêtego
niniejsz¹ uchwa³¹, na rysunek miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrów Wielkopolski.
§5. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
do:
- przechowywania orygina³ów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian,
- przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marsza³kowi
Województwa Wielkopolskiego oraz Starocie Powiatu
Ostrowskiego kopii niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stefan Matuszak
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3889
UCHWA£A Nr XXIV/216/2005 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski  dla dzia³ek
nr 38/2, 40, 41, 42, 730, 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 769 po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Wysocko Wielkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 591, 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) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492)
w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XIV/127/2004 Rady Gminy Ostrów
Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski  dla dzia³ek
nr 38/2, 40, 41, 42, 730, 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 769
po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Wysocko Wielkie - uchwala siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Ustalenia Ogólne
§1. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 38/2, 40, 41, 42
o ³¹cznej powierzchni 8,58 ha, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 oraz
obszar dzia³ek nr 730, 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 769
o ³¹cznej powierzchni 3,16 ha stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 jak
równie¿ rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej stanowi¹ce za³¹cznik nr 3
do niniejszej uchwa³y.
§2. Szczegó³owy przebieg granic obszaru objêtego planem przedstawia rysunek planu w skali 1:1.000, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 i za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y i bêd¹cy
jej integraln¹ czêci¹.
§3. 1. Na rysunku obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:
1) granice opracowania planu, na którym obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszej uchwa³y, a szczegó³owy przebieg tych
granic okrelaj¹ linie rozgraniczaj¹ce przebiegaj¹ce wzd³u¿
granic dzia³ki,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i zasadach zagospodarowania.
Linie te wyznaczaj¹ granice jednostek przestrzennych zwanych w dalszej czêci terenami lub zamiennie jednostkami
terenowymi. Jednostkami terenowymi s¹ równie¿ pasy
drogowe  dróg wewnêtrznych i placów manewrowo 
postojowych. Szczegó³owe ustalenia dla jednostek terenowych zawarto w dalszej czêci niniejszej uchwa³y,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

5) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
6) tereny ulic dojazdowych,
7) zieleñ izolacyjna.
2. Pozosta³e nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku
planu maj¹ charakter informacyjny, które nie s¹ ustaleniami
niniejszego planu.
§4. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego wymienione w ust. 2  4.
2. Zabudowa na obszarze planu powinna byæ kszta³towana zgodnie z zasadami ³adu przestrzennego w nawi¹zaniu
do architektury regionalnej i otaczaj¹cej zabudowy.
3. Lokalizacja i forma reklam nie mo¿e wprowadzaæ
dysharmonii wizualnej w krajobrazie.
Zakazuje siê ustawiania wolnostoj¹cych reklam o powierzchni przekraczaj¹cej 5 m2.
§5. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  wymienione w ust. 2  5.
2. Wszelkie powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzone powinny byæ pokryte zieleni¹ urz¹dzon¹, stanowiæ wiêc
powinny tzw. powierzchnie biologicznie czynne, nie dotyczy
to obszarów objêtych pracami budowlanymi.
3. Uci¹¿liwoæ dla rodowiska istniej¹cych i planowanych obiektów ró¿nych funkcji nie mo¿e powodowaæ obni¿enia standardów wymaganych przepisami szczególnymi, dla
s¹siaduj¹cych terenów, w szczególnoci mieszkaniowych.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy
obiektów, dla których na mocy przepisów o ochronie rodowiska  mo¿na wyznaczyæ obszary ograniczonego u¿ytkowania.
5. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi, powinny byæ sytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci,
okrelonym w przepisach o ochronie rodowiska lub w ich
zasiêgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwi¹zañ
odpowiednio ograniczaj¹cych te uci¹¿liwoci.
§6. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó³czesnej  wymienione w ust. 2.
2. W razie natrafienia podczas wykonywania robót ziemnych na obiekty archeologiczne, nale¿y przerwaæ prace, teren
zabezpieczyæ i niezw³ocznie powiadomiæ odpowiednie s³u¿by
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a nastêpnie przyst¹piæ do archeologicznych badañ ratowniczych.
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§7. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych  wymienione w ust. 2.

2. Linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w §3 ust. 1 pkt
3, mog¹ stanowiæ jednoczenie granice dzia³ek do wydzielenia.

2. Elewacje budynków na obszarze planu od strony
drogi publicznej  winny mieæ charakter podobny do istniej¹cych w s¹siedztwie.

3. Dopuszcza siê wydzielenie nowych granic dzia³ek dla
obiektów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§8. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
parametrów i wskaników zabudowy oraz zagospodarowania
terenu  wymienione w ust. 2  10.
2. Linie zabudowy  nieprzekraczalne  wymienione
w §3 ust. 1 pkt 3, okrelaj¹ sposób lokalizacji nowych budynków w obrêbie terenu, na którym zosta³y okrelone.
3. Lokalizacja budynków  przy uwzglêdnieniu innych
regulacji niniejszej uchwa³y i obowi¹zuj¹cych przepisów 
mo¿liwa jest jedynie po wewnêtrznej stronie linii zabudowy
przywo³anych w ust. 3, któr¹ okrela usytuowanie trójk¹tów
zwi¹zanych z tymi liniami.
4. Przedstawiony na rysunku planu przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy okrela lokalizacje nowych budynków
sytuowanych po wewnêtrznej stronie linii.
5. Wielkoæ powierzchni zabudowy projektowanymi budynkami w stosunku do powierzchni terenu objêtego planem
 nie mo¿e przekraczaæ 50%.
6. Powierzchnia dróg wewnêtrznych oraz placów manewrowo  postojowych winna wynosiæ 30% terenu objêtego
planem.
7. Powierzchnia biologicznie czynna terenu objêtego
planem nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10% powierzchni ogólnej.
8. Maksymalna wysokoæ budynków  liczona od powierzchni gruntu do górnego punktu dachu  nie mo¿e
przekraczaæ 9,50 m:
a) 9,50 m dla budynku mieszkalnego,
b) 5,00 m dla budynku gospodarczego.
9. Nachylenie po³aci dachowych budynków ustala siê na
poziomie:
a) dla budynku mieszkalnego od 10°  40°,
b) dla budynku gospodarczego od 10°  20°.
10. Po³acie dachowe, których nachylenie przekracza 10°
winny byæ symetryczne.
§9. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie na podstawie odrêbnych przepisów  wymienione
w ust. 2  3.
2. Obszar planu nie podlega ochronie w rozumieniu
przepisów odrêbnych.
3. Dzia³ki objête planem nie s¹ objête ochron¹ konserwatorsk¹.
§10. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoci  wymienione w ust. 2  4.

4. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê wydzielanie tak¿e innych (ni¿ okrelona w ust. 3), nowych granic
nieruchomoci przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych zasad:
1) nowy wk³ad granic umo¿liwi obs³ugê ka¿dej nieruchomoci w zakresie infrastruktury technicznej i dostêpu do drogi
 ulicy,
2) dopuszcza siê realizowanie obs³ugi i dostêpu, o którym
mowa w pkt 1 poprzez drogi wewnêtrzne dojazdowe
oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDW, 2
KDW  3 KDW, itp. stanowi¹ce jednoczenie drogi
po¿arowe.
5. Dopuszcza siê odst¹pienie od wydzielania dzia³ek
wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych  o czym mowa w ust. 2  je¿eli
tereny po obu stronach linii rozgraniczaj¹cej maj¹ s³u¿yæ
jednemu w³acicielowi i zostaæ zagospodarowane w zgodzie
z niniejsz¹ uchwa³¹.
§11. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, okrelone w innych regulacjach niniejszej uchwa³y.
§12. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  wymienione w ust. 2  6.
2. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW  przeznacza siê na pasy dróg wewnêtrznych
,dojazdowych, dla których okrela siê nastêpuj¹ce ustalenia:
1) droga oznaczona symbolem 1 KDW, 2 KDW itp.
o szerokoci pasa w liniach rozgraniczaj¹cych 10,00 m
stanowi¹ca jednoczenie drogê po¿arow¹  powinna byæ
wyposa¿ona w jezdniê  6 metrowej szerokoci, z bezporednim w³¹czeniem do ulicy - drogi, zbiorczej - powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD,
3. W granicach obszaru objêtego planem ustala siê minimalne wymagania odnonie liczby miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) 1 miejsce postojowe dla 4 osób zatrudnionych w funkcjonuj¹cym budynku.
4. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i infrastruktury
technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) zaopatrzenie w wodê poprzez pod³¹czenie do istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej w ulicy-drodze,
2) cieki sanitarne odprowadzane do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej,
3) cieki przemys³owe  po odpowiednim oczyszczeniu odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach uzgodnionych z operatorem sieci,
4) wszelkie place, parkingi, objazdy i drogi wewnêtrzne
o utwardzonej powierzchni, winny byæ wyposa¿one
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w systemy odprowadzania wód opadowych, a w przypadku zastosowania nawierzchni czêciowo utwardzonych
(a¿urowych) nale¿y odpowiednio zabezpieczyæ rodowisko gruntowo  wodne przed infiltracj¹ zanieczyszczeñ,
5) wody opadowe, o których mowa w pkt 4, przed zrzutem
do cieków powierzchniowych i gruntu, winny byæ odpowiednio podczyszczone. Mo¿e to byæ realizowane na obszarze planu, b¹d poza jego granicami,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  sieci¹ redniego
i niskiego napiêcia odpowiednio do potrzeb  z istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych, oznaczonej na rysunku planu symbolem EE,
7) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazoci¹gu redniego cinienia
po jej wykonaniu,
8) ogrzewanie  czystymi nonikami energii, gaz ziemny, olej
opa³owy,
9) telefonizacja  poprzez pod³¹czenie do dostêpnych systemów,

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MR przeznacza siê na lokalizacjê zabudowy zagrodowej.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDWprzeznacza siê pod lokalizacjê dróg wewnêtrznych dojazdowych, a teren oznaczony symbolem EE - pod lokalizacjê
stacji transformatorowych 15/04 KV.
Na tê kategoriê sk³adaj¹ siê tereny oznaczone symbolami:
1) 1 MR,
2) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MN,
3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, KDW
4) 1, 2 EE,
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, nie dopuszcza
siê lokalizacji:
1) obiektów handlu paliwami,
2) obiektów napraw pojazdów mechanicznych,
3) obiektów handlu komisowego pojazdów mechanicznych,

10) odpady sta³e  gromadzenie i odprowadzanie odpadów
sta³ych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami prawnymi
powszechnymi i miejscowymi.

4) obiektów sprzeda¿y hurtowej i skupu p³odów rolnych
i ¿ywych zwierz¹t, obiektów sprzeda¿y hurtowej odpadów
i z³omu,

§13. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów  wymienione w ust. 2 
3.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje siê
lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania
na rodowisko jest obligatoryjne  w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo Ochrony rodowiska.

2. Dopuszcza siê u¿ytkowanie drogi wewnêtrznej oznaczonej symbolem  KDW  jako drogi po¿arowej.
3. Okres tymczasowego u¿ytkowania, o którym mowa
w ust. 2 nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 10 lat.
§14. Na obszarze planu obowi¹zuje stawka procentowa
stanowi¹ca podstawê do okrelenia op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze 20%.
ROZDZIA£ II
Ustalenia Szczegó³owe Dotycz¹ce Przeznaczenia Terenów
§15. 1. Wprowadza siê za pomoc¹ linii rozgraniczaj¹cych
 podzia³ obszaru objêtego planem na jednostki terenowe, dla
których w dalszej czêci uchwa³y okrela siê przeznaczenie
i zasady zagospodarowania.
2. Budynki i inne formy zagospodarowania mog¹ byæ
przeciête liniami rozgraniczaj¹cymi, je¿eli pozostaje to
w zgodzie z niniejsz¹ uchwa³¹ i obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
MN  przeznacza siê na lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obszarze w granicach jednostki terenowej nie mo¿e wynosiæ mniej
ni¿ 25%.
§17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDW
 przeznacza siê pod urz¹dzenie dróg wewnêtrznych dojazdowych o szerokoci pasa  10,00 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
ROZDZIA£ III
Ustalenia Koñcowe
§18. Niniejszy plan miejscowy  jest aktem prawa miejscowego.
§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrów Wielkopolski.
§20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stefan Matuszak
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXIV/216/2005
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrów Wielkopolski  dla dzia³ek nr 38/2, 40, 41, 42, 730, 741, 742, 743/1,
743/2, 743/3 769 po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Wysocko Wielkie

ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Ostrów
Wielkopolski okrela nastêpuj¹cy sposób realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania.
§1. Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, s³u¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 roku
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), zadania w³asne gminy.
§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1
1. Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym miêdzy innymi ustawa prawo
budowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych ustaw¹
o samorz¹dzie gminnym, ustawa o gospodarce komunalnej i prawem ochrony rodowiska.
2. Sposób realizacji inwestycji okrelonych w §1 mo¿e ulegaæ modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno- technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania
najlepszej dostêpnej techniki, o ile nie nast¹pi naruszenie
ustaleñ planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujêtych w niniejszym planie, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148 ze zmianami), przy czym:
1. Wydatki maj¹tkowe gminy okrela Rada Gminy w uchwalonym dokumencie p.n. Plan Rozwoju Lokalnego
2. Wydatki inwestycyjne finansowane z bud¿etu gminy ustala siê w uchwale bud¿etowej.
3. Inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok
bud¿etowy ujmowane s¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej zwanym  Wieloletni Program
Inwestycyjny.
§4. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a okrelone w §1
realizowane bêd¹ w sposób okrelony w art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz.
348 ze zmianami.)
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UCHWA£A Nr XLIV/337/2005 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
teren po³o¿ony w Swarzêdzu w rejonie ulic: Wrzesiñska, Polna, Kórnicka i Poznañska
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 z pón. zmianami, ostatnia zmiana z 2002 r. Nr 214, poz.
1806; 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, Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Dz.U.
z 2004 r. Nr 141 poz. 1492), oraz na podstawie uchwa³y Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 25 lutego 2004 r. Nr XX/156/
2004 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz,
obejmuj¹cego teren po³o¿ony w Swarzêdzu w rejonie ulic
Wrzesiñska, Polna, Kórnicka i Poznañska - tereny zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
techniczn¹, terenami komunikacji oraz zieleni i wód, kszta³towane przestrzennie jako miasto i centrotwórcze, Rada Miejska
w Swarzêdzu uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy teren po³o¿ony w Swarzêdzu w rejonie ulic: Wrzesiñska, Polna, Kórnicka i Poznañska.
§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
§3. Integraln¹ czêci¹ planu s¹:
1) rysunek planu, w skali 1:1.000, bêd¹cy za³¹cznikiem Nr 1
do niniejszej uchwa³y;
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y;
3) rozstrzygniêcie sposobu realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy oraz zasady ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik
nr 3 do niniejszej uchwa³y.
DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej;
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Swarzêdzu, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;

3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;
4) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ synonim przeznaczenia podstawowego;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
7) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ procent zabudowy, czyli stosunek powierzchni
zainwestowanej budynkami do powierzchni terenu lub
dzia³ki, wyra¿ony w procentach;
8) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ frontow¹, dominuj¹cej ciany budynku od granicy dzia³ki
z ulicami oraz ci¹gami komunikacyjnymi, nie dotyczy ona
takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony,
galerie, werandy, tarasy lub schody zewnêtrzne, z zastrze¿eniami, ¿e nie zostan¹ zaadaptowane jako pomieszczenia
przeznaczone na cele mieszkalne, przy czym:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy okrela najmniejsz¹
odleg³oæ od dróg i w/w urz¹dzeñ, w jakiej nale¿y
sytuowaæ zabudowê,
b) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy okrela odleg³oæ o dróg
i w/w urz¹dzeñ, w jakiej obowi¹zkowo nale¿y sytuowaæ
zabudowê;
9) dzia³alnoci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ us³ugow¹ lub handlow¹, o powierzchni sprzeda¿owej poni¿ej 2.000 m2, okrelone w przepisach;
10) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami;
11) dominuj¹cej kolorystyce elewacji - nale¿y przez to rozumieæ wykoñczenie barwne powierzchni elementów budowlanych stanowi¹ce nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej powierzchni elewacji budynku, nie licz¹c otworów okiennych
i drzwiowych oraz powierzchni dachów;
12) modernizacji - nale¿y przez to rozumieæ zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê, rozbudowê lub nadbudowê
budynków;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

Poz. 3890

— 15011 —

13) dominanta - obiekt (budynek lub fragment budynku)
o wysokich walorach architektonicznych i wysokoci wiêkszej od obiektów otaczaj¹cych, np. wie¿a.
§5. U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o oparte miêdzy innymi o nastêpuj¹ce przepisy:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 201, poz. 2068 z pón.
zm.);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pón. zm.);
3) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pón. zm.);
4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
Nr 16, poz. 93 z pón. zm.);
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266);
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.);
7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62, póz. 628 z pón. zm.);
8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085
z pón. zm.);
9) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.);
10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
z pón. zm.);
11) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003~r. sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 25 lutego 2004 r. Nr XX/156/2004
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz,
obejmuj¹cego teren po³o¿ony w Swarzêdzu w rejonie ulic
Wrzesiñska, Polna, Kórnicka i Poznañska - tereny zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹, terenami komunikacji oraz zieleni
i wód, kszta³towane przestrzennie jako miasto i centrotwórcze.
§7. Obszar objêty planem.
1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 11,00 ha.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, po³o¿ony jest w centrum
Swarzêdza. Obejmuje czêæ miasta ograniczon¹ ulicami:
Wrzesiñska, Poln¹, Poznañsk¹ oraz Kórnick¹.
§8. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt. 1, stanowi¹ one
granice zatwierdzenia.
DZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe.
ROZDZIA£ I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania.
§9. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowo - us³ugowa, tereny oznaczone na
rysunku planu symbolami MN/U;
2) zabudowa us³ugowo - mieszkaniowa, tereny oznaczone na
rysunku planu symbolami U/MN;
3) zabudowa us³ugowa, tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem U;

12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z pón. zm.);

4) zabudowa us³ugowa z zieleni¹ urz¹dzon¹, teren oznaczony na rysunku planu symbolem UZ;

13) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê oraz dróg po¿arowych (Dz.U.
Nr 121, poz. 1139);

5) zieleñ urz¹dzona, teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

14) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pón. zm.);
15) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia
2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067).
§6. Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.

6) ulica zbiorcza (ul. Polna), le¿¹ca w przebiegu drogi powiatowej, oznaczona na rysunku planu symbolem KZ;
7) ulice lokalne, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KL;
8) ulice dojazdowe, tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami KD;
9) ci¹gi pieszo-jezdne, tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami Kxx;
10 ci¹gi piesze, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami Kx;
11) teren stacji paliw, oznaczony na rysunku planu symbolem
KS;
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12) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolami E;
13) place publiczne, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KP;
14) teren komunikacyjny zwi¹zany z funkcjonowaniem drogi
g³ównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku
planu symbolem 1KGP.
§10. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 pkt 5,
niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów:
1) rola kl. IVa o pow. 0,3077 ha;
2) tereny rolne zabudowane kl. IVa o pow. 1,6256 ha; na cele
okrelone w uchwale.
§11. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania okrelonych w niniejszej uchwale.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
§12. Na terenie objêtym planem ustala siê zabudowê
o charakterze ródmiejskim.

§18. Uci¹¿liwoci dla rodowiska, zwi¹zane z prowadzon¹
na terenie objêtym planem dzia³alnoci¹ us³ugow¹, nie mog¹
wykraczaæ poza granice nieruchomoci zajmowanej przez
inwestycje je wywo³uj¹ce.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§19. Wszelkie prace prowadzone na terenach znajduj¹cych siê w strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej historycznego uk³adu urbanistycznego miasta (1MN/U i fragmenty
2MN/U oraz 5MN/U), na etapie projektu budowlanego nale¿y
uzgodniæ ze s³u¿bami ochrony zabytków.
ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych.
§20. 1. Na terenie objêtym planem wyznacza siê tereny
publiczne, którymi s¹:
1) ulice lokalne (KL),

§13. Przy realizacji zagospodarowania terenu objêtego
planem ustala siê zachowanie zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego, okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹, w szczególnoci w rozdziale 6.

2) ulice dojazdowe (KD),

§14. 1. Ustala siê, ¿e ró¿nice w parametrach zabudowy,
odnosz¹ce siê do: wysokoci zabudowy, szerokoci elewacji
frontowej, k¹ta nachylenia po³aci dachowych, nie mog¹ odbiegaæ wiêcej ni¿ 15% od wartoci okrelonych w planie.

5) place publiczne (KP),

3) ulica zbiorcza (KZ),
4) ci¹gi pieszo-jezdne (Kxx),

6) tereny zieleni urz¹dzonej (ZP),
7) teren komunikacyjny zwi¹zany z funkcjonowaniem drogi
g³ównej ruchu przyspieszonego (ul. Poznañska-1KGP).

2. Plan dopuszcza realizacjê innych k¹tów nachylenia ni¿
okrelone w uchwale, je¿eli bêdzie to wynika³o z warunków
konstrukcyjnych lub funkcjonalnych. Dopuszczenie nie dotyczy g³ównych po³aci dachu.

2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny publiczne zosta³y oznaczone zgodnie z zasad¹ okrelon¹ w §11, wymagane jest zachowanie ustaleñ od §57 do §66.

ROZDZIA£ III

ROZDZIA£ VI

Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.

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

§15. Na obszarze objêtym planem nale¿y zapobiegaæ
i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi, w tym celu
nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, przez niekorzystne przekszta³canie jej budowy oraz poprzez zbieranie odpadów i odprowadzanie cieków.
§16. Na obszarze objêtym planem ustala siê wyposa¿enie
nieruchomoci w odpowiednio przygotowane miejsca do
zbierania odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami, przy czym nale¿y zrealizowaæ min. 1 punkt zbierania odpadów na kwarta³ zabudowy.
§17. Zakazuje siê prowadzenia prac niekorzystnie naruszaj¹cych stosunki gruntowo-wodne panuj¹ce na obszarze
objêtym planem i w jego s¹siedztwie.

§21. 1. Ustala siê, ¿e na terenach zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami
MN/U, zabudowê i urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³towaæ
w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów, a tak¿e nastêpuj¹cych warunków:
1) budynki mieszkalne z dopuszczeniem dzia³alnoci us³ugowej, realizowanej w czêci parterowej budynków;
2) dopuszcza siê realizacjê dzia³alnoci us³ugowej na wy¿szych kondygnacjach, pod warunkiem nie przekraczania
50% powierzchni u¿ytkowej budynku;
3) na terenie 5 MN/U dopuszcza siê realizacjê dzia³alnoci
us³ugowej w 100% powierzchni u¿ytkowej, na g³êbokoæ
20 m do linii rozgraniczaj¹cych z ulic¹ 1KL
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2. Ustala siê wysokoæ zabudowy: III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, przy czym:
1) wysokoæ górnej krawêdzi gzymsu ustala siê: 9,5 m;
2) wysokoæ kalenicy ustala siê: 14 m.
3. Przy zachowaniu przepisów plan dopuszcza realizacjê
kondygnacji podziemnej.
4. Plan dopuszcza zmniejszenie, okrelonych w ust. 2,
liczby kondygnacji oraz wysokoci budynku w jego czêci,
pod warunkiem zachowania minimalnej wysokoci gzymsu
lub okapu od strony zewnêtrznej kwarta³u, któr¹ ustala siê na
7,5 m.
§22. 1. Plan ustala na terenach MN/U nastêpuj¹ce parametry dla dachów:
1) na 1MN/U i 2MN/U:
a) dwu - lub czterospadowe,
b) o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 30° do
45°,
c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,
d) kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, br¹zowy,
e) dopuszcza siê od strony ci¹gu 1Kxx dachy p³askie;
2) na 3MN/U:
a) dwu - lub czterospadowe,

Poz. 3890

2. Na terenie 6MN/U ustala siê realizacjê zabudowy
z dominant¹ architektoniczn¹, zgodnie z rysunkiem planu,
o wysokoci od 13 do 15 m.
§23. 1. Na terenach MN/U ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki intensywnoci zabudowy:
1) dla 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U: od 25% do 65% powierzchni
dzia³ki;
2) dla 4MN/U: od 25% do 65% powierzchni terenu;
3) dla 6MN/U: od 25% do 65% powierzchni dzia³ki;
4) dla 5MN/U: od 25% do 50% powierzchni dzia³ki, w przypadku modernizacji istniej¹cej zabudowy, dopuszcza siê
zachowanie istniej¹cego wskanika zabudowy.
2. Przy modernizacji istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej wysokoci budynków
oraz k¹ta nachylenia dachów pod warunkiem uzgodnienia,
o którym mowa w §19.
3. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniej
ni¿ 20% powierzchni dzia³ki.
§24. Na terenach MN/U ustala siê obowi¹zuj¹ce linie
zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym linie zabudowy mog¹ siê pokrywaæ z liniami rozgraniczaj¹cymi terenu
oraz z granicami dzia³ek.
§25. Ustalenia dotycz¹ce zabudowy gara¿owej na terenach MN/U:

b) o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 30° do
45°,

1) dopuszcza siê sytuowanie gara¿y, dla nowej zabudowy,
w bryle budynku w czêci parterowej lub w kondygnacji
podziemnej;

c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,
kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, br¹zowy,

2) dla istniej¹cej zabudowy, w bryle budynków lub wolno
stoj¹cych, parterowych z dachem o k¹cie nachylenia jak
dla zabudowy MN/U.

d) dopuszcza siê od strony ci¹gu 1Kxx dach p³aski zajmuj¹cy powierzchniê nie wiêksz¹ ni¿ 50% powierzchni
dachu;

§26. 1. Ustala siê, ¿e w ramach kwarta³ów zabudowy na
terenach MN/U nale¿y przewidzieæ miejsca parkingowe
w iloci:

3) na 4MN/U:
a) dwu - lub czterospadowe,

a) 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
b) 1 miejsca postojowego na 100 m2powierzchni us³ugowej.

b) o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 30° do
45°,

2. W przypadku modernizacji istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê odstêpstwa od ustaleñ ust. 1.

c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,

§27. 1. Ustala siê, ¿e na terenach zabudowy us³ugowo mieszkaniowej, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami U/MN, zabudowê i urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³towaæ
w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów, a tak¿e nastêpuj¹cych warunków:

d) kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, br¹zowy;
e) dopuszcza siê, z wyj¹tkiem budynków usytuowanych
od strony ul. Wrzesiñskiej, dach p³aski zajmuj¹cy powierzchniê nie wiêksz¹ ni¿ 50% powierzchni dachu;
4) na 5MN/U i 6MN/U:
a) dwu - lub czterospadowe,
b) o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 30° do
45°,

1) budynki us³ugowo-mieszkalne realizowane w zwartych
kwarta³ach; zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala siê, ¿e funkcja mieszkaniowa nie mo¿e przekraczaæ
50% powierzchni u¿ytkowej budynku.
2. Ustala siê wysokoæ zabudowy: III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, przy czym:

c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,

1) wysokoæ górnej krawêdzi gzymsu ustala siê: 9,5 m;

d) kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, br¹zowy.

