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3357
ZARZ¥DZENIE Nr 208/03 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 1 listopada 2003 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym
Nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Miedzichowo
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 (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 159,
poz. 1547) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Miedzichowo dla wyboru radnego w jednomandatowym
okrêgu wyborczym Nr 9 obejmuj¹cym wsie: Lewiczynek,
Piotry, Zachodzko.

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 25 stycznia 2004 r.
§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§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
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Za³¹cznik
do zarz¹dzenia nr 208/03
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 7 listopada 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY MIEDZICHOWO
Termin wykonania czynnoci
wyborczej
do 26 listopada 2003 r.
do 6 grudnia 2003 r.
do 11 grudnia 2003 r.
do 26 grudnia 2003 r.
do godz. 2400
do 4 stycznia 2004 r.

do 10 stycznia 2004 r.
Do 11 stycznia 2004 r.
do 24 stycznia 2004 r.
25 stycznia 2004 r.

treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, zarz¹dzenia Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Miedzichowo w okrêgu wyborczym nr 9.
- podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o okrêgu
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okrêgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzichowie.
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego w Lesznie Gminnej Komisji Wyborczej w
Miedzichowie.
- zg³oszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzichowie list kandydatów na radnego w
okrêgu wyborczym Nr 9.
- powo³anie przez Wójta sk³adu obwodowej komisji wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i
granicach obwodu g³osowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzichowie o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawieraj¹ce numery list, dane o
kandydatach na radnego umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydatów i list.
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy.
- przekazanie przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.
- g³osowanie od 600 - 2000

3358
ZARZ¥DZENIE Nr 209/03 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 7 listopada 2003 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym
Nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Grodziec
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)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Grodziec dla wyboru 1 radnego w jednomandatowym okrêgu
wyborczym Nr 3 obejmuj¹cym so³ectwa: Nowe Gr¹dy, Stare
Gr¹dy, Janów.
§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 18 stycznia 2004 r.

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych, okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§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
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 209/03
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 7 listopada 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY GRODZIEC
Termin wykonania czynnoci
wyborczej
do 19 listopada 2003 r.
do 29 listopada 2003 r.
do 4 grudnia 2003 r.
do 19 grudnia 2003 r.
do godz. 24°°
do 28 grudnia 2003 r.
do 3 stycznia 2004 r.
do 4 stycznia 2004 r.
16 stycznia 2004 r.
o godz. 24°°
17 stycznia 2004 r.
18 stycznia 2004 r.
godz. 6°°- 20°°

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia, Zarz¹dzenia Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Grodziec w okrêgu wyborczym Nr 3.
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia, informacji o okrêgu
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okrêgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Grodcu.
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego w Koninie Gminnej Komisji Wyborczej w Grodcu.
- zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Grodcu list kandydatów na radnych w okrêgu
wyborczym Nr 3, utworzonym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Grodziec.
- powo³anie przez Wójta Gminy Grodziec Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Grodcu,
- podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i
granicach obwodu g³osowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Grodcu o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnego zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach na radnego
umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list.
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w Grodcu.
- zakoñczenie kampanii wyborczej.
- przekazanie przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.
- g³osowanie.

3359
UCHWA£A Nr XIV/86/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie
obejmuj¹cym dzia³kê po³o¿on¹ w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 1/11 - teren objêty
zmian¹ o powierzchni 0,4959 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku
poz. 1591 ze zmianami), art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
99.15.139 z póniejszymi zmianami), oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹
Nr L/558/2002 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 19 czerwca
2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³kê po³o¿on¹ w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonej numerem
geodezyjnym 1/11 (pow. zmiany 0,4959 ha), w zwi¹zku z art.
85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 03.80.717 z 2003 r.), Rada
Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³kê po³o¿on¹ w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczon¹ numerem geodezyjnym 1/11 - teren objêty
zmiana o powierzchni 0,4959 ha (zmiana przeznaczenia
z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej).
2. Integralna, czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek
planu w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
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a) wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem,

7. Poziom posadzki budynków nie wy¿szy ni¿ 0,5 metra nad
powierzchni¹ terenu.

b) umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych,

8. Maksymalny procent powierzchni zabudowy dzia³ki
(w stosunku do jej ogólnej powierzchni) w wysokoci 60%
- ³¹cznie z nawierzchniami utwardzonymi.

c) wyznaczenie uk³adu komunikacyjnego wynikaj¹cego
z nowego sposobu podzia³u i zagospodarowania terenu,
c) Ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny:
a) teren aktywizacji gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem - AG,
b) komunikacji - droga zbiorcza oznaczona na rysunku planu
symbolem - KZ,
c) strefa ochronna gazoci¹gu wysokiego cinienia ø500,
oznaczone na rysunku planu symbolem - SO,
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
a) granice uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§3. Dla terenu aktywizacji gospodarczej, oznaczonego na
rysunku planu symbolem - AG ustala siê:
1. Lokalizacjê budynków o nastêpuj¹cych funkcjach: rzemios³o produkcyjne, drobna wytwórczoæ, biura, handel hurtowy, bazy, sk³ady i magazyny, parkingi (w tym dla
samochodów ciê¿arowych), gara¿e oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
2. Projektowane budynki musz¹ byæ sytuowane zgodnie
z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Wzd³u¿ drogi zbiorczej KZ
w odleg³oci minimum 10 m. Wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia ø500 SO - w odleg³oci minimum 35 m.
3. Maksymaln¹ wysokoæ budynków produkcyjno - warsztatowo - magazynowych do 9,0 m (liczon¹ od poziomu
terenu do poziomu najwy¿szego punktu dachu). Jednak
nie wiêcej ni¿ dwie kondygnacje nadziemne. Dopuszcza
siê monta¿ na dachach budynków urz¹dzeñ o wysokoci
nie wy¿szej ni¿ 3 m nad poziom po³aci dachowej.
4. Dachy pochy³e, wielospadowe o k¹cie nachylenia po³aci
18-45°, dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich o k¹cie
nachylenia po³aci 2-10°.
5. Dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów p³askich
i pochy³ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów.
6. Pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,

9. Minimaln¹ powierzchniê zieleni - 40% powierzchni ca³kowitej dzia³ki, od strony dzia³ki nr 1/10 - pó³nocno - wschodniej granicy dzia³ki nr 1/11 zaleca siê wykonaæ pas zieleni
izolacyjnej o szerokoci min. 5 m.
10. Realizacja ogrodzeñ w granicy dzia³ki (z wyj¹tkiem wjazdów). Zabrania siê budowy ogrodzeñ pe³nych, z prefabrykowanych elementów betonowych i o wysokoci wiêkszej
ni¿ 2,2 m.
11. Dla kolorystyki budynków: zabrania siê stosowania na
dominuj¹cych powierzchniach elewacji kolorów ciemnych
i jaskrawych, zaleca siê kolory jasne i pastelowe zharmonizowane z kolorem widocznych z poziomu terenu po³aci
dachowych.
12. Mo¿liwoæ wykorzystania terenu strefy ochronnej od gazoci¹gu wysokiego cinienia ø500, oznaczonego symbolem SO na rysunku planu, jako placu sk³adowego. Jednak
w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 16,5 m od w/w gazoci¹gu.
Zgodnie z uzgodnieniem poczynionym z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie,
Regionalny Oddzia³ Przesytu w Poznaniu, pismo z dnia
31.01.2001 r. - Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie
gazoci¹gu w/c, nr 114/U W/C/01.
13. Na terenie dzia³ki 1/11 wprowadza siê obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych w iloci wynikaj¹cej z faktycznych potrzeb prowadzonej dzia³alnoci, w tym miejsc
postojowych dla klientów.
14. Zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
15. Uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, a powodowane przez ha³as, wibracje, zak³ócenia
i promieniowanie elektroenergetyczne, nie mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomoci (dzia³ki 1/11).
16. Obowi¹zek dla w³aciciela dzia³ki 1/11 wyposa¿enia
w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych.
§4. Dla terenu komunikacji KZ - ul. Cmentarna ustala siê:
1. obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ki 1/11 z drogi zbiorczej KZ,
przy czym dla zjazdów ustala siê:
a) w³¹czenie w ulicê Cmentarn¹ na podstawie szczegó³owych warunków okrelonych przez zarz¹dcê drogi,
b) zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia drogi.
§5. W zakresie obs³ugi infrastruktury technicznej ustala
siê:
1. nastêpuj¹ce warunki wykonania uzbrojenia dla ca³ego
obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych - z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej z ulicy Cmentarnej.
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b) kanalizacja sanitarna - docelowo z odpowiednim w³¹czeniem kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników bezodp³ywowych o gwarantowanej
szczelnoci, z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania zgodnie z przepisami szczegó³owymi.
c) kanalizacja deszczowa - powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji
deszczowej gminnej. Zakazuje siê odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomoci (dzia³ki
1/11).
d) urz¹dzenia elektroenergetyczne - z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej na podstawie warunków okrelonych przez dysponenta sieci.
e) zasilanie w gaz - z istniej¹cej sieci gazowej znajduj¹cej
siê w ulicy Cmentarnej, na warunkach okrelonych
przez dysponenta sieci.
f) gospodarka cieplna - do celów grzewczych dopuszcza
siê stosowanie paliw sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów niskoemisyjnych, zaleca siê stosowanie paliw
proekologicznych (gaz, olej opa³owy, energiê elektryczn¹).

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§6. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 1 poz. 943 z póniejszymi zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§7. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego Uchwa³¹
nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 21.02.1994
roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego nr 4 z dnia 28.03.1994 roku
poz. 42) w zakresie okrelonym w §1 niniejszej uchwa³y.
§8. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska

2. podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.

3360
UCHWA£A Nr XIV/87/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie
obejmuj¹cym dzia³kê po³o¿on¹ w Gortatowie przy ul. Cichej i oznaczonej numerem geodezyjnym 106/8
(teren objêty zmian¹ o powierzchni ca 0,0850 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku
poz. 1591 ze zmianami), art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r., z póniejszymi zmianami), oraz w zwi¹zku
z Uchwa³¹ Nr XI/101/99 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 6
lipca 1999 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³kê po³o¿on¹ w Gortatowie przy ul. Cichej dz. Nr geod. 106/8 (pow.
zmiany 0,0850 ha), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska
w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³kê po³o¿on¹ w Gortatowie przy ul.
Cichej oznaczonej numerem geodezyjnym 106/8 - zmiana
przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
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a) wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych zmian¹,
planu,
b) ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy terenu,
c) umo¿liwienie po³¹czenia nowych funkcji przy równoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,
d) ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ zagospodarowania terenu
okrelon¹ w ustaleniach szczegó³owych (§3 ust. 1 niniejszej uchwa³y) oznaczonych symbolem MN,
b) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
c) warunki wynikaj¹ce z w³aciwoci rodowiska i jego
ochrony.
3. Linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu
w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
4. Granice terenów objêtych planem okrela rysunek
planu w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

9. Lokalizacja i sposób posadowienia budynku uzale¿niona
jest od badañ gruntowo - wodnych wykonanych w trybie
przygotowania projektu dla uzyskania pozwolenia na budowê.
10. Ustala siê nieprzekraczaln¹ odleg³oæ 4 m usytuowania
ogrodzenia od skarpy rowu G-5. Wzd³u¿ ulicy Cichej
w minimalnej 2 m odleg³oci od istniej¹cej pasa drogowego. Realizacja ogrodzeñ w pozosta³ych granicach dzia³ki,
zabrania siê budowy ogrodzeñ pe³nych, z prefabrykowanych elementów betonowych i o wysokoci wiêkszej ni¿
1,5 m. Przy opracowaniu projektu budowlanego nale¿y
uwzglêdniæ rów melioracyjny przebiegaj¹cy wzd³u¿ granicy dzia³ki oznaczony jako G-5.
11. Dla kolorystyki budynków: zabrania siê stosowania na
dominuj¹cych powierzchniach elewacji kolorów ciemnych
i jaskrawych, zaleca siê kolory jasne i pastelowe zharmonizowane z kolorem po³aci dachowych.
12. W obszarze dzia³ki nale¿y przewidzieæ min. 40% zieleni.
§4. Dla terenów komunikacji:
1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu MN z drogi
gminnej lokalnej KGL (ul. Cicha) bêd¹cej terenem publicznym, poprzez drogê powiatowa, oznaczon¹ na rysunku
planu symbolem KDP 235. Linie rozgraniczaj¹ce drogi
stanowi¹ linie rozgraniczaj¹ce terenów przeznaczonych
dla realizacji celów publicznych. Przewiduje siê poszerzenie ul. Cichej docelowo do 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych w sposób symetryczny wzglêdem jej istniej¹cej osi.
2. Dla zjazdów ustala siê:

1. Na terenie oznaczonym na rysunku projektu symbolem
MN ustala siê jako przeznaczenie obowi¹zuj¹ce: teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

a) wjazd na dzia³kê nale¿y usytuowaæ z ulicy Cichej na
granicy z dzia³k¹ 106/7,
b) w³¹czenie z ulic pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego,

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy okrela rysunek planu
w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 wzd³u¿ drogi
gminnej lokalnej KGL - 10 m, poza stref¹ ochronn¹ linii
elektroenergetycznej 15 kV w odleg³oci 7,5 m.
3. Forma zabudowy - zabudowa wolnostoj¹ca, do II kondygnacji wraz z poddaszem u¿ytkowym o maksymalnej
wysokoci do 10 m. Dach spadzisty dwu lub wielospadowy kryty dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym,
k¹t nachylenia dachu 20-45°.
4. Dopuszcza siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego.
5. Dopuszcza siê realizacjê gara¿y jako budynków wolnostoj¹cych w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób
nie koliduj¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹siednich.
6. Okrela siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy wielkoci 35% powierzchni dzia³ki.
7. Powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych mo¿e
wynosiæ maksymalnie 40 m2, a wysokoci pomieszczeñ
nie wiêcej ni¿ 2,5 m.
8. Posadowienie budynku - parter na wysokoci maksymalnie 1,50 m od powierzchni terenu.

Poz. 3360

c) zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokoci utwardzonych zjazdów,
d) zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdów wzd³u¿
ulic.
siê:

§5. W zakresie obs³ugi infrastruktury technicznej ustala

1. Kanalizacja sanitarna - docelowo z odpowiednim w³¹czeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza
siê do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych i wywóz do miejsca ich
utylizacji.
2. Kanalizacja deszczowa - ustala siê powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji
gminnej. Zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania
wód deszczowych poza granice nieruchomoci.
3. Zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
4. Urz¹dzenia elektroenergetyczne - z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej na warunkach okrelonych przez dysponenta sieci.
5. Zasilanie w gaz - z istniej¹cej sieci gazowej, na warunkach
okrelonych przez dysponenta sieci.
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6. Gospodarka cieplna - do celów grzewczych dopuszcza siê
stosowanie paliw sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwi¹zañ ekologicznych (gaz, olej opa³owy, energiê elektryczn¹).

§7. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego Uchwa³¹
nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 21.02.1994
roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego nr 4 z dnia 28.03.1994 roku
poz. 42) w zakresie okrelonym w §1 niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ III

§8. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.

Przepisy koñcowe
§6. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 1 poz. 943 z póniejszymi zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska

3361
UCHWA£A Nr XIV/88/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz
w zakresie obejmuj¹cym czêæ dzia³ki po³o¿onej w Gortatowie przy ul. Chlebowej i oznaczonej numerem
geodezyjnym 194/2 (pow. zmiany 1,00 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia, ³¹k
i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku
poz. 1591 ze zmianami), art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r., z póniejszymi zmianami), oraz w zwi¹zku
z Uchwa³¹ Nr XVII/183/2000 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 15 lutego 2000 r. W sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym
czêæ dzia³ki po³o¿onej w Gortatowie przy ul. Chlebowej
i oznaczonej numerem geodezyjnym 194/2 (pow. zmiany 1,00
ha), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala
co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
a) wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem,
b) umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów, publicznych i lokalnych,
c) wyznaczenie uk³adu komunikacyjnego wynikaj¹cego
z nowego sposobu podzia³u i zagospodarowania terenu,
d) ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym czêæ dzia³ki po³o¿onej w Gortatowie przy
ul. Chlebowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 194/2.

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolem - Mj,

2. Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.

c) pasa technicznego - kL*,

b) komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem - kD,

d) zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem - Z,
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e) urz¹dzeñ energetycznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem - EE.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
ustaleniami obowi¹zuj¹cymi;
a) granice uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania,
d) oznaczenia obowi¹zuj¹cych linii zabudowy,
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(Mj) ustala siê:
1. Lokalizacjê budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wolnostoj¹cych,
2. Lokalizacjê budynków gara¿owych w po³¹czeniu z budynkiem mieszkalnym lub jako budynki gospodarcze wolnostoj¹ce,
3. Maksymalna wysokoæ budynków mieszkalnych II kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu,
4. Wysokoæ wolnostoj¹cych budynków gara¿owych i gospodarczych do 6 m,
5. Rozwi¹zanie dachów jako dwu lub wielospadowe, o symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowych zarówno dla
budynków mieszkalnych jak i gara¿owych,
6. Symetryczny k¹t nachylenia po³aci dachowych budynków
mieszkalnych - 22° do 45°,

Poz. 3361

2. tereny oznaczone na rysunku planu - kL* o szerokoci 4,8
m jako tereny publiczne stanowi¹ rezerwê pod poszerzenie pasa drogowego i realizacjê podziemnych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.
§5. Dla terenów zieleni (Z) ustala siê:
1. przeznaczenie podstawowe terenu - zieleñ parkowa,
2. zakaz realizacji wszelkich obiektów kubaturowych niezwi¹zanych z funkcj¹ terenu,
3. dopuszczenie realizacji niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
4. utrzymanie w maksymalnym stopniu istniej¹cych zadrzewieñ, nasadzenia nowych,
5. wzd³u¿ cieku wyznacza siê pas zieleni, w zwi¹zku z mo¿liwoci¹ melioracji w odleg³oci 3 m bezporednio od
cieku dopuszcza siê tylko zieleñ nisk¹.
§6. Dla terenów urz¹dzeñ energetycznych (EE) ustala siê:
1. przeznaczenie podstawowe terenu - lokalizacja stacji transformatorowej.
2. uci¹¿liwoæ stacji nie mo¿e przekraczaæ granic dzia³ki.
3. zalecenie stosowania stacji ma³ogabarytowej.
4. W przypadku braku zapotrzebowania na lokalizacjê stacji
transformatorowej, teren ten mo¿na w³¹czyæ do terenów
przyleg³ych, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
§7. Dla terenów zabudowy ustala siê nastêpuj¹ce zasady
i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane:
1. wydzielenie dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu,

7. Pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub materia³em dachówkopodobnym,

2. dopuszcza siê nabywanie i ³¹czenie dwóch dzia³ek i realizacjê jednego budynku, je¿eli bêd¹ zachowane warunki
okrelone w przepisach szczególnych i odrêbnych ustaleniach planu,

8. Poziom parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿
0,6 metra nad terenem,

3. Obs³uga komunikacyjna terenu nast¹pi przez drogê oznaczon¹ na rysunku planu symbolem kD.

9. Nieprzekraczalny procent zabudowy dzia³ki w wysokoci
30%. Maksymalna powierzchnia zabudowy dla budynku
gospodarczych i gara¿owych 50 m2,

§8. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki wykonania uzbrojenia dla ca³ego obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury
technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym:

10. Minimaln¹ powierzchniê zieleni - 50% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,

a) wodoci¹g - pod³¹czenie do gminnej sieci wodoci¹gowej,

11. Ujednolicenie ogrodzeñ frontowych o wysokoci 1,30 m,
zakaz stosowania elementów betonowych i prefabrykowanych,
12. Zakaz realizacji przedsiêwziêæ innych ni¿ dozwolone niniejsz¹ uchwa³¹.
§4. Dla terenu komunikacji (kD, kL*) ustala siê:
1. projektowane i istniej¹ce ulice dojazdowe, oznaczone na
rysunku planu - kD o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, z wydzielon¹ jezdni¹ o szerokoci min. 5 m,
chodnikiem dwustronnym, pasami zieleni i innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych,

b) kanalizacja sanitarna,
c) sieæ energetyczna - istniej¹ca naziemna i skablowana
podziemna, a nowoprojektowana wy³¹cznie podziemna,
d) sieæ telefoniczna - skablowana podziemna,
e) sieæ gazowa.
2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê
odprowadzanie cieków do zbiorników bezodp³ywowych
o gwarantowanej szczelnoci, z zapewnieniem ich usuwania
i oczyszczania zgodnie z przepisami szczegó³owymi. cieki
deszczowe odprowadzane bêd¹ do gminnej kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie.
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3. Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych nowoczesnych noników energii.
4. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie systemu melioracyjnego, a w przypadku koniecznoci jego naruszenia, zapewniæ
rozwi¹zanie zastêpcze.
5. Podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ
bêd¹ projekty bran¿owe.
6. Budowa nawierzchni utwardzonych po wykonaniu pe³nej infrastruktury.
7. Dostarczenie energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie,
na podstawie warunków technicznych uzyskanych z zak³adu
energetycznego po podpisaniu umowy przy³¹czeniowej
i w razie potrzeby wybudowaniu nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznych lub kablowych SN-15 kV
oraz linii kablowej 0,4 kV.
§9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej ustala siê zachowanie obowi¹zuj¹cych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych pasa
drogowego kD. Ponadto ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy w odleg³oci 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej
projektowanej rezerwy pod poszerzenie pasa drogowego kL*
- zgodnie z rysunkiem planu, bêd¹cym za³¹cznikiem nr 1. Od
pozosta³ych terenów s¹siednich zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§10. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 1 poz. 943 z póniejszymi zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§11. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego
Uchwa³¹ nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
21.02.1994 roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego nr 4 z dnia 28.03.1994
roku poz. 42) w zakresie okrelonym w §1 niniejszej uchwa³y.
§12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska
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3362
UCHWA£A Nr XIV/89/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie
obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Paczkowie o nr ewid. 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13 (powierzchnia
zmiany 0,30 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku
poz. 1591 ze zmianami), art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r., z póniejszymi zmianami), oraz w zwi¹zku
z Uchwa³¹ Nr LV/619/2002 r. Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 25.09.2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki
po³o¿one Paczkowie nr 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13
(pow. zmiany 0,30 ha), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska
w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one Paczkowie przy ulicy Polnej
oznaczone numerami ewid. 251/9, 251/10, 251/11, 251/12,
251/13, - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ okrelon¹ w ustaleniach
szczegó³owych (§3 ust. 1 niniejszej uchwa³y) oznaczonych na
planie symbolem MN/G
2. Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
a) wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych zmian¹
planu,

b) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
c) warunki wynikaj¹ce z w³aciwoci rodowiska i jego ochrony.
3. Linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu
w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
4. Granice terenów objêtych planem okrela rysunek
planu w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹:
1. Na terenie oznaczonym na rysunku projektu symbolem
MN/G ustala siê jako przeznaczenie obowi¹zuj¹ce: budownictwo jednorodzinne wraz z towarzysz¹c¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ - o charakterze wy³¹cznie biurowo-us³ugowym, nie uci¹¿liwym dla otoczenia, zlokalizowan¹
w budynku mieszkalnym, o powierzchni u¿ytkowej nie
przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej budynku, nie
wymagaj¹cej dodatkowych miejsc parkingowych.
2. Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy okrela rysunek planu
w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
3. Formy zabudowy - zabudowa wolnostoj¹ca, do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe,
dach stromy kryty dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym, o symetrycznym nachyleniu podstawowych
po³aci dachowych 25-45%, dopuszcza siê podpiwniczenie
budynków, po potwierdzeniu badaniami geotechnicznymi
mo¿liwoci jego prawid³owego wykonania.

b) ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy terenu,

4. Maksymalna wysokoæ budynków do kalenicy - 8,5m od
powierzchni terenu.

c) umo¿liwienie po³¹czenia nowych funkcji przy równoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,

5. Okrela siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy na 35%
powierzchni dzia³ki.

d) ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.

6. Poziom posadzki parteru czêci mieszkalnej budynku na
wysokoci do 70 cm od powierzchni terenu, poziom
posadzki gara¿u na wysokoci max 30 cm od poziomu
terenu.

2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz
z towarzysz¹ca, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ okrelon¹
w ustaleniach szczegó³owych (§3 ust. 1 niniejszej uchwa³y) oznaczonych symbolem MN/G,

7. Dopuszcza siê budowê gara¿y jako czêci budynku mieszkalnego - np. w formie dobudówki. Nie dopuszcza siê
budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych. Funk-
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cja gospodarcza winna byæ zlokalizowana w budynku
mieszkalnym lub gara¿owym.
8. Budynki na dzia³kach oznaczonych numerami geod.
251/11, 251/12 mog¹ byæ po³¹czone gara¿ami, pod warunkiem usytuowania ich symetrycznie wzglêdem granicy
oraz zachowania identycznego gabarytu w granicy dzia³ek.
9. Architektura budynku winna nawi¹zywaæ do architektury
regionalnej Wielkopolski, lokalnych tradycji budowlanych.
10. Realizacja ogrodzeñ w granicy dzia³ki, zabrania siê budowy ogrodzeñ pe³nych, z prefabrykowanych elementów
betonowych i o wysokoci wiêkszej ni¿ 1,5 m.
11. Dla kolorystyki budynków: zabrania siê stosowania na
dominuj¹cych powierzchniach elewacji kolorów ciemnych
i jaskrawych, zaleca siê kolory jasne i pastelowe zharmonizowane z kolorem po³aci dachowych.
§4. W zakresie infrastruktury:
1. w zakresie zaopatrzenia w wodê - doprowadzenie wody
przez pod³¹czenie dzia³ek do sieci wodoci¹gowej w ulicy
Polnej,
2. odprowadzenie cieków - dopuszcza siê realizacjê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych dla cieków bytowo gospodarczych i okresowy ich wywóz do punktu zlewnego
i dalej Kolektorem Swarzêdzkim do oczyszczalni cieków,
3. zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - doprowadzenie sieci
energetycznej niskiego napiêcia z istniej¹cej sieci energetycznej,
4. zaopatrzenie w gaz - doprowadzenie gazu do projektowanych budynków z istniej¹cej sieci w ulicy Polnej. Zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych i bytowych,
5. gromadzenie odpadków bytowych w pojemnikach i okresowe ich wywo¿enie na miejsko - gminne wysypisko
mieci.