2) wysokoæ kalenicy ustala siê: 14 m.
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3. Dopuszcza siê realizacjê kondygnacji podziemnych.
4. Dopuszcza siê zmniejszenie, okrelonych w ust. 2,
liczby kondygnacji oraz wysokoci budynku w jego czêci,
pod warunkiem zachowania minimalnej wysokoci gzymsu
lub okapu od strony zewnêtrznej kwarta³u, któr¹ ustala siê na
7,5 m.
5. Na terenach 1U/MN i 3U/MN, w miejscach wskazanych
na rysunku planu, ustala siê realizacjê dominant o wysokoci:
1) na terenie 1U/MN od 13 do 15 m;
2) na terenie 3U/MN od 16 do 18 m.
§28. 1. Na terenach U/MN ustala siê nastêpuj¹ce parametry dla dachów:
1) dla budynków od strony ul. 2KL, 1KD i ci¹gu 1Kxx - dachy
p³askie zajmuj¹ce powierzchniê nie wiêksz¹ ni¿ 50% powierzchni dachu;
2) dla pozosta³ych budynków ustala siê dachy:
a) dwu - lub czterospadowe,
b) o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 30° do
35°,
c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,
d) kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, br¹zowy.
2. Dla dominanty na terenie 3U/MN dopuszcza siê realizacjê dachu p³askiego.
§29. 1. Dla terenów U/MN ustala siê wskaniki intensywnoci zabudowy: od 50% do 70% powierzchni terenu,
z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Dla terenu 1U/MN ustala siê wskaniki intensywnoci
zabudowy: od 30% do 70% powierzchni terenu.
3. Dla terenów U/MN ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniej ni¿ 15% powierzchni terenu.
§30. Dopuszcza siê przesuniêcie istniej¹cego zbiornika
wodnego, w ramach projektowanego terenu 1U/MN, pod
warunkiem zachowania jego powierzchni i uzyskania odpowiednich pozwoleñ lub dopuszcza siê pozostawienie zbiornika i realizacjê nad nim zabudowy.
§31. Na terenach U/MN ustala siê obowi¹zuj¹ce oraz
nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym linie zabudowy mog¹ siê pokrywaæ z liniami
rozgraniczaj¹cymi terenu oraz z granicami dzia³ek.
§32. Na terenach U/MN w ramach kwarta³ów zabudowy
nale¿y przewidzieæ miejsca parkingowe w iloci:
a) 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
b) 1 miejsca postojowego na 75 m2 powierzchni us³ugowej.
§33. 1. Ustala siê, ¿e na terenach zabudowy us³ugowej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem U, zabudowê
i urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów, budynki us³ugowe realizowane
w zwartych kwarta³ach, zgodnie z rysunkiem planu.

Poz. 3890

2. Ustalenia wysokoci zabudowy:
1) na terenie 1U i 2U od strony 1KL oraz na ca³ych terenach
3U i 4U ustala siê:
a) wysokoæ zabudowy: od III do IV kondygnacji nadziemnych z dachem p³askim,
b) wysokoæ gzymsu 13 m;
2) na pozosta³ym terenie 1U i 2U ustala siê wysokoæ zabudowy: III kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe, przy
czym:
a) wysokoæ górnej krawêdzi gzymsu: 9,5 m,
b) wysokoæ kalenicy: 14 m,
c) dachy dwu- lub czterospadowe o nachyleniu g³ównych
po³aci dachowych od 30° do 35°,
d) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,
kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, br¹zowy;
3) dopuszcza siê zmniejszenie liczby kondygnacji oraz wysokoci czêci budynku za wyj¹tkiem zabudowy okrelonej
w ust. 2 pkt. 1, przy zachowaniu minimalnej wysokoci
gzymsu lub okapu od strony zewnêtrznej kwarta³u równej
7,5 m,
§34. Na terenie 4U ustala siê realizacjê zabudowy
z dominant¹ architektoniczn¹, zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym dla dominanty dopuszcza siê wysokoæ zabudowy
od 16 do 18 m.
§35. 1. Na terenach U ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki
intensywnoci zabudowy:
1) dla 1U, 2U i 3U: od 40% do 60% powierzchni terenu;
2) dla 4U: od 10% do 40% powierzchni terenu.
2. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniej
ni¿ 15% powierzchni terenu.
§36. Na terenach U ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:
1) linie zabudowy mog¹ siê pokrywaæ siê z liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oraz z granicami dzia³ek;
2) w trójk¹tach widocznoci dopuszcza siê realizacjê zabudowy na wy¿szych kondygnacjach, jednak musi byæ zachowana skrajnia okrelona w przepisach.
§37. Na terenach U dopuszcza siê realizacjê funkcji mieszkaniowej, z wyj¹tkiem czêci zabudowañ s¹siaduj¹cych z 1KL.
§38. Na terenach 1U i 2U, w ramach kwarta³ów zabudowy, nale¿y przewidzieæ miejsca parkingowe w iloci:
a) 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
b) 1 miejsca postojowego na 75 m2 powierzchni us³ugowej.
§39. 1. Ustala siê, ¿e na terenach zabudowy us³ugowej
z zieleni¹ urz¹dzon¹, oznaczonych na rysunku planu symbolem UZ, zabudowê i urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³towaæ
w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów, a tak¿e nastêpuj¹cych warunków:
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1) dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej funkcji handlowej,
bez mo¿liwoci rozbudowy;

2) nowe nasadzenia nale¿y realizowaæ w trzech piêtrach, przy
czym:

2) docelowo ustala siê realizacjê us³ug hotelarskich, gastronomicznych, kultury lub administracji, przy czym dopuszcza siê:

a) zachowaæ odpowiedni dobór rolin ze wzglêdu na
lokalne warunki siedliskowe,

a) ³¹czenie tych us³ug, lub realizacjê tylko niektórych
z nich, w dowolnej proporcji;
b) realizacjê funkcji handlowej zajmuj¹cej powierzchniê
do 30% powierzchni u¿ytkowej budynku, z zastrze¿eniem §4 pkt. 9.
2. Ustala siê wysokoæ zabudowy: III kondygnacje na co
najmniej 50% powierzchni zabudowy, przy czym wysokoæ
budynku, w najwy¿szym jego miejscu, nie mo¿e przekraczaæ
14 m.
§40. Na terenie UZ ustala siê dach p³aski.
§41. 1. Na terenie UZ ustala siê wskanik intensywnoci
zabudowy: do 35% powierzchni terenu.
2. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniej
ni¿ 35% powierzchni terenu.
§42. Na terenie UZ ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
§43. 1. W ramach terenu UZ ustala siê realizacjê dróg
wewnêtrznych i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, przy czym:
1) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi
charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ nonoci¹, trwa³oci¹,
równoci¹ i odpornoci¹ na deformacje spowodowane
punktowymi obci¹¿eniami statycznymi;
2) stanowiska postojowe zaprojektowaæ i wykonaæ zgodnie
z wymogami przepisów;
3) iloæ stanowisk postojowych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku;
4) dopuszcza siê realizacjê podziemnych parkingów.
2. Na terenie UZ dopuszcza siê wyznaczenie ci¹gów
pieszych oraz obiektów z nimi zwi¹zanych.
§44. W ramach terenu UZ ustala siê realizacjê pasa zieleni
o szerokoci min. 20 m, w szczególnoci w s¹siedztwie
z istniej¹c¹ drog¹ krajow¹, le¿¹c¹ poza granicami opracowania, przy czym nale¿y:
1) zachowaæ odpowiedni dobór rolin ze wzglêdu na lokalne
warunki siedliskowe;
2) zastosowaæ gatunki odporne na emisjê spalin;

b) zastosowaæ gatunki odporne na emisjê spalin,
c) nasadzenia realizowaæ w taki sposób, by uzyskaæ jak
najlepszy efekt izolacyjnoci akustycznej;
3) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury.
a) Dopuszcza siê wyznaczenie miejsc parkingowych, zgodnie z rysunkiem planu.
b) Dopuszcza siê realizacjê cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych oraz obiektów z nimi zwi¹zanych, bêd¹cych
kontynuacj¹ ci¹gów pieszych, le¿¹cych poza granicami
planu.
c) W czêci s¹siaduj¹cej ze stacj¹ paliw dopuszcza siê
realizacjê parkingów, przy czym powierzchnia biologiczne czynna nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50% powierzchni dzia³ki.
§46. 1. Ustala siê, ¿e na terenie stacji paliw, oznaczonym
na rysunku planu symbolem KS, zabudowê oraz zagospodarowanie terenu nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy
zachowanie przepisów oraz nastêpuj¹cego warunku: zabudowa us³ugowa jednokondygnacyjna: (podziemne zbiorniki na
paliwo i zbiorniki na gaz, dystrybutory, zadaszenia, budynek
stacji, myjnia, elementy ma³ej architektury, miejsca parkingowe, inne urz¹dzenia towarzysz¹ce).
2. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 25 m od
krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 2.
3. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniej
ni¿ 25% powierzchni dzia³ki.
4. W ramach terenu KS ustala siê realizacjê dróg wewnêtrznych i miejsc postojowych, przy czym:
1) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charakteryzowaæ siê
odpowiedni¹ nonoci¹, trwa³oci¹, równoci¹ i odpornoci¹ na powstawanie kolein;
2) minimalne promienie wewnêtrzne krawêdzi jezdni: zgodnie z przepisami;
3) stanowiska postojowe zaprojektowaæ w zale¿noci od
usytuowania w stosunku do krawêdzi jezdni, w sposób
okrelony w przepisach;
4) dla pozosta³ych parametrów stanowiska postojowe zaprojektowaæ i wykonaæ zgodnie z wymogami przewidzianymi
w przepisach.

3) nasadzenia realizowaæ w taki sposób, by uzyskaæ jak
najlepszy efekt izolacyjnoci akustycznej.

5. Stacja paliw powinna posiadaæ instalacje i urz¹dzenia
zabezpieczaj¹ce przed:

§45. 1. Ustala siê, ¿e na terenach zieleni urz¹dzonej,
oznaczonej na rysunku planu symbolami ZP, zagospodarowanie terenu nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów, a tak¿e nastêpuj¹cych warunków:

1) przenikaniem produktów naftowych do gruntu i wód
gruntowych;

1) zakaz zabudowy;

2) emisj¹ par produktów naftowych I klasy niebezpieczeñstwa po¿arowego do powietrza atmosferycznego w procesach nape³niania zbiorników magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów samochodowych.
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§47. Na terenach 5MN/U, 1U, 2U i UZ, przy realizacji
zabudowy, ustala siê koniecznoæ zastosowania rozwi¹zañ
technicznych zabezpieczaj¹cych przed uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa z ul. Poznañsk¹, le¿¹c¹ w przebiegu
drogi krajowej nr 2.
§48. 1. Na terenie objêtym planem wyznacza siê place
publiczne, oznaczone symbolem KP, na których zagospodarowanie nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) charakter ogólnodostêpnego placu;
2) ustala siê realizacjê nawierzchni utwardzonej oraz zieleni
urz¹dzonej;
3) dopuszcza siê realizacjê podziemnych parkingów;
4) dopuszcza siê realizacjê tymczasowych obiektów budowlanych, np. letnie ogródki gastronomiczne;
5) dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych usytuowanych od strony ul. Wrzesiñskiej, 1KD i 3Kxx;
6) ustala siê realizacjê obiektów ma³ej architektury.

ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym.
§51. 1. Na terenie objêtym planem dopuszcza siê podzia³
terenu, przy czym powsta³e po podziale nieruchomoci:
1) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿:
a) na terenie 1MN/U - 500 m2,
b) na terenie 2MN/U - 500 m2,
c) na terenie 3MN/U - 500 m2,
d) na terenie 4MN/U - 800 m2,
e) na terenie 5WIN/U - 250 m2, z wy³¹czeniem terenu
dzia³ek le¿¹cych od strony ulicy lokalnej, 1KL,
f) na terenach 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN, 1U, 2U - 1000 m2,
g) na terenie UZ - 3000 m2;
2) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej;

2. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniej
ni¿ 25% powierzchni terenu.

3) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego w stosunku do dróg i powsta³ych granic.