§5. Dla terenów komunikacji:
1. Przewiduje siê obs³ugê projektowanych terenów zabudowy z nie przelotowej wewnêtrznej drogi dojazdowej oznaczonej na planie symbolem KDW w³¹czonej do drogi
dojazdowej lokalnej oznaczonej na planie symbolem KDL
(ul. Polna).
2. Ustala siê szerokoæ pasa drogowego wewnêtrznej drogi
dojazdowej oznaczonej na pianie symbolem KDW na 8 m,
zakoñczonego placem manewrowym o wymiarach 11 x 11
m zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1.000 stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§6. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 1 poz. 943 z póniejszymi zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§7. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego Uchwa³¹
nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 21.02.1994
roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego nr 4 z dnia 28.03.1994 roku
poz. 42) w zakresie okrelonym w §1 niniejszej uchwa³y.
§8. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska
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3363
UCHWA£A Nr XIV/90/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie
obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Rabowicach, przy ul. Bliskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 30/9, 30/10,
30/11, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, czêæ 30/22 (teren objêty zmian¹ o powierzchni
ca 1,00 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, z póniejszymi
zmianami), art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z póniejszymi zmianami) oraz na
podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
29.05.2002 r. Nr XLIX/540/2002 w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz, w zwi¹zku z art.
85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.),
Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Zmienia siê miejscowy pian ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Rabowicach, przy ul. Bliskiej i oznaczone numerami geodezyjnym 30/9, 30/10, 30/11, 30/13, 30/14,
30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, czêæ 30/22
zwany dalej planem.
2. Granice obszaru planu o którym mowa w ust. 1 okrela
rysunek planu w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych zmian¹
planu,
2. umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych,
3. wyznaczenie zasad podzia³u terenów,
4. wyznaczenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu,
5. ustalenie zasad obs³ugi komunikacyjnej w tym wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikaj¹cych z nowego sposobu zagospodarowania terenu.
§3. Zmienia siê ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie okrelonym w §1 poprzez:
1. Okrelenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem
MJ,

2. Okrelenie zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹,
3. Okrelenie zasady ochrony rodowiska przyrodniczego
i zdrowia ludzi, w tym ochrony akustycznej,
4. Okrelenie zasady kszta³towania sfery przestrzenno wizualnej.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MJ, ustala siê:
1. Obowi¹zuj¹c¹ funkcj¹ terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, oraz zwi¹zana z ni¹ infrastruktura i elementy tzw. ma³ej architektury,
2. Budynki winny byæ usytuowane na dzia³ce w sposób
okrelony liniami zabudowy. Odleg³oci budynków od linii
rozgraniczaj¹cych ulic nie mniejsze ni¿ okrelone nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy na rysunku planu,
3. Zabudowê i zagospodarowanie terenu nale¿y kszta³towaæ
z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych warunków:
a) powierzchnia zabudowy budynkami nie mo¿e przekraczaæ 30% powierzchni dzia³ki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 55% powierzchni dzia³ki,
b) przewiduje siê realizacjê wolnostoj¹cych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe, dopuszczalna wysokoæ budynków mieszkalnych - 9,0 m do
kalenicy dachu od poziomu terenu, poziom posadzki
parteru czêci mieszkalnej - max 0,7 m od poziomu
terenu,
c) dla budynków mieszkalnych, z wbudowanym lub przybudowanym gara¿em, ustala siê wy³¹cznie dachy
pochy³e, wielospadowe o symetrycznym nachyleniu
podstawowych po³aci 22-45°, pokrycie dachów dachówk¹ lub dachówkopodobne,
d) nie dopuszcza siê mo¿liwoci realizacji wolnostoj¹cych
gara¿y i budynków gospodarczych,
e) realizacja ogrodzeñ w granicy dzia³ki, zabrania siê
budowy ogrodzeñ pe³nych, z prefabrykowanych elementów betonowych i o wysokoci wiêkszej ni¿ 1,5 m,
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f) dla kolorystyki budynków: zabrania siê stosowania na
dominuj¹cych powierzchniach elewacji kolorów ciemnych i jaskrawych, zaleca siê kolory jasne i pastelowe
zharmonizowane z kolorem po³aci dachowych.
4. Szczególne warunki zagospodarowania dzia³ki wynikaj¹ce
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego:
a) zakaz odprowadzania nieczystoci p³ynnych do gruntu
lub rozlewania na dzia³ce,
b) zakaz stosowania noników energii cieplnej szczególnie szkodliwych dla rodowiska taki jak: wêgiel, koks
oraz spalania odpadów.
5 Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:
Ustala siê podzia³ terenu zgodnie z rysunkiem w skali
1:1.000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
6. Wyposa¿enie nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizowane przy
granicy nieruchomoci.
7. Obs³uga komunikacyjna terenu nast¹pi z ul. Bliskiej, poprzez projektowany uk³ad dróg dojazdowych.
§5. Dla terenu komunikacji ustala siê:
1. dla dróg wewnêtrznych KD - minimaln¹ szerokoæ pasa
drogowego na 10,0 m, szerokoæ jezdni na 6.0 m, usytuowanej centralnie w pasie drogowym.
2. dla dróg dojazdowych DW - minimaln¹ szerokoæ pasa
drogowego na 10,0 m, minimaln¹ szerokoæ jezdni lub
pieszojezdni na 5,50 m, usytuowanej centralnie w pasie
drogowym.
siê:
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§6. W zakresie obs³ugi infrastruktury technicznej ustala

1. nastêpuj¹ce warunki wykonania uzbrojenia dla ca³ego
obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê - z sieci wodoci¹gowej pod³¹czonej do gminnego systemu wodoci¹gowego w ul. Rabowickiej,
b) kanalizacja sanitarna - docelowo z odpowiednim w³¹czeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Rabowickiej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
bezodp³ywowych o gwarantowanej szczelnoci, z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania zgodnie
z przepisami szczegó³owymi - rozwi¹zanie takie jest
mo¿liwe tylko tymczasowo,
c) kanalizacja deszczowa - powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji
deszczowej gminnej. Zakazuje siê odprowadzania wód

deszczowych poza granice nieruchomoci. Tymczasowo wody deszczowe nale¿y zagospodarowaæ we w³asnym zakresie, nie naruszaj¹c interesu osób trzecich,
d) urz¹dzenia elektroenergetyczne - z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej na podstawie warunków okrelonych przez dysponenta sieci, podziemna, skablowana
prowadzona z istniej¹cej trafostacji,
e) zasilanie w gaz - z istniej¹cej sieci gazowej, na warunkach okrelonych przez dysponenta sieci,
f) sieæ telefoniczna - podziemna, skablowana,
g) gospodarka cieplna - do celów grzewczych przewiduje
siê stosowanie rozwi¹zañ ekologicznych (gaz, olej
opa³owy, energiê elektryczn¹), dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów niskoemisyjnych.
2. podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.
§7. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
inwestycji innych ni¿ wymienione w tekcie niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§8. Na podstawie art. 10 ust. 3, oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 1 poz. 943 z póniejszymi zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej
zmianie planu ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§9. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego Uchwa³¹
nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 21.02.1994
roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego nr 4 z dnia 28.03.1994 roku
poz. 42) w zakresie okrelonym w §1 niniejszej uchwa³y.
§10. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska
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3364
UCHWA£A Nr XVIII/117/2003 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 16 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y LXVIII/672/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.03.2002 r. w sprawie zmiany
uchwa³y nr XXXIX/304/2000 z dnia 12 wrzenia 2000 r. uchwalaj¹cej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Chybach, rejon ul. Wczasowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchyla siê uchwa³ê LXVIII/67272002 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 26.03.2002 r. w sprawie zmiany
uchwa³y nr XXXIX/304/2000 z dnia 12 wrzenia 2000 r. uchwalaj¹cej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Chybach, rejon ul. Wczasowej.
§2. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie
14 dni po jej og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka

3365
UCHWA£A Nr VIII/63 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 19 wrzenia 2003 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Witkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹d gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska
w Witkowie uchwala, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy ulicom po³o¿onym
w Witkowie, wyszczególnionym w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 i na szkicach stanowi¹cych za³¹czniki nr 2 i 3 do
niniejszej uchwa³y:
1) ul. Wodoci¹gowa - w obrêbie Osiedla Nr 1,
2) ul. Gimnazjalna - w obrêbie Osiedla Nr 2.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Witkowie.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Bogus³aw Mo³odecki
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VIII/63/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 wrzenia 2003 r.

WYKAZ NAZW NOWYCH ULIC
Lp.

Nazwa ulicy

1.

Wodoci¹gowa

2.

Gimnazjalna

Po³o¿enie ulicy
w Witkowie, równoleg³a do ul. Wrzesiñskiej, po³o¿ona w pobli¿u skrzy¿owania z
ul. Cmentarn¹, z wyjazdem na ul. Wrzesiñsk¹
w Witkowie, po³o¿ona w pobli¿u skrzy¿owania ul. Owiatowej i Powstañców
Wlkp., równoleg³a do ul. Powstañców Wlkp., ³¹cz¹ca ul. Owiatow¹ z ul. Szkoln¹
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3366
UCHWA£A Nr XIII/80/03 RADY GMINY KAMIERZ
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamierza - Rynek pierzeja pó³nocno-wschodnia
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 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 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412,
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 120 poz. 1268, 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) Rada Gminy Kamierz uchwala Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Kamierza - Rynek, pierzeja pó³nocno-wschodnia zwany dalej planem i ustala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Planem s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹ niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr: 265/1, 265/2, 265/3,
265/4, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6, 281, 282, 283/1 przeznaczony
pod:

4. przepisach szczegó³owych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.
5. terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
6. linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê jak¹ tworz¹
lica cian budynków.
7. uci¹¿liwoæ dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie lub dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska takie jak: ha³as, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody a tak¿e wibracje i inne.
§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
okrelenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów
uwzglêdniaj¹cych: ³ad przestrzenny, ochronê rodowiska
i wartoci kulturowych.
§4. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) Przeznaczenia terenów.
2) Linii rozgraniczaj¹cych terenowo ró¿nym przeznaczeniu.
3) Linii zabudowy.
4) Lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenów.

- nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ us³ugowo - gospodarcz¹,

5) Szczególnych warunków zagospodarowania terenów
wynikaj¹cych z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

- mieszkalnictwo wielorodzinne z us³ugami wbudowanymi,

6) Zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

- mieszkalnictwo jednorodzinne z us³ugami wbudowanymi,

7) Zasad podzia³u terenu.

- us³ugi komercyjne,
- us³ugi publiczne z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
- komunikacjê wewnêtrzn¹.
3. Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1
okrela rysunek planu w skali 1:500.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia niniejszego
planu, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej.
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Kamierz, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej.
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

2. Ustalenia przeznaczenia terenów:
1) Tereny nieuci¹¿liwej dzia³alnoci us³ugowo - gospodarczej
i mieszkalnictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem
U, DG, M,
2) Teren nieuci¹¿liwej dzia³alnoci us³ugowo - gospodarczej,
oznaczony na rysunku planu symbolem U, DG,
3) Teren mieszkalnictwa z us³ugami wbudowanymi, oznaczony na rysunku planu symbolem 1M, U,
4) Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego z us³ugami wbudowanymi, oznaczony na rysunku planu symbolem 2M, U,
5) Teren us³ug komercyjnych, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1U,
6) Teren us³ug publicznych z zieleni¹ towarzysz¹c¹ oznaczony na rysunku planu symbolem 2U,
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7) Teren ogrodu przydomowego bez prawa zabudowy oznaczony na rysunku planu symbolem RO,
8) Teren publicznego dojazdu gospodarczego, oznaczony na
rysunku planu symbolem KD,
9) Zasady uzbrojenia terenu.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi, ustaleniami planu:
1) Granica opracowania i uchwalenia planu.
2) Obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.
3) Symbole okrelaj¹ce przeznaczenie terenów.
4) Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
5) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
6) Okrelone szerokoci dróg i odleg³oci linii zabudowy.
4. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
ustalono na rysunku planu i s¹ obowi¹zuj¹ce, chyba ¿e
przepisy szczególne stanowiæ bêd¹ inaczej.

c) Wysokoæ budynku - dwie kondygnacje nadziemne
(parter, piêtro) i poddasze u¿ytkowe oraz dopuszczenie
podpiwniczenia,
d) Wysokoæ kondygnacji parteru - 3,50 m, wysokoæ
piêtra max 2,80 m,
e) Poziom posadowienia posadzki parteru - nie wy¿ej ni¿
0,50 m od poziomu istniej¹cego chodnika,
f) Pokrycie budynku - dach dwuspadowy o spadkach
po³aci dachowych oko³o 45°, pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ w kolorze czerwonym, kalenica usytuowana
równolegle do pierzei Rynku,
g) Przewidzieæ ciêcie naro¿nika budynku przy zbiegu
linii zabudowy pierzei Rynku i ul. Kocielnej - jak
okrelono na rysunku planu,
h) Schody wejciowe do budynku nie mog¹ byæ sytuowane poza lini¹ zabudowy i nie mog¹ zajmowaæ powierzchni chodnika,
i)

Kszta³towanie elewacji budynku - podzia³ elewacji
w pionie na dwie czêci ze zró¿nicowaniem kszta³tu
dachu i wysokoci kalenicy tak aby stworzyæ wra¿enie
dwóch oddzielnych kamienic o froncie zabudowy ok.
11,00 - 12,00 m, który jest charakterystycznym modu³em starej zabudowy Rynku. Przewidzieæ gzymsy nad
parterem i pod okapem budynku. Zastosowaæ stolarkê
(okna, drzwi) drewnian¹ z charakterystycznymi podzia³ami jakie s¹ w starej zabudowie Rynku. Budynek
winien byæ otynkowany g³adko,

j)

Przeznaczenie budynku - parter lokale dzia³alnoci us³ugowo-gospodarczej; piêtro lokale dzia³alnoci us³ugowo-gospodarczej lub mieszkalne; poddasze - lokale
mieszkalne,

5. Przebiegi sieciowych elementów infrastruktury technicznej - jak na rysunku planu z mo¿liwoci¹ innego przebiegu
nie naruszaj¹cego za³o¿eñ planu lub wynikaæ to bêdzie
z przepisów szczególnych.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. 1. Na terenie nieuci¹¿liwej dzia³alnoci us³ugowo gospodarczej i mieszkalnictwa, oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1 U, DG, M, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) Nie zagospodarowany teren dzia³ki nr 283/1 przeznacza siê
pod: nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ us³ugowo - gospodarcz¹
któr¹ mog¹ byæ lokale ró¿nych us³ug i produkcyjne a tak¿e
pod lokale mieszkalne.
2) Zabudowê dzia³ki nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz
ni¿ej okrelonych warunków:
a) Zabudowa dzia³ki winna byæ dostosowana do historycznej, staromiejskiej, zabytkowej zabudowy Rynku,
b) Dzia³ka mo¿e byæ zabudowana dwoma budynkami:
pierwszy usytuowany wzd³u¿ pierzei Rynku, drugi
usytuowany wzd³u¿ ul. Kocielnej. Budynki mog¹ byæ
po³¹czone lub powi¹zane ze sob¹.
3) Obowi¹zuj¹ce warunki zabudowy dla budynku po³o¿onego wzd³u¿ pierzei Rynku nr 8.
a) Usytuowanie budynku - w istniej¹cej linii zabudowy
pierzei Rynku i w zabudowie zwartej (do zachodniej
granicy dzia³ki nr 281),
b) Budynek winien byæ murowany z materia³ów trwa³ych
z wykluczeniem zastosowania elementów prefabrykowanych, p³yt obornickich, blachy itp.,

k) Projekt techniczny budynku wymaga uzgodnienia
z Wlkp. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Poznaniu,
l)

Zamiar podjêcia robót ziemnych zwi¹zanych z posadowieniem budynku wymaga zg³oszenia Dzia³owi Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i zlecenia sta³ego nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego nad ca³oci¹ prac ziemnych.

4) Obowi¹zuj¹ce warunki zabudowy dla budynku po³o¿onego wzd³u¿ ul. Kocielnej.
a) Usytuowanie budynku - równoleg³e do ul. Kocielnej
w odleg³oci 4,50 m od istniej¹cego, wschodniego
krawê¿nika jezdni ulicy,
b) Wysokoæ budynku - jedna kondygnacja nadziemna
i poddasze u¿ytkowe z ciank¹ kolankow¹ o wysokoci
1,20 m oraz dopuszcza siê podpiwniczenia,
c) Wysokoæ kondygnacji parteru - 3,50 m,
d) Pokrycie budynku - dach dwuspadowy o spadkach
po³aci dachowych oko³o 45°, pokrycie - dachówka
ceramiczna w kolorze czerwonym, kalenica usytuowana równolegle do ul. Kocielnej.
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e) Kszta³towanie elewacji budynku - podzia³ elewacji
w pionie na trzy czêci tak aby stwarza³a wra¿enie
trzech oddzielnych kamienic. Pozosta³e warunki jak
w §5, ust. 1, pkt 3), lit. i),
f) Przeznaczenie budynku - lokale dzia³alnoci us³ugowogospodarczej i lokale mieszkalne.
g) Ponadto obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §5, ust. 1, pkt.
3) lit. b), e), h), k) i l).
5) Dzia³kê budowlan¹ nale¿y zagospodarowaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie ustaleñ zawartych na rysunku
planu i w tekcie niniejszej uchwa³y oraz przepisów szczególnych je¿eli nie s¹ sprzeczne i nie naruszaj¹ wymogów
niniejszego planu oraz nastêpuj¹cych warunków:
c) Budynki winny byæ usytuowane na dzia³ce w obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy od strony Rynku i ulicy
Kocielnej, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony pó³nocnej (s¹siedztwo kocio³a) oraz
zachowaniem przepisów sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
d) Wjazd na dzia³kê nale¿y projektowaæ z ulicy Kocielnej,
e) Ogrodzenie dzia³ki od strony pó³nocno - wschodniej
winno byæ a¿urowe o wysokoci nie wiêkszej ni¿ 1,8 m
od poziomu terenu, wykonane z ceg³y elementów
metalowych,
f) Wzd³u¿ ogrodzenia i w granicach dzia³ki nale¿y urz¹dziæ zieleñ ozdobn¹: ¿ywop³ot i kilka drzew ozdobnych
liciastych (lipy lub klony).
6) Warunki zagospodarowania dzia³ki w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
a) Zakaz lokalizowania dzia³alnoci us³ugowo - gospodarczej, która stwarza³aby uci¹¿liwoæ dla rodowiska.
Dopuszcza siê prowadzenie takiej dzia³alnoci, której
uci¹¿liwoæ bêdzie siê mieci³a w granicach dzia³ki,

2) Zabudowê dzia³ki nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz
ni¿ej okrelonych warunków.
a) Zabudowa dzia³ki winna byæ dostosowana do historycznej, staromiejskiej, zabytkowej zabudowy Rynku.
b) Istniej¹cy zabytkowy budynek us³ugowo - mieszkalny
(Rynek nr 7) czasowo pozostawiony w planie mo¿e byæ
przebudowany wewn¹trz (dostosowanie do pe³nionej
funkcji) na warunkach okrelonych przez Wlkp. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Nie
dopuszcza siê jego rozbudowy lub nadbudowy. Docelowo przewiduje siê mo¿liwoci wymiany budynku po
uprzednim uzyskaniu zgody Wlkp. Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu. W przypadku
wymiany dla nowego budynku usytuowanego w miejsce istniej¹cego obowi¹zuj¹ warunki zabudowy okrelone w §5, ust. 1, pkt 3) lit. a) do f) i od lit. h) do l).
c) Istniej¹cy budynek gospodarczy mo¿e byæ przebudowany w obecnych gabarytach i adaptowany na cele
dzia³alnoci us³ugowo - gospodarczej lub przeznaczony do wymiany. W przypadku wymiany nowy budynek
dzia³alnoci us³ugowo - gospodarczej mo¿e byæ wybudowany na ni¿ej okrelonych warunkach zabudowy:
-

Usytuowanie w miejsce istniej¹cego budynku lub
w odleg³oci 4,0 m od zachodniej granicy dzia³ki.

-

Budynek winien byæ murowany z materia³ów trwa³ych.

-

Wysokoæ budynku - jedna kondygnacja nadziemna

-

Poziom posadowienia posadzki parteru - nie wy¿ej
ni¿ 0,5 m od poziomu terenu.

-

Pokrycie budynku - dach o spadkach po³aci dachowych od 30° do 45° kryty dachówk¹ lub materia³em
imituj¹cym dachówkê.

-

Ponadto obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §5, ust. 1,
pkt 3) lit. k) i l).

b) Zakaz wykonywania wykopów i nasypów powoduj¹cych zmianê ukszta³towania terenu dzia³ki - nie dotyczy
to wykonywania robót ziemnych zwi¹zanych z posadowieniem budynków (w tym wykopów pod podpiwniczenie budynków) i doprowadzeniem uzbrojenia dzia³ki,

3) Dzia³kê budowlan¹ nale¿y zagospodarowaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz nastêpuj¹cych warunków:

c) Obowi¹zuje przy³¹czeniem budynków do istniej¹cego
uzbrojenia sieciowego wod - kan, gazu i elektroenergetyki,

a) Nowy budynek winien byæ usytuowany na dzia³ce
w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy Rynku i przylegaæ do
budynku usytuowanego na dzia³ce s¹siedniej - Rynek 8.

d) Obowi¹zuje wykorzystanie gazu jako nonika energii
cieplnej dla ogrzewania budynków.

b) Dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy drugiego budynku
w miejscu fundamentów po stodole - przeznaczonego
na cele dzia³alnoci us³ugowo-gospodarczej z dopuszczeniem wbudowanego lokalu mieszkalnego. Dla tego
budynku obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §5, ust. 2 pkt.
2) lit. c).

2. Na terenie nieuci¹¿liwej dzia³alnoci us³ugowo - gospodarczej i mieszkalnictwa, oznaczonym na rysunku planu
symbolem 2U, DG, M, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) Zabudowany teren dzia³ki nr 281 i zachodniej czêci dzia³ki
nr 282 przeznacza siê pod nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ us³ugowo - gospodarcz¹ któr¹ mog¹ byæ lokale ró¿nych us³ug
i produkcyjne a tak¿e pod lokale mieszkalne.

c) Dopuszcza siê mo¿liwoæ podzia³u ca³ego terenu na
dwie dzia³ki stanowi¹ce odrêbne w³asnoci.
d) Wjazdy na dzia³ki nale¿y przewidzieæ od strony wschodniej - z projektowanego publicznego dojazdu gospodarczego.
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4) Warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w §5, ust. 1. pkt 6) lit. a) do d).
3. Na terenie nieuci¹¿liwej dzia³alnoci us³ugowo - gospodarczej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U, DG
ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) Tereny dzia³ek istniej¹cych us³ug handlu przeznacza siê
pod dzia³alnoæ us³ugowo - gospodarcz¹ któr¹ mog¹ byæ
ró¿ne us³ugi w tym handlowe i drobna produkcja przemys³owa.
2) Zabudowê dzia³ek nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz
nastêpuj¹cych warunków:
a) Zabudowa dzia³ki winna byæ dostosowana do historycznej, staromiejskiej, zabytkowej zabudowy Rynku.
b) Istniej¹cy budynek adaptuje siê w planie z zakazem
jego rozbudowy lub nadbudowy. Dopuszcza siê mo¿liwoæ przebudowy wewnêtrznej celem dostosowania
do nowych funkcji.
c) Docelowo przewiduje siê budowê budynku usytuowanego w linii zabudowy pierzei wschodniej Rynku
i stanowi¹cego uzupe³nienie istniej¹cej zabudowy.
d) Nowy budynek winien spe³niaæ warunki zabudowy
okrelone w §5 ust. 1, pkt 3) lit. od a) do f) i od h) do
l) a ponadto winien byæ dobudowany do budynku nr
4 z przewitem dla istniej¹cego publicznego dojazdu
gospodarczego.
3) Dzia³kê budowlan¹ nale¿y zagospodarowaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) Nale¿y przekszta³ciæ dzia³ki stanowi¹ce w planie teren
dzia³alnoci us³ugowo-gospodarczej przez wy³¹czenie
czêci dzia³ki nr 280/4 i 280/5 pod publiczny dojazd
gospodarczy. Nowe linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu.
b) Nowy budynek winien byæ usytuowany w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy Rynku i z zachowaniem przepisów
sanitarnych i przeciwpo¿arowych.
4) Warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego i kulturowego obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §5, ust. 1. pkt 6) lit a) do d).
4. Na terenie mieszkalnictwa z us³ugami wbudowanymi,
oznaczonym na rysunku planu symbolem 1M, U ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) Teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej z us³ugami
wbudowanymi usytuowanej na dzia³ce nr 265/1 pozostawia
siê w planie - zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
2) Istniej¹cy budynek mieszkalno-us³ugowy jest zabytkiem
architektury podlegaj¹cym ochronie prawnej.
3) Dopuszcza siê mo¿liwoæ przebudowy budynku a tak¿e
przeznaczenia w ca³oci na cele us³ugowe na warunkach
okrelonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

4) Wszelkie roboty remontowe budynku zarówno lokali jak
i elewacji mog¹ byæ przeprowadzone po uzgodnieniu
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Poznaniu.
5. Na terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego z us³ugami wbudowanymi, oznaczonym na rysunku planu symbolem
2 M, U ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania.
1) Czêæ dzia³ki nr 282 stanowi¹c¹ grunt orny przeznacza siê
pod mieszkalnictwo jednorodzinne - 2 dzia³ki budowlane.
2) Istniej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia terenowe przeznacza siê
do rozbiórki.
3) Zabudowê dzia³ek budowlanych nale¿y kszta³towaæ
w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) Dzia³ki mog¹ byæ zabudowane bliniaczym budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanymi lokalami us³ugowymi i dobudowanymi pomieszczeniami
gospodarczymi, w tym gara¿e.
b) Wprowadza siê obowi¹zuj¹ce, nieprzekraczalne gabaryty i sposób pokrycia budynków:
-

wysokoæ - 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem budowy podpiwniczenia i wykorzystaniem
poddasza na cele mieszkalne.

-

poziom posadowienia posadzki parteru max 0,5 m
od poziomu terenu liczone w najwy¿szym miejscu
posadowienia budynku.

-

pokrycie - dachy dwuspadowe o spadkach po³aci
dachowych od 35° do 45°, kryte dachówk¹ ceramiczn¹ w kolorze czerwonym.

c) Wprowadza siê zakaz budowy innych budynków, obiektów i urz¹dzeñ nie wymienionych w §5, ust. 5, pkt 3)
lit a). Zakaz ten nie dotyczy elementów ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ uzbrojenia i urz¹dzenia
dzia³ki.
4) Dzia³kê budowlan¹ nale¿y zagospodarowaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz nastêpuj¹cych warunków.
a) Budynek winien byæ usytuowany na dzia³ce w miejscu
okrelonym na rysunku planu i z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony pó³nocnej
i wschodniej oraz z zachowaniem przepisów prawa
budowlanego.
b) Wjazd na dzia³kê nale¿y projektowaæ w miejscu okrelonym na rysunku planu.
c) Ogrodzenia dzia³ek winny byæ a¿urowe o wysokoci
nie wiêkszej ni¿ 1,8 m od poziomu terenu.
d) Czêci dzia³ek po pó³nocnej i wschodniej stronie budynków winny byæ zagospodarowane zieleni¹: drzewa,
¿ywop³oty, krzewy.
5) Warunki zagospodarowania dzia³ek w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
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a) Gabaryty i pokrycie budynków winno uwzglêdniaæ
po³o¿enie w rejonie zabytkowego kocio³a i nawi¹zywaæ do architektury budynków znajduj¹cych siê w jego
otoczeniu.