§49. 1. Na obszarze planu ustala siê stosowanie dominuj¹cych kolorów elewacji,

2. Zakazuje siê podzia³u terenów 3U i 4U, z zastrze¿eniem
§53.

1) biele i pochodne;
2) popiele i pochodne;
3) be¿e i pochodne.
2. Zezwala siê na stosowanie bez ograniczeñ naturalnych
kolorów materia³ów budowlanych.
3. Dopuszcza siê realizacjê kafrów o innym k¹cie nachylenia ni¿ po³aæ dachu pod warunkiem nie przekroczenia 30%
d³ugoci po³aci dachu o maksymalnych gabarytach jednego
kafra do 2,0 m.
4. Zezwala siê na stosowanie balkonów i wykuszy wychodz¹cych poza linie zabudowy do 1,3 m pod warunkiem
zachowania skrajni okrelonych przepisami.
5. Dopuszcza siê wyjcie z okapami i gzymsami do 0,5 m
poza liniê zabudowy.
ROZDZIA£ VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
§50. 1. Plan utrzymuje istniej¹c¹ strefê cis³ej ochrony
konserwatorskiej historycznego uk³adu urbanistycznego miasta.
2. Zagospodarowanie terenów, le¿¹cych w obrêbie ww.
strefy, nale¿y realizowaæ zgodnie z ustaleniami zawartymi
w planie oraz po uzgodnieniach, o których mowa w §19
uchwa³y.

3. Zakazuje siê podzia³u fragmentu terenu 1U/MN znajduj¹cego siê pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi ul. Polnej oraz
ul. Wrzesiñskiej, a obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy.
4. Okrelone wy¿ej parametry nie dotycz¹ podzia³ów
zwi¹zanych z poszerzeniem istniej¹cych ulic.
§52. Podzia³ nieruchomoci, le¿¹cych w strefie, o której
mowa w §50, wymaga uzgodnienia z odpowiednimi s³u¿bami
ochrony zabytków.
§53. Dopuszcza siê podzia³ terenu, maj¹cy na celu wyodrêbnienie w³asnoci lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych wraz z gruntem, na zasadzie wspó³w³asnoci.
ROZDZIA£ IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
§54. Na obszarze objêtym planem ustala siê:
1) zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniaj¹cy czytelnoæ informacji drogowskazowej;
2) owietlenie stacji paliw oraz pozosta³ych obiektów zrealizowanych na obszarze planu nie mo¿e wp³ywaæ ujemnie
na drogi po³o¿one w s¹siedztwie;
3) zakaz ustawiania reklam wychodz¹cych poza lico budynku.
§55. Ustala siê zakaz zabudowy obiektami niezwi¹zanymi
z komunikacj¹ na terenach 1KGP oraz na czêciach terenu 1U/
MN i 4U pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi ul. Polnej oraz
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ul. Wrzesiñskiej, a obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy, zgodnie z §66.
§56. Plan dopuszcza realizacjê ogrodzeñ wy³¹cznie
w liniach zabudowy.
ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
§57. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z istniej¹cych
ulic: Poznañskiej, Kórnickiej, Wrzesiñskiej i Polnej, za porednictwem wyznaczanych planem ulic lokalnych i dojazdowych
oraz ci¹gów pieszo-jezdnych, przy zachowaniu przepisów
oraz nastêpuj¹cych warunków.
1) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaæ
spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu o przepisy;
2) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczególne posesje zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce
z przepisów, pola widocznoci;
3) w³¹czenie zjazdów, o których mowa wy¿ej, do ulic musi
byæ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego;

Poz. 3890

4) chodników dla pieszych;
5) dopuszcza siê wyznaczenie cie¿ki rowerowej.
4. Pozosta³e parametry realizowaæ przy zachowaniu warunków okrelonych w §57 ust. 1.
§60. 1. Na terenie objêtym planem wyznacza siê ulice
dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD
i 2KD, dla których ustala siê szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:
1) 1KD  od 10 do 15,5 m;
2) 2KD  od 10 do 15,5 m.
2. Ustala siê jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. 4 m.
3. Pozosta³e parametry realizowaæ przy zachowaniu warunków okrelonych w §57 ust. 1.
§61. 1. Na terenie objêtym planem wyznacza siê ci¹gi
pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Kxx,
2Kxx (ul. Wiankowa) oraz 3Kxx, dla których ustala siê szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym:
1) 1Kxx  od 7 do 16 m;

4) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoci: 5 m;

2) utrzymuje siê istniej¹cy przebieg ul. Wiankowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2Kxx;

5) zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdów wzd³u¿ ulic.

3) 3Kxx  15 m.

2. Obs³ugê komunikacyjn¹ stacji paliw, KS, ustala siê
bezporednio z ul. Poznañskiej, przy zachowaniu przepisów
oraz ww. warunków.
3. Dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ stacji paliw
z ulicy lokalnej (1KL).
§58. 1. Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej ul. Polnej, le¿¹cej w przebiegu drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem KZ.
2. Dopuszcza siê poszerzenie drogi KZ do jednakowej
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy, pomiêdzy skrzy¿owaniami z ulicami Wrzesiñska i Poznañsk¹.
3. Przy zachowaniu przepisów dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych skrzy¿owañ.
§59. 1. Na terenie objêtym planem wyznacza siê ulice
lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KL oraz
2KL, dla których ustala siê szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:
1) 1KL - od 12 do 22 m;
2) 2KL  15 m.

2. Ustala siê realizacjê pieszo-jezdni o utwardzonej nawierzchni i szerokociach zgodnych z przepisami.
3. Plan dopuszcza realizacjê miejsc parkingowych oraz
pasów zieleni w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszojezdnych, pod warunkiem zachowania przepisów.
4. Pozosta³e parametry realizowaæ przy zachowaniu warunków okrelonych w §57 ust. 1.
§62. 1. Na terenie objêtym planem wyznacza siê ci¹gi
piesze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Kx, 2Kx, 3Kx
i 4Kx, dla których ustala siê:
1) charakter dróg wewnêtrznych dla 1Kx, 2Kx i 3Kx;
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:
a) 1Kx  8 m,
b) 2Kx  8 m,
c) 3Kx - 8 m.
2. Dla 4Kx ustala siê przebieg po ladzie istniej¹cego
ci¹gu.

2. Ustala siê jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. 6 m.

3. Ustala siê realizacjê utwardzonej nawierzchni o szerokoci min. 4 m.

3. W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy ustala siê realizacjê:

4. Plan dopuszcza realizacjê zieleni w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszych, pod warunkiem zachowania przepisów.

1) dwukierunkowej jezdni;
2) zieleni;
3) miejsc postojowych;

5. Pozosta³e parametry realizowaæ przy zachowaniu warunków okrelonych w §57 ust. 1.
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§63. Na wy¿szych kondygnacjach, plan dopuszcza realizacjê ³¹czników nad ci¹gami pieszymi, ³¹cz¹cych s¹siaduj¹c¹
zabudowê.

duj¹cych przekraczanie dopuszczalnych poziomów, okrelonych w przepisach; plan dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych róde³ energii;

§64. 1. Ustala siê, ¿e pas terenu znajduj¹cy siê na obszarze 1U/MN, le¿¹cy pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi ul.
Wrzesiñskiej a obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy, zostanie zagospodarowany obiektami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem tej
ulicy, le¿¹cej poza granicami opracowania.

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.

2. Plan dopuszcza poszerzenie ul. Wrzesiñskiej i w³¹czenie w jej linie rozgraniczaj¹ce pasa terenu, o którym mowa
w ust. 1.
§65. 1. Ustala siê, ¿e teren 1KGP zostanie zagospodarowany obiektami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem drogi g³ównej ruchu przyspieszonego (ul. Poznañskiej), le¿¹cej w przebiegu drogi krajowej nr 2, znajduj¹cej siê poza granicami
opracowania, oznaczonej na rysunku planu symbolem, KGP.
2. Plan dopuszcza poszerzenie drogi krajowej nr 2 poprzez w³¹czenie w jej linie rozgraniczaj¹ce terenu 1KGP.
§66. Na terenach 1U/MN i 4U, pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi ul. Polnej a obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy ustala
siê, z zastrze¿eniem §51 ust. 3 i §55, realizacjê chodnika,
urz¹dzeñ zwi¹zanych z komunikacj¹ oraz dopuszcza siê realizacjê cie¿ki rowerowej.
§67. Ustala siê korzystanie z istniej¹cej infrastruktury
technicznej oraz realizacjê nowej w liniach rozgraniczaj¹cych
ulic i ci¹gów, przy zachowaniu przepisów oraz nastêpuj¹cych
warunków:
1) cieki sanitarne: do sieci kanalizacyjnej;
2) cieki deszczowe: do kanalizacji deszczowej; zakazuje siê
powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza
granice nieruchomoci;
3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych, z sieci wodoci¹gowej, z wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê;
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne:
a) z istniej¹cych na terenie planu oraz poza jego granicami urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
b) dopuszcza siê przesuniêcie istniej¹cych i projektowanych terenów E, po wczeniejszym uzgodnieniu
z dysponentem sieci,
c) na obszarach zwartej zabudowy urz¹dzenia elektroenergetyczne lokalizowaæ w bryle budynku;
5) sieæ gazowa: ustala siê pod³¹czenie do sieci, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami;
6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej emisji, tzn. nie powo-

§68. 1. W przypadku kolizji z istniej¹cymi, podziemnymi
urz¹dzeniami technicznymi plan ustala przeniesienie podziemnych urz¹dzeñ technicznych, w granice istniej¹cych b¹d
projektowanych terenów publicznych.
2. W przypadku braku technicznych mo¿liwoci przeniesienia istniej¹cej infrastruktury dopuszcza siê jej pozostawienie, a zagospodarowanie terenu realizowaæ przy zastosowaniu odpowiednich rozwi¹zañ technicznych.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 plan
dopuszcza, w miejscu kolizji, zmianê obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
4. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia dostêpu s³u¿bom
technicznym do w/w urz¹dzeñ, na warunkach okrelonych
w przepisach.
ROZDZIA£ XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
Nie ustala siê.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe.
§69. Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy jeli nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów, chyba ¿e z ich treci bêdzie wynika³ obowi¹zek dokonania zmiany planu.
§70. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%.
§71. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz.
§72. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLIV/337/2005
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
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3891
UCHWA£A Nr XXVI/147/2005 RADY GMINY KACZORY
z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie zwolnienia od op³aty za zg³oszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 7a ust.
3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci
gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz.
958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz.
509, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz.
2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz.
789, nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz.
535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz. 1808) Rada Gminy Kaczory
uchwala, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od op³aty za zg³oszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej osoby, które rejestruj¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ po raz pierwszy,

§2. Zwolnienia okrelonego w §1 udziela siê na wniosek
osoby ubiegaj¹cej siê o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, udokumentowany owiadczeniem, ¿e ubiegaj¹cy siê
o wpis nie prowadzi³ dotychczas dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Pomoc dla podmiotów o których mowa w §1 jest
pomoc¹ publiczn¹ de minimis. Pomoc ta bêdzie udzielana
zgodnie z warunkami rozporz¹dzenia Komisji nr 69/2001
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U. WE L nr 10
z 13 stycznia 2001 r.).
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kaczory.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Stefan Kowal

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

— 15021 —

Poz. 3892

3892
UCHWA£A Nr XXXII/254/05 RADY GMINY Z£OTÓW
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203), art. 81 w zwi¹zku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 238, poz. 2390)
oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz.
1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177 i Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz.
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Z³otów
uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela zasady udzielania z bud¿etu Gminy
Z³otów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - rozumie siê przez to dotacjê celow¹ na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
2) zabytku - rozumie siê przez to zabytek zdefiniowany w art.
3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, znajduj¹cy siê na obszarze Gminy
Z³otów, wpisany do rejestru zabytków prowadzonego
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
3) gminie - rozumie siê przez to Gminê Z³otów.
§3. 1. Z bud¿etu gminy mo¿e zostaæ udzielona dotacja na
dofinansowanie:
1) nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostan¹ przeprowadzone w roku z³o¿enia przez wnioskodawcê wniosku o udzielenie dotacji lub w roku nastêpuj¹cym
po roku z³o¿enia tego wniosku,
2) nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zosta³y przeprowadzone w okresie roku poprzedzaj¹cego rok z³o¿enia przez wnioskodawcê wniosku
o udzielenie dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1
pkt 2, wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku, okrelonych w pozwoleniu
wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca mo¿e
z³o¿yæ wniosek o udzielenie dotacji w trakcie prowadzenia
prac lub robót przy zabytku, okrelonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. £¹czn¹ kwotê dotacji w danym roku bud¿etowym
okrela ka¿dorazowo uchwa³a bud¿etowa.
§4. Dotacja mo¿e zostaæ udzielona ka¿demu, kto jest
w³acicielem lub posiadaczem zabytku.
§5. 1. Dotacja mo¿e obejmowaæ nak³ady konieczne na:
1) sporz¹dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badañ konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,
6) sporz¹dzenie projektu odtworzenia kompozycji wnêtrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizacjê konstrukcyjn¹ czêci sk³adowych zabytku lub
ich odtworzenie w zakresie niezbêdnym dla zachowania
tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupe³nienie tynków i ok³adzin architektonicznych albo ich ca³kowite odtworzenie, z uwzglêdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynale¿noci zabytku, je¿eli
odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji
tej przynale¿noci,
11) odnowienie lub ca³kowite odtworzenie okien, w tym ocie¿nic i okiennic, zewnêtrznych odrzwi i drzwi, wiêby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadaj¹ oryginalne, wykonane z drewna czêci sk³adowe i przynale¿noci,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
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14) uzupe³nianie narysów ziemnych dzie³ architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o w³asnych formach krajobrazowych,

4) pozwolenie na budowê, gdy wniosek dotyczy prac lub
robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

15) dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeksponowania istniej¹cych,
oryginalnych elementów zabytkowego uk³adu parku lub
ogrodu,

5) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,
z uwzglêdnieniem kosztów zakupu materia³u,

16) zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych, niezbêdnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
17) zakup i monta¿ instalacji przeciww³amaniowej oraz przeciwpo¿arowej i odgromowej.
2. Dotacja mo¿e byæ udzielona w wysokoci do 100%
nak³adów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcê
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
3.