8. Na terenie ogrodu bez prawa zabudowy, oznaczonym
na rysunku planu symbolem RO ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

b) Ponadto obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §5, ust. 1, pkt
3) lit. k) i l) oraz pkt 6) lit. a) do d)

1) Czêæ dzia³ki nr 282 stanowi¹c¹ grunt orny przeznacza siê
pod ogród przydomowy bez prawa zabudowy budynkami
lub obiektami nie zwi¹zanymi z ogrodnictwem.

6. Na terenie us³ug komercyjnych, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

2) Dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy szk³ami o pow. max
100 m2 (ogrzewanej z kot³owni wbudowanej w budynek
mieszkalny) i budowy elementów ma³ej architektury.

1) Dzia³ki nr 265/2 i 265/3 przeznacza siê pod ró¿ne nieuci¹¿liwe us³ugi handlu i rzemios³a - zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem.

9. Dla zapewnienia dostêpnoci do dzia³ek zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i do terenów us³ug komercyjnych i publicznych przewidziano publiczny dojazd gospodarczy oznaczony na rysunku planu symbolem KD. Publiczny
dojazd gospodarczy przewidziano jako utwardzony ci¹g pieszo - jezdny przeznaczony zarówno dla ruchu pieszego jak
i ko³owego i wydzielon¹ zatokê postojow¹ dla samochodów
osobowych.

2) Istniej¹ce budynki us³ugowe z lokalami mieszkalnymi
i magazynowe wraz z pomieszczeniami gospodarczymi pozostawia siê w planie z dopuszczeniem mo¿liwoci ich
przebudowy, lub rozbudowy, lub nadbudowy lub wymiany pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego w tym przepisów sanitarnych i przeciwpo¿arowych.

10. Zasady uzbrojenia terenu:

3) Mo¿liwoæ rozbudowy istniej¹cych budynków okrela rysunek planu w tym lokalizacjê obiektów w granicy nieruchomoci.

Ustala siê prowadzenie elementów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych ulic przy zachowaniu
przepisów odrêbnych i szczególnych oraz Polskich Norm oraz
nastêpuj¹cych warunków:

7. Na terenie us³ug publicznych z zieleni¹ towarzysz¹c¹
oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) Elektroenergetyka - zaopatrzenie w energie elektryczn¹
obiektów i owietlenie z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej NN.

1) Dzia³kê nr 265/4 i czêæ dzia³ki nr 280/6 które w czêci s¹
zabudowane a w czêci stanowi¹ grunt rolny przeznacza
siê pod us³ugi publiczne: szalet, plac targowy, zatokê
postojow¹ i zieleñ towarzysz¹c¹.

2) Zaopatrzenie w wodê pitn¹ i dla celów przeciwpo¿arowych - z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.

2) Realizowany budynek pozostawia siê w planie z przeznaczeniem pod szalet publiczny.
3) Nie zagospodarowan¹ czêæ dzia³ki przeznacza siê pod
plac targowy, zatokê postojow¹ dla samochodów i zieleñ
towarzysz¹c¹.
4) Zagospodarowanie placu targowego wymaga:
-

likwidacji (rozbiórki) zasieków na opa³ i ¿u¿el,

-

przeniesienia mietnika,

-

budowy utwardzonej nawierzchni placu,

-

budowy utwardzonej zatoki postojowej,

-

ukszta³towania pozosta³ej czêci terenu poprzez wyrównanie nawierzchni i wyprofilowanie skarpy istniej¹cego nasypu. Urz¹dzenia zieleni ozdobnej wzd³u¿
wschodniej, pó³nocnej i po³udniowej granicy terenu.

5) W programie urz¹dzenia zieleni nale¿y przewidzieæ nasadzenia drzew i krzewów w celu umocnienia skarpy nasypu
i zas³oniêcia istniej¹cego budynku od strony pó³nocnej
i wschodniej. W doborze gatunków drzew i krzewów
nale¿y zastosowaæ gatunki rodzime (tym minimum 50%
gatunków iglastych) dostosowane do warunków gruntowo - wodnych (grunty nasypowe, w tym gruz i niski
poziom wody gruntowej).

3) Odprowadzenie nieczystoci p³ynnych - budowa przy³¹czy
do istniej¹cego kana³u sanitarnego.
4) Odprowadzenie wód opadowych (deszczowych) - budowa
przy³¹czy do istniej¹cego kana³u deszczowego.
5) Ogrzewanie - budowa kot³owni indywidualnych z wykorzystaniem ekologicznych róde³ energii takich jak gaz,
paliwo p³ynne lub ogrzewanie energi¹ elektryczn¹.
6) Zaopatrzenie w gaz - budowa przy³¹czy do istniej¹cego
gazoci¹gu.
7) Na rysunku planu okrelono orientacyjne przebiegi elementów uzbrojenia i ich podstawowe parametry techniczne. Szczegó³ow¹ ich lokalizacjê okrelaæ bêd¹ odrêbne
decyzje wydane na podstawie ustaleñ uchwa³y, rysunku
planu i przepisów szczególnych i odrêbnych oraz Polskich
Norm.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§6. Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30%.
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§7. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Kamierz Nr XXV/70/
92 z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamierz (og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Wojew. Poznañskiego nr 3 z dnia
23.02.1993 r) w czêci objêtej niniejsz¹ uchwa³¹ o której mowa
w §1 ust. 2.

§9. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ryszard Hartwich

§8. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Kamierz.

3367
UCHWA£A Nr 116/XV/03 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 26 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów po³o¿onych w gminie rem
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z póni. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów po³o¿onych w gminie rem,
zwanym dalej planem, obejmuj¹cy ni¿ej wymienione dzia³ki,
oznaczone numerami ewidencyjnymi:

16) nr ewid. 48-56 po³o¿one we wsi Pe³czyn.
2. Plan obejmuje obszary, których granice zosta³y okrelone na rysunkach planu zatytu³owanych Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów po³o¿onych
w gminie rem bêd¹cych integraln¹ czêci¹ planu, stanowi¹cych za³¹czniki ponumerowane od 1 do 16.

2) nr ewid. 141/1, 141/2, 277 po³o¿one w Orkowie,

3. Okrelone na rysunku planu: granice obszaru objêtego
planem, linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz nieprzekraczalne
linie zabudowy, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu.

3) nr ewid, 485, 486, 490, 491/10, 494/1, 494/7, 355, 441
po³o¿one w Mechlinie,

§2. 1. Ustala siê maksymalne wysokoci budynków na
terenach:

1) nr ewid. 47/4 po³o¿ona w Ka³ejach,

4) nr ewid. 76/6, 76/11 po³o¿one we wsi Góra,

1) ML, RO, UH - do 6 m,

5) nr ewid. 2/1 po³o¿ona we wsi Psarskie,

2) Mn, MR, G, U, Mn/G, G/Mn, U/ML, U/KP, MR/UT - do 12
m.

6) nr ewid. 114, 115, 126/1-126/7, 127, 128/2-128/17, 130,
131/1-131/9 po³o¿one we wsi Bystrzek,
7) nr ewid. 138/1 po³o¿ona we wsi Psarskie,
8) nr ewid. 80/1, 80/2, 80/5 po³o¿one we wsi Psarskie,
9) nr ewid. 151, 150/1, 150/2 po³o¿one w Mechlinie,

2. Dla budynków mieszkalnych i letniskowych ustala siê
dachy o nachyleniu po³aci od 30° do 45°, pokryte dachówk¹
lub materia³em dachówkopodobnym.
3. Ustala siê minimalny procent powierzchni terenu dzia³ki
przeznaczonej pod zieleñ:

10) nr ewid. 143, 144/1 po³o¿one w Mechlinie,

1) na terenach U, G, G/Mn - 20%,

11) nr ewid. 6/3 i 6/5 po³o¿one w Szymanowie,

2) na terenach ML, Mn, Mn/G, MR - 50%,

12) nr ewid. 287/1, 287/2 po³o¿one we wsi Mórka,

3) na terenach RO - 80%,

13) nr ewid. 450/4 po³o¿ona we wsi Mórka,

4) na terenach U/ML, U/KP - 30%.