Dotacja nie mo¿e zostaæ udzielona:

6) protokó³ odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac,
7) obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego Konserwatora zabytków,
8) wykaz faktur i rachunków, które zosta³y op³acone w ca³oci lub w czêci ze rodków pochodz¹cych z dotacji, ze
wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru faktury lub rachunku wraz z wyszczególnieniem przedmiotu
i wysokoci wydatków,
9) informacjê o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych
do innych organów.

1) je¿eli nak³ady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 100% s¹ finansowane
z dotacji pochodz¹cych z innych róde³,

4. Termin, o którym mowa w ustêpie 1 zdanie pierwsze,
nie ma zastosowania w przypadku ubiegania siê o dotacjê na
prace interwencyjne wynikaj¹ce z zagro¿enia zabytku.

2) je¿eli ³¹czna kwota dotacji udzielonych przez gminê i inne
uprawnione podmioty przekroczy³a wysokoæ 100% nak³adów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

§7. 1. Dotacje przyznaje Rada Gminy Z³otów na wniosek
Wójta Gminy Z³otów.

§6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji sk³ada siê Wójtowi
Gminy Z³otów do dnia 15 padziernika ka¿dego roku. Wzór
wniosku o udzielenie dotacji stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie
prac lub robót w roku z³o¿enia wniosku lub w roku nastêpuj¹cym po roku z³o¿enia wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku,
3) decyzjê w³aciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót, które maj¹ byæ
przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowê, gdy wniosek dotyczy prac lub
robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzglêdnieniem cen zakupu
materia³ów niezbêdnych do ich przeprowadzenia,
6) informacjê o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych
do innych organów.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace lub roboty
przeprowadzone w okresie roku poprzedzaj¹cego rok z³o¿enia
wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku,
3) decyzjê w³aciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót, które maj¹ byæ
przedmiotem dotacji,

2. W uchwale Rady Gminy o przyznanie dotacji okrela
siê nazwê otrzymuj¹cego dotacjê, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotacjê oraz kwotê przyznanej dotacji.
§8. Przekazanie dotacji nastêpuje na podstawie umowy
okrelaj¹cej w szczególnoci:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokoæ udzielonej dotacji i tryb jej p³atnoci uzale¿niony od wyniku ka¿dorazowej kontroli postêpu prac lub
robót i rozliczenia tych wydatków,
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
4) pouczenie o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej
dotacji,
5) zobowi¹zanie ubiegaj¹cego siê o dotacjê do poddania siê
pe³nej kontroli w zakresie nale¿ytego wykonania prac lub
robót, w tym udostêpnienia niezbêdnej dokumentacji,
6) zasady zwrotu niewykorzystanej czêci dotacji lub dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
§9. 1. Podmiot, który uzyska³ dotacjê jest zobowi¹zany do
przedstawienia Wójtowi Gminy Z³otów, zgodnie z umow¹
rozliczenia dotacji pod wzglêdem rzeczowym i finansowym
Podstawa rozliczenia dotacji s¹ dokumenty, o których mowa
w §6 ust. 3 pkt 5-8, które wnioskodawca, po przeprowadzeniu
prac objêtych umow¹ przekazuje Wójtowi Gminy Z³otów.
2. Podmiot, który uzyska³ dotacjê, jest zobowi¹zany do
udostêpnienia Wójtowi Gminy Z³otów wgl¹du do dokumentacji finansowej i ksiêgowej zwi¹zanej z realizacj¹ przeprowadzonych prac lub robót sfinansowanych ze rodków pochodz¹cych z dotacji.
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§10. Wniosek o przyznanie dotacji w 2005 r. mo¿na
sk³adaæ do dnia 15 padziernika 2005 r.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Z³otów.
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§12. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() in¿. Piotr Lach
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXII/254/05
Rady Gminy Z³otów
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
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3893
UCHWA£A Nr XXXII/255/05 RADY GMINY Z£OTÓW
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie szczegó³owych zasad udzielania dotacji z bud¿etu Gminy Z³otów dla przedszkoli niepublicznych,
w których realizowany jest obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki
Na podstawie art. 90 ust. 4 w zwi¹zku z ust. 2a i 2b ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, póz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020
i Nr 131, poz. 1091) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz
art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz.
1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177 i Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz.
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Z³otów
uchwala, co nastêpuje.

2) numer i datê wpisu do ewidencji dzia³alnoci owiatowej,
numer i datê decyzji w sprawie nadania uprawnieñ szko³y
publicznej,
3) imienne wykazy wychowanków przedszkola, ze wskazaniem sta³ego miejsca zamieszkania,
4) informacjê o wysokoci wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1
ucznia w Gminie Miasto Z³otów,
5) nazwê banku i numer rachunku bankowego, na który ma
byæ przekazana dotacja,
6) podpis osoby uprawnionej do sk³adania owiadczenia
woli w imieniu osoby prowadz¹cej.
§4. 1. Wójt Gminy Z³otów, po uzyskaniu informacji
o z³o¿onych zgodnie z §3 niniejszej uchwa³y wnioskach, przy
opracowywaniu projektu uchwa³y bud¿etowej uwzglêdnia
kwoty dotacji wynikaj¹ce z zasad okrelonych w §2 uchwa³y.
rodki na wyp³aty dotacji zabezpiecza siê w bud¿ecie Gminy
Z³otów.

§1. Uchwa³a okrela tryb udzielania i rozliczania z bud¿etu
Gminy Z³otów dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
§2. Dotacje przys³uguj¹ na ka¿dego ucznia zamieszkuj¹cego stale w miejscowociach Dzierz¹¿enko, Miêdzyb³ocie, P³osków, £opienko i Wielatowo. Dotacja ta przys³uguje w wysokoci równej 75% ustalonych w bud¿ecie Gminy Miasto
Z³otów wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Zwiêkszenie liczby uczniów (wychowanków) w trakcie
roku bud¿etowego nie powoduje zwiêkszenia przyznanej
dotacji.
§5. Dotacja jest przekazywana w 12 czêciach w terminie
do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca na rachunek bankowy wskazany
przez osobê prowadz¹c¹ niepubliczne przedszkole lub szko³ê.

§3. 1. Dotacji udziela siê na okres roku bud¿etowego na
wniosek osoby prowadz¹cej niepubliczne przedszkole z³o¿ony
do dnia 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia
dotacji.

§6. 1. Wójt Gminy Z³otów kontroluje, czy liczba uczniów
zg³oszona przez prowadz¹cego niepubliczne przedszkole jest
zgodna ze stanem faktycznym.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nale¿y z³o¿yæ do
Wójta Gminy Z³otów.
3.

2. Osoba prowadz¹ca niepubliczne przedszkole sporz¹dza i przekazuje Wójtowi Gminy Z³otów do dnia 15 ka¿dego
miesi¹ca za miesi¹c poprzedni miesiêczne rozliczenie otrzymanych dotacji wed³ug poni¿szego wzoru:

Wniosek powinien zawieraæ:

1) nazwê (imiê i nazwisko), siedzibê (adres) osoby prowadz¹cej oraz nazwê i adres przedszkola,
,
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3. Nadp³aty dotacji, stwierdzone w wyniku przed³o¿onego rozliczenia podlegaj ¹ w ci¹gu roku potr¹ceniu z dotacji
nastêpnego miesi¹ca, b¹d zwrotowi na konto jednostki przekazuj¹cej dotacjê, w przypadku nie kontynuowania dzia³alnoci w roku nastêpnym.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Z³otów.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() in¿. Piotr Lach
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3894
UCHWA£A Nr XXXII/257/05 RADY GMINY Z£OTÓW
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwa³y Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Z³otów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Z³otów
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091) uchwala siê,
co nastêpuje.
§1. W Uchwale Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Z³otów
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszka³ych na terenie Gminy Z³otów wprowadza siê zmiany:
1. W Rozdziale II. Sposób ustalania wysokoci i formy
stypendium szkolnego w §4.1. pomiêdzy wyrazami stypendium i stosownie dodaje siê treæ w ramach
posiadanych rodków oraz dodaje siê zdanie drugie
i trzecie o treci: Je¿eli kwota posiadanych rodków nie
wystarczy dla wszystkich wnioskodawców, prawo do stypendium w pierwszej kolejnoci nale¿y siê uczniom
o ni¿szych dochodach. Uprawnienie do z³o¿enia wniosku
nie jest równoznaczne z prawem do otrzymania stypendium szkolnego.
2. W §4.2. ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:
1) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia do kwoty
- 100,00 z³ (I grupa),
2) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy
ni¿ 100,00 z³ i nieprzekraczaj¹cy - 316,00 z³ (II grupa).
3. W §4.4. zmienia siê kwoty wynikaj¹ce z zakwalifikowania
ucznia do grupy dochodowej wynosi:
1) przy I grupie = 60% tj.

67,00 z³,

2) przy II grupie = 40% tj.

44,80 z³.

4. W §4.5.zmienia siê kwotê 22,40 z³ na 45,00 z³.
5. W §6.1. po s³owach:  poza szko³¹ dodaje siê w szczególnoci: nauka jêzyków obcych, gimnastyka korekcyjna,
zajêcia plastyczne i inne poszerzaj¹ce wiedzê uczniów,
zajêcia z logoped¹, wycieczki o charakterze edukacyjnym,
udzia³ w kursach komputerowych.
6. W §6.2. - dodaje siê s³owników, atlasów i innych wydawnictw s³u¿¹cych edukacji a tak¿e materia³ów niezbêdnych
w procesie edukacji, przyborów szkolnych, strojów do
gimnastyki, abonament za internet (dotyczy ucznia policealnej szko³y informatycznej), plecak,
7. W §6.3 dodaje siê ale tylko w stosunku do uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych oraz s³uchaczy kolegiów nauczyciel-

skich, oraz nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych,
w szczególnoci na pokrycie kosztów:
a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,
b) dojazdu do szko³y lub kolegium.
8. Zmienia siê treæ §6.4 na: W wyj¹tkowych i szczególnie
uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne mo¿e
byæ udzielane w formie wiadczenia pieniê¿nego, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Szko³y, ¿e stypendium
nie mo¿e byæ zrealizowane lub nie jest celowe w formie,
o której mowa w ust. 1  3.
9. W §6 dodaje siê ust. 5. o brzmieniu; W przypadku
przyznania stypendium w formie refundacji kosztów,
o których mowa w ust. 1-3 dokonywana jest ona na
podstawie z³o¿onych faktur, rachunków lub innych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mog¹
byæ honorowane owiadczenia rodziców albo pe³noletnich uczniów.
10. W rozdziale III. §8 ust. 4 dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:
Komisja Stypendialna po uzyskaniu opinii z Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej, wnioskuj¹c o przyznanie
stypendium szkolnego bierze pod uwagê realn¹ sytuacjê
materialn¹ rodziny, a nie tylko przedstawione dokumenty.
11. W §9.2. dodaje siê zdanie Faktury, rachunki dostarczone
przez wnioskodawcê bêd¹ wyp³acane w wysokoci wykazanej na fakturze, ale nie wiêcej ni¿ przyznane stypendium
szkolne.
12. Wzory wniosków o przyznanie stypendium szkolnego
i zasi³ku szkolnego stanowi za³¹cznik Nr 1 i Nr 2 do uchwa³y.
13. W rozdziale IV zmienia siê treæ §10 Na zasi³ki szkolne dla
uczniów przeznacza siê 2% dotacji celowej otrzymanej
przez Gminê Z³otów w trybie art. 90r ust. 4 ustawy
o systemie owiaty.
14. Do §11 dodaje siê pkt 7 o treci: wypadek cz³onka rodziny
maj¹cy istotny wp³yw na pogorszenie sytuacji materialnej
uprawnionej osoby, oraz pkt 8 o treci: wydatków zwi¹zanych z d³ugotrwa³¹ chorob¹ ucznia.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodnicz¹cy Rady
() in¿. Piotr Lach
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3895
UCHWA£A Nr XXVIII/208/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale u¿ytkowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska
w Kobylinie uchwala, co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr XXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale u¿ytkowe w §1 ust. 1
dodaje siê pkt 13 w brzmieniu:

13) za lokale wynajmowane na nieodp³atn¹ dzia³alnoæ
ochrony zdrowia pacjentów  3,74 z³
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kobylina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz D¿yga³a

3896
UCHWA£A Nr XXVIII/213/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie nazw ulic i placów w miejscowoci Kobylin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214. poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska
w Kobylinie uchwala, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nastêpuj¹ce kolejne nazwy ulicom i placom w miejscowoci Kobylin:

4. ulica Berdychowska
5. ulica Biskupa Adama Konarskiego
6. ulica Boruty
7. ulica Bruczek
8. ulica Cisowa
9. ulica Czerwona Ró¿a
10. ulica Droga Królewska

1. ulica Adama Mickiewicza

11. ulica Dworcowa

2. aleja Aleje Powstañców Wlkp.

12. ulica Farna

3. ulica Baszkowska

13. ulica gen. Jana Nepomucena Umiñskiego
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14. ulica gen. Józefa Edwarda Grobelnego

40. plac Plac Andrzeja Glabera

15. ulica gen. Mariana Langiewicza

41 ulica Polna

16. ulica gen. W³adys³awa Andersa

42. ulica Polskiego Wrzenia

17. ulica gen. W³adys³awa Sikorskiego

43. ulica Rawicka

18. ulica Grobla

44. ulica Rektora Macieja

19. ulica Grunwaldzka

45. ulica Rêbiechowska

20. ulica Henryka Sienkiewicza

46. rynek Rynek Marsza³ka J.Pi³sudskiego

21. ulica Ja³owcowa

47. ulica Rzemiechowska

22. ulica Jana III Sobieskiego

48. ulica Samuela Twardowskiego

23. ulica Jod³owa

49. ulica Sosnowa

24. ulica Józefa £ukasiewicza

50. ulica Stanis³awa Moniuszki

25. ulica Kolejowa

51. ulica Strzelecka

26. ulica Kocielna

52. ulica wierkowa

27. ulica Krobska

53. ulica Tadeusza Kociuszki

28. ulica Krotoszyñska

54. ulica Wa³owa

29. ulica Krótka

55. ulica Wolnoci

30. ulica Ksiêdza Antoniego Szyperskiego

56. ulica Zamkowa

31. ulica Leszczyñskich

§2. Wyznaczenie nazw ulic i placów w terenie okrela
mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

32. ulica £¹kowa
33. ulica 3 Maja
34. ulica Marii D¹browskiej
35. ulica Marii Konopnickiej
36. ulica Miko³aja Kopernika
37. ulica Modrzewiowia
38. ulica Nowy Rynek

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXVI/162/2001 Rady Miasta
i Gminy w Kobylinie z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie
nazw ulic i placów w miejscowoci Kobylin.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kobylina.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

39. ulica Ogrodowa
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz D¿yga³a
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3897
UCHWA£A Nr XXVIII/214/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminê
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 44, art. 96
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Kobylinie
uchwala, co nastêpuje:

5) przewóz zw³ok,
6) obs³uga przy pochówku,
7) inne czynnoci wynikaj¹ce z okolicznoci, zgodnie z wyznaniem zmar³ego.
§3. 1. Gmina zleca wykonanie pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom po wczeniejszym okreleniu przez Kierownika Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kobylinie czynnoci oraz górnych granic kosztów z tym zwi¹zanych.

§1. 1. Gmina sprawia pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.

2. Zapisy ust. 1 stosuje siê odpowiednio w przypadku
zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzinie.

2. O sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu przez gminê mo¿e równie¿ ubiegaæ siê osoba lub rodzina
znajduj¹ca siê w trudnej sytuacji ¿yciowej i nie maj¹ca
mo¿liwoci ubiegania siê o wiadczenia na ten cel z innych
tytu³ów.

§4. Kierownik Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Kobylinie dokonuje zap³aty lub zwrotu kosztów
pogrzebu na podstawie:

3. Pogrzeb powinien odbyæ siê zgodnie z wyznaniem
zmar³ego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kocio³a lub innych zwi¹zków wyznaniowych.
§2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbêdne czynnoci
z tym zwi¹zane, a w szczególnoci:
1) zakup trumny,
2) zakup ubrania,
3) przechowanie zw³ok,
4) przygotowanie zw³ok do pochówku,

1) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które
dokona³y pochówku
2) rachunku wystawionego przez firmê, której zosta³y zlecone czynnoci, po uprzednim wykonaniu zlecenia
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kobylina.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz D¿yga³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

Poz. 3898

— 15040 —

3898
UCHWA£A Nr XXVI/143/05 RADY GMINY WAPNO
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Wapnie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1,
2, 3 ustawy z dnia Rada Gminy Wapno uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê statut Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Wapnie stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wapno oraz Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wapnie.

§3. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Wapno Nr V/26/96
z dnia 25 padziernika 1996 roku w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Wapnie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Zygmunt Kubasik

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVI/143/05
Rady Gminy Wapno
z dnia 29 sierpnia 2005 r.

STATUT GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W WAPNIE
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wapnie dzia³a
w oparciu o:
1) ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
2) ustawê z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
3) ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
4) uchwa³ê Gminnej Rady Narodowej Nr XI/51/90 z dnia 20
kwietnia 1990 roku w sprawie powo³ania Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wapnie,
5) ustawê z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),
6) statut Gminy Wapno,
7) niniejszy statut.
§2. Orodek posiada siedzibê w Wapnie, przy ul. wierczewskiego 1.
§3. Obszarem dzia³ania jest teren Gminy Wapno.
§4. 1. Orodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ powo³an¹ przez
Gminn¹ Radê Narodow¹ w Wapnie w roku 1990.
no.

2.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ sprawuje Wójt Gminy Wap-

2. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA
§5. 1. Przedmiotem dzia³alnoci Orodka jest organizowanie i wykonywanie pomocy spo³ecznej na terenie gminy
wapno.
2. Do zadañ Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
nale¿y w szczególnoci:
1) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustawa wiadczeñ,
2) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia pomocy spo³ecznej,
3) pobudzanie spo³ecznych aktywnoci w zaspokojeniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,
4) praca socjalna rozumiana, jako dzia³alnoæ zawodowa
maj¹ca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania
w spo³eczeñstwie poprzez pe³nienie odpowiednich ról
spo³ecznych oraz tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu
celowi,
5) organizowanie us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania.
§6. Zadania okrelone w §5 Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej wykonuje w ramach 3 grup Zadañ do których
nale¿¹:
1) zadania w³asne gminy okrelone w art. 17, ust. 2 ustawy
o pomocy spo³ecznej,
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2) zadania w³asne gminy o charakterze obowi¹zkowym okrelone w art. 17, ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej,
3) zadania zlecone gminie okrelone w art. 18, ust. 1 ustawy
o pomocy spo³ecznej.
§7. W realizacji swoich zadañ Orodek wspó³pracuje
z organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowymi, Kocio³em
Katolickim i innymi Kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi
oraz osobami fizycznymi i Prawnymi.
III. Struktura organizacyjna Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wapnie
§8. 1. Orodek ma strukturê bez wydzia³ow¹, w sk³ad
której wchodz¹:
1) kierownik Orodka,
2) pracownicy socjalni,
3) ksiêgowa,
4) stanowisko do spraw wiadczeñ rodzinnych.
2. Szczegó³owy podzia³ zadañ okrelaj¹ zakresy czynnoci pracowników sporz¹dzone przez Kierownika Orodka.
3. Orodkiem kieruje kierownik odpowiedzialny za jego
dzia³alnoæ i realizacje przypisanych Orodkowi zadañ.
§9. Do zadañ Kierownika nale¿y:
1) organizowanie pracy Orodka,
2) sk³adanie organom Gminy sprawozdañ i wniosków
z pracy Orodka i zakresu potrzeb pomocy spo³ecznej,
3) kierowanie podleg³ymi pracownikami,
4) prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej,
5) przygotowanie materia³ów dotycz¹cych rozpoznania
i oceny potrzeb pomocy spo³ecznej,
6) planowanie rodków finansowych na wiadczenia rodowiskowe pomocy spo³ecznej,
7) ocena problemów spo³ecznych terenu i przedstawienie
propozycji ich rozwi¹zania,
8) podejmowanie na podstawie odrêbnego upowa¿nienia
Wójta Gminy Wapno decyzji o przyznaniu lub odmowie
wiadczeñ pomocy spo³ecznej oraz wiadczeñ rodzinnych,
9) przedstawienie Wójtowi informacji i sprawozdañ dotycz¹cych zakresu wystêpuj¹cych na terenie gminy potrzeb
pomocy spo³ecznej,
10) wspó³praca z organizacjami oraz mobilizowanie rodowisk lokalnych do dzia³ania na rzecz pomocy spo³ecznej.
§10. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników
Orodka Pomocy Spo³ecznej.

Poz. 3898

1. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
2. Kierownik jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników
GOPS, zawiera i rozwi¹zuje z nimi umowê o pracê.
3. Prawa i obowi¹zki pracowników GOPS reguluje Kodeks
Pracy. Zasady wynagradzania ustalone s¹ na podstawie
Rozporz¹dzenia Rady ministrów z dnia 26.07.2000 r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹dy terytorialnego (Dz.U. Nr 61 poz. 708 z 2000 r. z póniejszymi
zmianami).
4. Wynagrodzenia za pracê ustala: dla kierownika GOPS
 Wójt Gminy, dla pracowników  Kierownik GOPS.
§11. 1. Z³o¿one wnioski o przyznanie pomocy finansowej rozpatrywane sa przez Kierownika GOPS w zakresie
zadañ w³asnych i zadañ zleconych na podstawie upowa¿nienia Wójta Gminy w Wapnie.
2. Kierownika w razie jego nieobecnoci zastêpuje pracownik socjalny, który upowa¿niony jest do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadañ pomocy spo³ecznej.
3. W zakresie wiadczeñ rodzinnych Wójt upowa¿nia
Kierownika orodka do wydawania decyzji administracyjnych
w tym zakresie. W czasie nieobecnoci kierownika decyzjê
w zakresie wiadczeñ rodzinnych wykonuje pracownik upowa¿niony przez wójta na wniosek kierownika GOPS, zajmuj¹cy siê wiadczeniami rodzinnymi.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§12. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wapnie sporz¹dza bilans potrzeb w oparciu o rozeznanie rodowiska.
§13. rodki na realizacjê wiadczeñ i utrzymanie orodka
zabezpiecza:
1) na zadania w³asne  bud¿et gminy,
2) na zadania zlecone  bud¿et pañstwa,
3) inne ród³a.
§14. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wapnie obs³ugê finansowo  ksiêgow¹ wykonuje we w³asnym zakresie.
§15. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ posiada Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
V. Postanowienia koñcowe
§16. Zmiana treci statutu wymaga uchwa³y Rady Gminy
Wapno.
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3899
UCHWA£A Nr XXV/158/05 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi Nr 1331010 relacji Karminiec - Soniczka
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), uchwala siê co nastêpuje:
§1. Po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Pleszewskiego, pozbawia siê drogê gminn¹ Nr 1331010 Karminiec Soniczka wskazan¹ w za³. Nr 1 do uchwa³y kategorii drogi
gminnej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

— 15043 —

Poz. 3899

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

— 15044 —

Poz. 3900, 3901

3900
UCHWA£A Nr XXXVI/444/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/53/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia
i okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Stanis³awa Staszica, przy ul. Buczka 11 w Pile
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003
r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 17 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz.
788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Pi³y uchwala co nastêpuje
§1. W Uchwale Nr IX/53/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia i okrelenia
obwodu Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Stanis³awa Staszica,
przy ul. Buczka 11 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr
18 poz. 366) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

§2. Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
1 Maja, Al. Piastów, Bohaterów Stanigradu, Buczka, dr Franciszka Witaszka, Drygasa, Dworzec Towarowy, Dworzec Osobowy, Fa³ata, Kiliñskiego, Konopnickiej, Kryniczna, Kwiatowa,
Okrzei, Ossoliñskich, Pl. Zwyciêstwa, Pl. Staszica, Pl. ks. dr
Boles³awa Domañskiego, Pl. Konstytucji 3 Maja, Pocztowa,
Pomorska, Pola, Rymarska, Rynkowa, Sikorskiego, ródmiejska, wiêtojañska, Teatralna, Towarowa, Warsztatowa, Zakopiañska, Zygmunta Starego, 11 Listopada.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn

3901
UCHWA£A Nr XXXVI/445/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia
i okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Marcina Kasprzaka, przy ul. Roosevelta 12 w Pile
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003
r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz.
2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141,
Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Pi³y uchwala
co nastêpuje:

obwodu Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Marcina Kasprzaka,
przy ul. Roosevelta 12 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
nr 18 poz. 367; zm. 2003 r. Nr 27, poz. 507) wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:

§1. W Uchwale Nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia i okrelenia

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.

§2. Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Al. Powstañców Wielkopolskich do nr 18 w³¹cznie, Bydgoska
numery parzyste do nr 138, Bydgoska numery nieparzyste do
nr 63 w³¹cznie, D¹browskiego nr 3, 5, 7, Kossaka do nr 99,
Kusociñskiego, Kadetów, Podchor¹¿ych, Roosevelta, Browarna, Ludowa numery nieparzyste do nr 35, Pl. Powstañców
Warszawy, Wincentego Witosa, Olimpijczyków.
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§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn

3902
UCHWA£A Nr XXXVI/446/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/56/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia
i okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika, przy ul. Grabowa 18 w Pile
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003
r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz.
2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141,
Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Pi³y uchwala
co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr IX/56/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia i okrelenia
obwodu Szko³y Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika, przy ul.
Grabowa 18 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 18, poz.
369) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

§2. Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Bydgoska od numeru 65 do numeru 109, Cha³ubiñskiego,
Chojnicka, Dworzec Celny, Fabryczna, Grabowa, Kaczorska,
Kalina, Kapucyñska, Karpacka, Komuny Paryskiej, Leszków,
Ludowa od numeru 36 do numeru 60, £owiecka, Malczewskiego, Na Leszkowie, Okólna, Rybacka, mi³owska, Tczewska, Tucholska, Walki M³odych, Wawelska, W¹growiecka
Wêglowa, Wyrzyska.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn
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3903
UCHWA£A Nr XXXVI/447/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/57/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
przekszta³cenia i okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej Nr 5 przy ul. Al. Niepodleg³oci 18 w Pile
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003
r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz.
2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141,
Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Pi³y uchwala
co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr IX/57/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia przekszta³cenia
i okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej nr 5 przy ul.
Al. Niepodleg³oci 18 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
nr 18 poz. 370; zm. 2001 r. Nr 57 poz. 1045) wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:

§2. Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Al. Jana Paw³a II nr 1-8, Al. Niepodleg³oci, Al. Wojska
Polskiego do nr 7, B³otna, Brukowa, Budowlanych, Dzieci
Polskich, Koszycka, Ks. Jerzego Popie³uszki, Kurpiñskiego,
Kujawska, Mieszka l, Mi³a, Moniuszki, Namys³owskiego, Niemcewicza, Noskowskiego, Nowowiejskiego, Ojca Maksymiliana
Kolbe, Ogiñskiego, Okrê¿na, Paderewskiego, Parkowa, Piaskowa, Piekarska, Podlena, Pogodna, Prosta, Ró¿ana Droga,
Ró¿yckiego, Skona, Sucha, Wa³ecka, Wiatraczna, Wiosenna,
Wodna, Zbrojna, ¯eleñskiego, ¯ytnia.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn

3904
UCHWA£A Nr XXXVI/448/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/59/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia
i okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej Nr 7 przy ul. Al. Wojska Polskiego 45 w Pile
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003
r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz.
2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141,
Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Pi³y uchwala
co nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr IX/59/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia i okrelenia
obwodu Szko³y Podstawowej Nr 7 przy ul. Al. Wojska Polskiego 45 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 18 poz. 372;
zm. 2001 r. Nr 57 poz. 1046) wprowadza siê nastêpuj¹c¹
zmianê:
§2. Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Agatowa, Al. Wojska Polskiego od numeru 9, Armii Krajowej,
Armii Ludowej, Asnyka, Batalionów Ch³opskich, Ceglana,
Chopina, Chorwacka, D³ugosza, G³adyszewo, Grottgera, Grun-
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waldzka, Hutnicza, Kamienna, Kochanowskiego, Konarskiego, Kopernika, Kono, Kraszewskiego, Krzywa, Lotnicza, £êgi,
Matwiejewa, Matejki, Mickiewicza od numeru 96, Obroñców
Helu, Orzeszkowej, Partyzantów, Pl. 9 Maja, Po³abska, Prusa,
Rubinowa, Salezjañska, Batorego, Szafirowa, Szarych Szeregów, Turkusowa, Walecznych, Wypoczynkowa, Wyspiañskiego nieparzyste do numeru 23 i parzyste do numeru 18,
Wyszyñskiego, Z³ota, ¯ó³kiewskiego.

Poz. 3904, 3905

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn

3905
UCHWA£A Nr XXXVI/449/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej Nr 12 przy ul. wierkowa 19 w Pile
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003
r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz.
2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141,
Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Pi³y uchwala
co nastêpuje:
§1. W Uchwale nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15
marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej nr 12 przy ul. wierkowa 19 w Pile (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 18 poz. 379; zm. 2003 r. Nr 27 poz. 506)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§1. ust. 2 Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹
ulice: Agrestowa, Akacjowa, Bluszczowa, Boczna, Bydgoska

od nr 111, Bydgoska od nr 140, Bukowa, Che³moñskiego,
Dêbowa, Dunikowskiego, gen. W³adys³awa Andersa, Gierymskiego, Jagodowa, Ja³owcowa, Jaminowa, Jaworowa, Kalinowa, Kar³owicza Mieczys³awa, Kasprzaka, Kasztanowa, Klonowa, Korczaka Janusza, Kossaka od nr 100, Ledycka, Lelewela, Lipowa, Lutycka, Malinowa, Micha³owskiego, Miodowa,
Modrzewiowa, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Plater Emilii, Pracownicza, p³k. Micha³a Zio³y, pp³k. Aleksandra Kity, Robotnicza, Rodakowskiego, Rod³a, Serbska, S³owiañska, Sobieskiego, Sosnowa, Stañczyka, Szermentowskiego Józefa, wierkowa, Topolowa, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wrzosowa, Wybickiego, Zau³ek, Zes³añców Sybiru, Sk³adowa, Gie³dowa.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn
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3906
UCHWA£A Nr XXXVI/450/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXVIII/342/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia
i okrelenia obwodu Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile. (Akt za³o¿ycielski)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm.
2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r.
Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2
pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm.
Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr
17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta
Pi³y uchwala co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr XXXVIII/342/01 Rady Miejskiej w Pile
z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i okrelenia
obwodu Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul.
Brzozowej 4 w Pile (Akt za³o¿ycielski) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 57 poz. 1042) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§2. Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Al. Poznañska, Bociania, Bohaterów Westerplatte, Brzechwy,
Brzozowa, Ceramiczna, Chodzieska, Cicha, Czarnieckiego Ste-

fana, Czarnkowska, Czy¿ykowa, Dembowskiego Edwarda, Dojazdowa, Dolna, Drozdowa, Gêsia, Gliniana, G³owackiego,
Gnienieñska, Go³êbia, Grodzka, Ibisowa, Jaskó³cza, Jastrzêbia, Kanarkowa, Kolejowa, Kolibrowa, Kociuszki, Krótka,
Krucza, Lena, Libelta, Limanowskiego, Ludwisarska, £abêdzia, £ódzka, Margoniñska, Miedziana, Morelowa, Motylewska, Masztowa, Obornicka, Orla, Osiedlowa, Pelikanowa,
Perkozia, Piêkna, Platynowa, Polna, Pó³miejska, Przemys³owa,
Przepiórcza, Ptasia, Pu³askiego, Radosna, Rogoziñska, Rydygiera Ludwika, Rzemielnicza, Siemiradzkiego, Sienkiewicza,
Marii Skodowskiej-Curie, Skowronkowa, S³oneczna, S³owicza, Sokola, Sowia, Sowiñskiego, Spi¿owa, Stalowa, Stobno
1, Strusia, Strzelecka, Srebrna, Trzcianecka, Ujska, Wapienna,
Wiejska, Wilgowa, Wiosny Ludów, Wronia, Wysoka, Zamenhofa Ludwika, Zatorska, ¯abia, ¯urawia, ¯wirowa.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn
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3907
UCHWA£A Nr XXXVI/451/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXVIII/343/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia
i okrelenia obwodu Zespo³u Szkó³ Nr 2 im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Pile (Akt za³o¿ycielski)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm.
2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r.
Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2
pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm.
Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr
17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta
Pi³y Uchwala co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr XXXVIII/343/01 Rady Miejskiej w Pile
z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i okrelenia
obwodu Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Królowej Jadwigi 2 w Pile (Akt
za³o¿ycielski) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 57, poz. 1043)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§2. Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Al. Powstañców Wielkopolskich, Al. Wyzwolenia, Bema Józefa, Bia³a, Bniñskich, Bocheñskiego, Chodkiewicza, Daleka,

D¹browskiego bez wie¿owców nr 3,5,7, Dêbiaki, Garczyñskiego Franciszka, Gdañska, G³uchowska, Górków, Gra¿yny, Gryfitów, Harcerska, Jagielloñska, Jasna, Jesienna, Kasztelañska,
Kazimierza Wielkiego, Kolista, Konstancji, Krañcowa, Królewska, Królowej Jadwigi, Kunik, Kwidzyñska, £adna £¹czna,
Ma³e B³onia, M³ynarska, Nad Gwd¹, Nad £¹kami, Nowa,
Olsztyñska, Opaliñskich, Pasa¿ Koszycki, Pl. Jagie³³y, Promienna, Przednia, Równa, Rycerska, Rynek Koszycki, Staropolska, Styki Jana, Swojska, Szkolna, niadeckich, rednia,
wiatowida, Targowa, Tartaczna, Ukryta, Ustronna, Wazów,
Wenedów, Widok, Winiowa, Wspólna, Zacisze, Zak¹tek,
Zamiejska, Zielna, Zielona Dolina, ¯elazna, ¯wirki i Wigury.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn
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3908
UCHWA£A Nr XXXVI/452/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXVIII/344/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia-27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia
i okrelenia obwodu Zespo³u Szkó³ Nr 3 im. Lotników Polskich przy ul. ¯eromskiego 41 w Pile (Akt za³o¿ycielski)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm.
2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r.
Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2
pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm.
Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr
17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta
Pi³y uchwala co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr XXXVIII/344/01 Rady Miejskiej w Pile
z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i okrelenia
Zespo³u Szkó³ Nr 3 w Pile im. Lotników Polski, przy ul.
¯eromskiego 41 w Pile. (Akt za³o¿ycielski) (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 57 poz. 1044) wprowadza siê nastêpuj¹c¹
zmianê:
§2. Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Szko³y Podstawowej nr 6
Bogus³awskiego, Drzyma³y, Fredry, Kondratowicza, Droga
Kotuñska, Krasiñskiego, £u¿ycka, Makuszyñskiego, Ma³a,
Norwida, Pl. Inwalidów, Reja, Reymonta, Rugijska, S³owackiego, Staffa Leopolda, Sportowa, l¹ska, wite, Tetmajera,
Traugutta, Trentowskiego, W³adys³awa IV, ¯eromskiego,

Mickiewicza do numeru 95, Wyspiañskiego nieparzyste od
numeru 25 i parzyste od numeru 20.
Gimnazjum nr 3
Agatowa, Al. Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Armii
Ludowej, Asnyka, Batalionów Ch³opskich, Bogus³awskiego,
Ceglana, Chorwacka, D³ugosza, Droga Kotuñska, Drzyma³y,
Fredry, G³adyszewo, Grottgera, Grunwaldzka, Hutnicza, Kamienna, Kochanowskiego, Konarskiego, Kondratowicza, Kopernika, Kono, Krasiñskiego, Kraszewskiego, Krzywa, Lotnicza, £êgi, £u¿ycka, Makuszyñskiego Kornela, Ma³a, Matwiejewa, Mickiewicza, Norwida, Obroñców Helu, Orzeszkowej,
Partyzantów, Pasa¿ Pantaleona Szumana, Pl. Inwalidów, Pl. 9
Maja, Po³abska, Prusa Boles³awa, Reja, Reymonta, Rubinowa,
Rugijska, Salezjañska, S³owackiego, Staffa Leopolda, Sportowa, Batorego, Szarych Szeregów, l¹ska, wite, Tetmajera,
Traugutta, Trentowskiego, Turkusowa, Walecznych, W³adys³awa IV, Wypoczynkowa, Wyspiañskiego, prymasa Stefana
Wyszyñskiego, Z³ota, ¯eromskiego, ¯ó³kiewskiego.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

Poz. 3909

— 15051 —

3909
UCHWA£A Nr XXXVI/453/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
utworzenia i okrelenia obwodu Gimnazjum Nr 4 ul. Kujawska 18 w Pile (Akt za³o¿ycielski)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm.
2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r.
Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2
pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm.
Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr
17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta
Pi³y uchwala co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i okrelenia obwodu
Gimnazjum Nr 4 przy ul. Kujawska 18 w Pile (Akt za³o¿ycielski)
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 18 poz. 377; zm. 2003 r. Nr
27 poz. 508) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§2. Otrzymuje brzmienie:  Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Al. Wojska Polskiego do nr 45, Al. Niepodleg³oci, Aleja
Piastów, Bohaterów Stalingradu, Budowlanych, B³otna, Brukowa, Buczka, Chopina, Drygasa, Dzieci Polskich, Pl. ks. dr

Boles³awa Domañskiego, Dworzec Towarowy, Dworzec PKP,
Fa³ata, Kujawska, Kiliñskiego, Konopnickiej, Kryniczna, Kwiatowa, Koszycka, Kurpiñskiego, 11 Listopada, 14 Lutego, Mieszka l, Ojca Maksymiliana Kolbe, Moniuszki, Mi³a, 1 Maja,
Namys³owskiego, Niemcewicza, Noskowskiego, Nowowiejskiego, Okrê¿na, Ogiñskiego, Okrzei, Ossoliñskich, Paderewskiego, Pl. Zwyciêstwa, Piekarska, ks. Jerzego Popie³uszki,
Prosta, Pogodna, Podlena, Wincentego Pola, Pl. Konstytucji
3 Maja, Pl. Staszica, Al. Wojska Polskiego, Pocztowa, Pomorska, Ró¿ana Droga, Ró¿yckiego, Rymarska, Rynkowa, Skona,
Sucha, Spokojna, Sikorskiego, ródmiejska, wiêtojañska,
Teatralna, Towarowa, Wodna, Wiosenna, Wiatraczna, Wa³ecka, Al. Wyzwolenia, Warsztatowa, dr Franciszka Witaszka,
Zbrojna, Zakopiañska, Zygmunta Starego, ¯ytnia, ¯eleñskiego.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

Poz. 3910

— 15052 —

3910
UCHWA£A Nr XXXVI/454/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
utworzenia i okrelenia obwodu Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bydgoska 23 w Pile (Akt za³o¿ycielski)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003
r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz.
2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141,
Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Pi³y uchwala
co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i okrelenia obwodu
Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bydgoska 23 w Pile (Akt za³o¿ycielski)
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 18 poz. 378) wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:
§2. Otrzymuje brzmienie: Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:Agrestowa, Akacjowa, Al. Powstañców Wielkopolskich do
numeru 18, Bluszczowa, Boczna, Browarna, Bukowa, Bydgoska, Cha³ubiñskiego, Che³moñskiego Józefa, Chojnicka, D¹browskiego wie¿owce nr 3, 5, 7, Dêbowa, Dunikowskiego,
Dworzec Celny, Fabryczna, gen. W³adys³awa Andersa, Grabowa, Gie³dowa, Gierymskiego Maksymiliana, Jagodowa, Ja-

³owcowa, Jaminowa, Jaworowa, Kaczorska Janusza, Kadetów, Kalinowa, Kapucyñska, Karpacka, Kasprzaka, Klonowa,
Komuny Paryskiej, Korczaka, Kossaka, Kusociñskiego, Ledycka, Lelewela, Lipowa, Ludowa, Lutycka, £owiecka, Malczewskiego, Malinowa, Micha³owskiego Piotra, Miodowa, Modrzewiowa, Na Leszkowie, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Okólna,
Olimpijczyków, Plater Emilii, Pl. Powstañców Warszawy, P³otki, Pracownicza, p³k. Micha³a Zio³y, pp³k. Aleksandra Kity,
Podchor¹¿ych, Robotnicza, Rodakowskiego, Rod³a, Roosevelta, Rybacka, Serbska, Sk³adowa, S³owiañska, Sobieskiego,
Sosnowa, Stañczyka, Szermentowskiego Józefa, mi³owska,
wierkowa, Tczewska, Topolowa, Tucholska, Walki M³odych,
Wawelska, W¹growiecka, Wêglowa, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Wybickiego, Wyrzyska, Zau³ek, Zes³añców Sybiru.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

— 15053 —

Poz. 3911

3911
UCHWA£A Nr XXXVI/467/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXXII/380/05 Rady Miasta Pi³y z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie sprzeda¿y
lokali mieszkalnych w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Pi³a oraz udzielania bonifikat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust. 2 pkt 3
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2002 r.
Nr 214, poz. 1806), art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 35 ust. 3,
art. 67 ust. 1i 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz art. 70 ust. 2 i 4, art.
72 ust. 2 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1. Zmienia siê treæ pkt 6 w §4 uchwa³y Nr XXXII/380/05
Rady Miasta Pi³y z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie
sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Pi³a oraz udzielania bonifikat, który otrzymuje brzmienie Zezwala siê Prezydentowi Miasta Pi³y na udzielenie bonifikat przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych, na zasadach okrelonych w §6 i §6a niniejszej uchwa³y.
§2. Zmienia siê treæ §6 uchwa³y Nr XXXII/380/05 Rady
Miasta Pi³y z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie sprzeda¿y
lokali mieszkalnych w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Pi³a oraz udzielania bonifikat, który otrzymuje brzmienie Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Pi³a w budynkach, w których znajduj¹ siê wiêcej
ni¿ 2 lokale mieszkalne, nabywcom lokali mieszkalnych udziela siê bonifikaty w wysokoci:
1) 50% od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego a w przypadku nabywców uprawnionych do zwrotu kaucji mieszkaniowej wp³aconej przed dniem 12 listopada 1994 roku, którzy
zrzekn¹ siê jej waloryzacji - 55% od ceny sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego;
2) dalsze 20% od ceny sprzeda¿y lokalu, przy jednorazowej
wp³acie ca³ej nale¿noci;
3) 85% od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, dla nabywców w budynkach , w których znajduj¹ siê wiêcej ni¿ 4
lokale mieszkalne i wszystkie lokale przeznaczone do

zbycia zostan¹ sprzedane, przy czym liczba lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 5a w przypadku nabywców uprawnionych do zwrotu
kaucji mieszkaniowej wp³aconej przed dniem 12 listopada
1994 roku, którzy zrzekn¹ siê jej waloryzacji - 90% od ceny
sprzeda¿y lokalu mieszkalnego;
4) ³¹czna bonifikata przy zakupie lokalu mieszkalnego nie
mo¿e przekraczaæ 90%;
5) powy¿sze bonifikaty stosuje siê odpowiednio do pierwszej
op³aty przy zbyciu udzia³u w prawie u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej zwi¹zanym z odrêbn¹
w³asnoci¹ lokalu mieszkalnego.
§3. Po §6 uchwa³y Nr XXXII/380/05 Rady Miasta Pi³y
z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie sprzeda¿y lokali
mieszkalnych w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
Pi³a oraz udzielania bonifikat, dodaje siê §6a w brzmieniu:
Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Pi³a w budynkach, w których znajduj¹ siê l lub
2 lokale mieszkalne, nabywcom lokali mieszkalnych udziela
siê bonifikaty w wysokoci:
1) 20% od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego a w przypadku nabywców uprawnionych do zwrotu kaucji mieszkaniowej wp³aconej przed dniem 12 listopada 1994 roku, którzy
zrzekn¹ siê jej waloryzacji - 25% od ceny sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego,
2) dalsze 5% od ceny sprzeda¿y lokalu, przy jednorazowej
wp³acie ca³ej nale¿noci;
3 powy¿sze bonifikaty stosuje siê odpowiednio do pierwszej
op³aty przy zbyciu udzia³u w prawie u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej zwi¹zanym z odrêbn¹
w³asnoci¹ lokalu mieszkalnego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
() Mieczys³aw Augustyn

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

— 15054 —

Poz. 3912

3912
UCHWA£A Nr XXXI/236/2005 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniej¹cej drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 162 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) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086, zmiana Dz.U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) Rad Gminy Czarnków uchwala ci
nastêpuje:

§1. Ustala siê przebieg drogi gminnej Jêdrzejewo 
Pomorska Wola, który okrelono w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków
() Henryk Mietlicki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

— 15055 —

Poz. 3912

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 141

Poz. 3913

— 15056 —

3913
UCHWA£A Nr XXXI/237/2005 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami gminy Czarnków
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 zmiany 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) Rad Gminy Czarnków
uchwala co nastêpuje:
§1. Konsultacje z mieszkañcami gminy przeprowadza siê
w przypadkach:
1) gdy wymagaj¹ tego przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa,
2) gdy organy gminy zwróc¹ siê do mieszkañców o wyra¿enie opinii maj¹cych byæ przedmiotem ich rozstrzygniêcia,
3) na wniosek mieszkañców gminy.
§2. 1. Konsultacje przeprowadza siê:
a) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców gminy uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach, je¿eli konsultacja dotyczy mieszkañców ca³ej gminy,
b) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców obszaru objêtego konsultacj¹, uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach, je¿eli konsultacja nie dotyczy mieszkañców
ca³ej gminy.
2. Wnioski mieszkañców, o których mowa w ust. 1,
powinny zawieraæ ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania,
numer ewidencyjny PESEL oraz w³asnorêcznie z³o¿one podpisy.
3. Wniosek powinien wskazywaæ reprezentanta wnioskodawców.
4. Iloæ mieszkañców, o których mowa a ust. 1, ustala siê
na dzieñ 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.
§3. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach z mieszkañcami gminy, chyba ¿e orga gminy zarz¹dzaj¹cy konsultacje postanowi inaczej.
§4. O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkañców decyduje Rad Gminy w odrêbnej uchwale. Rad Gminy
Podejmuje uchwa³ê w przedmiocie konsultacji w terminie do
60 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§5. W przypadku nie uwzglêdnienia wniosku mieszkañców o przeprowadzeniu konsultacji, Rad Gminy informuje
o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz og³asza treæ uchwa³y z uzasadnieniem na tablicy og³oszeñ Urzê-

du Gminy, na tablicy so³ectw, w³aciwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Czarnków.
§6. O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji okrelonej
w §1 pkt 1) i 2) decyduje Wójt w formie zarz¹dzenia.
§7. W konsultacji maja prawo braæ udzia³ mieszkañcy
Gminy, którzy w dniu odpowiadaj¹cym dacie rozpoczêcia
konsultacji maja ukoñczone 18 lat.
§8. Konsultacja oznacza rejestracjê opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygniêcia sprawy, podanej konsultacji.
§9. 1. Postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji organ gminy podaje do wiadomoci publicznej w szczególnoci:
a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki
projektowanego rozstrzygniêcia,
b) terytorialny zasiêg konsultacji,
c) sposób oraz tryb zg³aszania opinii, uwag i propozycji,
d) datê rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji,
e) sposób oraz tryb podsumowania zg³oszenia opinii, uwag
i propozycji.
2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji mo¿e
powo³aæ komisjê w sk³adzie od 2 do 7 osób.
3.

Konsultacje przeprowadza siê na koszt gminy.

§10. 1. Organ gminy rozpatruje opiniê, uwagi i propozycje zg³oszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie.
2. Organ gminy podaje do wiadomoci publicznej wynik
konsultacji og³oszenie jego treci na tablicy og³oszeñ, w³aciwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Czarnków.
§11. Wyniki konsultacji nie wi¹¿¹ organów gminy.
cji.

§12. Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsulta-

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rad Gminy Czarnków
() Henryk Mietlicki
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3914
UCHWA£A Nr XXIII/161/2005 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSN¥
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze wiadczone w dziennym domu pomocy spo³ecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 97 ust. 5, w zwi¹zku art. 51ust. 1,
2, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Osobom, które ze wzglêdu na wiek, chorobê, niepe³nosprawnoæ wymagaj¹ czêciowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych, mog¹ byæ przyznane
us³ugi opiekuñcze wiadczone w dziennym domu pomocy
spo³ecznej.
§2. Us³ugi opiekuñcze wiadczone w dziennym domu
pomocy spo³ecznej przys³uguj¹ nieodp³atnie:
- osobie samotnie gospodaruj¹cej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego okrelonego w art. 8 ust.
1, pkt 1 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004
r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.),
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobê nie przekracza, kryterium dochodowego okrelonego w art. 8 ust. 1,
pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca
2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.).

odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze na zasadach okrelonych
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek osoby zobowi¹zanej do odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze wiadczone w dziennym domu pomocy spo³ecznej lub
z urzêdu mo¿e ona zostaæ czêciowo lub ca³kowicie zwolniona
z ponoszenia odp³atnoci, zw³aszcza ze wzglêdu na:
- koniecznoæ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny
w jednostce organizacyjnej pomocy spo³ecznej, placówce
rehabilitacyjnej lub wychowawczej,
- samotne wychowywanie i utrzymywanie nieletnich dzieci.
2. Okres na jaki osoba zwolniona jest z ponoszenia op³at
okrela w decyzji Kierownik Miejsko - Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Grabowie nad Prosna.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Osoby nie spe³niaj¹ce kryterium, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia
12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.) ponosz¹

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Gra¿yna Jaszczyk

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIII/161/2005
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosn¹
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

TABELA ODP£ATNOCI ZA US£UGI OPIEKUÑCZE WIADCZONE W DZIENNYM DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ
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3915
UCHWA£A Nr XXXVI/290/2005 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XLII/291/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie: inkasa podatku i op³at lokalnych
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431,
z póniejszymi zmianami) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U. z 2002 roku
Nr 200 poz. 1682) art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, z póniejszymi
zmianami), art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
 Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 roku Nr 137 poz. 926,
z póniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591, z póniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co nastêpuje:

3. Do poboru III raty podatku rolnego, od nieruchomoci,
lenego, ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego i od posiadania
psów za rok 2005, nale¿nego od osób fizycznych zamieszka³ych na terenie wsi Smoszew powo³uje siê inkasenta - Idziego
Pospiecha zamieszka³ego w Smoszewie ul. Lena 11,
w miejsce chorego w tym okresie So³tysa Jana Szlachetki
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krotoszyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wies³aw wica

§1. W Uchwale Nr XLII/291/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 wrzenia 2001 roku w sprawie inkasa podatku
i op³at lokalnych zmienia siê treæ §1 ust. 3, który otrzymuje
brzmienie:

3916
UCHWA£A Nr XLIV/356/05 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 28 wrzenia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XLII/342/05 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2005 r. dot. zatwierdzenia
cen biletów za przejazdy pasa¿erskie rodkami komunikacji gminnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 241 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568
z 2002 r. Nr 153 poz. 1271 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116
poz. 1203) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2000 r.
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718, Nr 46 poz. 499 z 2002 r. Nr
74 poz. 676 Nr 113 poz. 984 z 2003 r. Nr 65 poz. 595
z 2004 r. Nr 96 poz. 959 z 2005 r. Nr 64 poz. 565) Rada Gminy
w Dopiewie uchwala co nastêpuje:
§1. Zmienia siê §4 Uchwa³y Nr XLII/342/05 Rady Gminy
z dnia 19 sierpnia 2005 r., który otrzymuje brzmienie:

Uchwala siê Uchwa³ê Nr III/25/02 Rady Gminy z dnia 30
grudnia 2002 r. oraz Uchwa³ê Nr XLI/335/05 Rady Gminy
z dnia 1 sierpnia 2005 r.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 padziernika
2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie
() Leszek Nowaczyk
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 wrzenia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci wskaników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2
powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 71, poz. 733,
Dz.U. 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r.,
Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 281,
poz. 2783 oraz 2786) og³asza siê wskaniki przeliczeniowe
kosztu odtwarzania 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych w województwie wielkopolskim na okres od 1
padziernika 2005 do 31 marca 2006 r. w nastêpuj¹cych
wysokociach:

1. dla województwa, z wy³¹czeniem miasta Poznania
2.000 z³.
2. dla miasta Poznania

3.000 z³.

Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski
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