14) nr ewid. 311/1 po³o¿ona we wsi Dalewo,
15) nr ewid. 419 po³o¿ona we wsi Mórka,

4. Ustala siê maksymalny procent powierzchni dzia³ki
przeznaczonej pod zabudowê:
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1) na terenach ML, Mn, Mn/G - 30%,
2) na terenach U, G, G/Mn, U/ML, U/KP - 60%,
3) na terenach MR - 40%,
4) na terenach RO - 10%.
§3. 1. Ustala siê mo¿liwoæ odbudowy, rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów budowlanych.
2. Zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, o ile z innych ustaleñ
niniejszej uchwa³y nie wynika inaczej.
§4. Dla obszaru po³o¿onego w Kalejach, okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 1:
1) wyznacza siê teren upraw ogrodniczo - sadowniczych
z mo¿liwoci¹ zabudowy oznaczony na rysunku planu
symbolem RO,
2) na terenie upraw ogrodniczo - sadowniczych z dopuszczeniem zabudowy ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) teren przeznacza siê pod budowê obiektów zwi¹zanych wy³¹cznie z produkcj¹ roln¹ i ogrodniczo - sadownicz¹,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku
planu.
§5. Dla obszaru po³o¿onego w Orkowie, okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 2:
1) wyznacza siê:
a) teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku
planu symbolem 1MR,
b) teren zabudowy letniskowej oznaczony na rysunku
planu symbolem 1ML, 2ML,
c) teren gminnych dróg dojazdowych oznaczony na rysunku planu symbolami 1K-D, 2K-D, 3K-D, o szerokociach oznaczonych na rysunku planu,
d) teren gruntów rolnych na poszerzenie nieruchomoci
s¹siednich lub drogi oznaczony na rysunku planu
symbolem 1K/RP,
2) ustala siê rzêdn¹ posadzki parteru budynków powy¿ej
poziomu 62,05 m. n. p. m.,
3) zakazuje siê podpiwniczenia budynków,
4) na terenie zabudowy zagrodowej oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1MR wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku
planu.
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5) na terenach zabudowy letniskowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 ML i 2ML wyznacza siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja budynków letniskowych na dzia³ce zgodnie
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi
na rysunku planu,
b) gara¿e dla samochodów osobowych mog¹ byæ integraln¹ czêci¹ budynków letniskowych lub wolno stoj¹ce,
c) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 1.000 m2,
d) ustala siê zapewnienie dostêpu do naturalnego zbiornika wodnego s³u¿¹cego do celów przeciw po¿arowych po³o¿onego na terenie 1ML
e) ustala siê mo¿liwoæ wydzielenia dzia³ki pod zbiornikiem
przeciw po¿arowym, o którym mowa w pkt 5 lit. d.
§6. Dla obszaru po³o¿onego w Mechlinie, okrelonego
graficznie na za³¹czniku nr 3:
1) wyznacza siê:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1Mn, 2Mn, 3Mn, 4Mn,
b) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych oznaczony na
rysunku planu symbolem 1EE,
c) gminne drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu
symbolami 1K-D, 2K-D, 3K-D, 4K-D o szerokoci 10 m,
d) gminn¹ drogê pieszo - jezdn¹ oznaczon¹ na rysunku
planu symbolem 1K-X,
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Mn, 2Mn,
3Mn i 4Mn wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2,
d) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 2.000 m2,
e) minimalna szerokoæ dzia³ki - 23 m.
§7. Dla obszaru po³o¿onego na gruntach wsi Góra, okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 4:
1) wyznacza siê teren dzia³alnoci gospodarczej z zabudow¹
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczony na rysunku planu
symbolem 1G/Mn.
2) na terenie dzia³alnoci gospodarczej z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczonym na rysunku planu symbolem 1G/Mn wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
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a) teren przeznaczony pod dzia³alnoæ handlow¹, us³ugow¹, produkcyjn¹ i magazynow¹ z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy okrelonych na rysunku planu,
c) zakazuje siê lokalizowania obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 1.000 m2,
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d) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 2.000 m2,
e) minimalna szerokoæ dzia³ki - 20 m,
f) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 10 m.
§10. Dla obszaru po³o¿onego we wsi Psarskie, okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 7:
1) wyznacza siê:

f) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 10 m.

a) teren pod obiekty u¿ytecznoci publicznej z zakresu
obs³ugi ruchu turystycznego, us³ug, sportu, handlu
i gastronomii oraz obs³ugi komunikacji samochodowej
w tym stacjê paliw, stacjê obs³ugi pojazdów i myjnie
oznaczony na rysunku planu symbolem 1U/KP,

§8. Dla obszaru po³o¿onego we wsi Psarskie, okrelonego
graficznie na za³¹czniku nr 5:

b) teren pod poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 2KWD,

d) minimalna powierzchnia dzia³ki - 1.000 m2,
e) minimalna szerokoæ dzia³ki - 23 m,

1) wyznacza siê:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1Mn,
b) teren pod poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 1KWD.
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolami 1Mn wyznacza siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2,
d) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 2.000 m2,
e) minimalna szerokoæ dzia³ki - 23 m.
§9. Dla obszaru po³o¿onego na gruntach wsi Bystrzek,
okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 6:
1) wyznacza siê:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1Mn, 2Mn, 3Mn,
b) tereny ³¹k i pastwisk bez prawa zabudowy oznaczone
na rysunku planu symbolami 1RZ, 2RZ,
c) drogê gminn¹ dojazdow¹ oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem 1K-D, szerokoci 10,0 m,
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Mn, 2Mn, 3Mn,
wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w uk³adzie wolno
stoj¹cym,

2) na terenie us³ug oznaczonym na rysunku planu symbolem
1U/KP wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) teren przeznaczony pod obiekty u¿ytecznoci publicznej z zakresu: obs³ugi ruchu turystycznego, us³ug,
sportu, handlu, gastronomii oraz pod obiekty obs³ugi
komunikacji samochodowej, w tym stacjê paliw, stacjê
obs³ugi pojazdów, myjnie i parkingi,
b) zakazuje siê lokalizowania budynków o powierzchni
sprzeda¿owej wiêkszej ni¿ 1.000 m2,
c) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z naniesion¹
na rysunku planu nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy,
d) dostêp do drogi mo¿e nast¹piæ w miejscu i na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi,
e) nowe sieci infrastruktury technicznej nale¿y prowadziæ
poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej, tylko
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody zarz¹dcy drogi w jej liniach rozgraniczaj¹cych.
§11. Dla obszaru po³o¿onego we wsi Psarskie, okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 8:
1) wyznacza siê:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1Mn,
b) teren pod poszerzenie drogi oznaczony na rysunku
planu symbolem 1KWD szerokoci 2 m,
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Mn wyznacza siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,

b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,

d) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 2.000 m2,

c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2,

e) minimalna szerokoæ dzia³ki - 20 m,

c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2,
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f) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 10 m.
§12. Dla obszaru po³o¿onego w Mechlinie, okrelonego
graficznie na za³¹czniku nr 9:
1) wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolem 1Mn/G,
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z mo¿liwoci¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Mn/G wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
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§14. Dla obszaru po³o¿onego we wsi Szymanowo, okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 11:
1) wyznacza siê:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem Mn.
b) teren pod drogê dojazdow¹ oznaczony na rysunku
planu symbolem K-D szerokoci 4,0 m.
c) teren pod poszerzenie drogi oznaczony na rysunku
planu symbolem KWD szerokoci 7,0 m.
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Mn wyznacza siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w uk³adzie wolno
stoj¹cym,

d) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 2.000 m2,

b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,

e) minimalna szerokoæ dzia³ki - 20 m,

c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2.

c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2,

f) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 10 m.
§13. Dla obszaru po³o¿onego w Mechlinie, okrelonego
graficznie na za³¹czniku nr 10:
1) wyznacza siê:
a) teren zabudowy zagrodowej z mo¿liwoci¹ pro wadzenia dzia³alnoci turystycznej i rekreacyjnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem 1MR/UT,
b) teren pod obiekty handlowe i gastronomiczne oznaczony na rysunku planu symbolem 1UH,
2) na terenie zabudowy zagrodowej z mo¿liwoci¹ prowadzenia dzia³alnoci turystycznej i rekreacyjnej 1MR/UT
wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku
planu,
b) ustala siê rzêdn¹ dróg i posadzki parteru powy¿ej
poziomu 64,67 m n.p.m.,
c) zakazuje siê podpiwniczenia budynków,
d) budynki mieszkalne jednorodzinne w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
e) minimalna powierzchnia dzia³ki - 6.000 m2,
3) na terenie pod obiekty handlowe i gastronomiczne 1UH
wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku
planu,

§15. Dla obszaru po³o¿onego na gruntach wsi Mórka,
okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 12:
1) wyznacza siê tereny pod obiekty u¿ytecznoci publicznej
z zakresu: obs³ugi ruchu turystycznego, us³ug, sportu,
handlu i gastronomii oraz zabudowê letniskow¹ oznaczone na rysunku planu symbolem 1U/ML,
2) na terenach zabudowy letniskowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U/ML, wyznacza siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja budynków (domy wczasowe, hotele, motele, domki letniskowe) na dzia³ce zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku
planu,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2,
c) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 2.000 m2,
d) minimalna szerokoæ dzia³ki - 20 m,
e) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 10 m.
§16. Dla obszaru po³o¿onego na gruntach wsi Mórka,
okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 13:
1) wyznacza siê:
a) tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku
planu symbolem 1ML, 2ML,
b) teren us³ug handlu i gastronomii oznaczony na rysunku planu symbolem 1 U,
c) teren obs³ugi ruchu turystycznego i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1UT,

b) ustala siê rzêdn¹ dróg i posadzki parteru powy¿ej
poziomu 64,67 m n.p.m.,

d) teren zieleni oznaczony na rysunku planu symbolem
1Z,

c) zakazuje siê podpiwniczenia budynków.

e) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych - pod stacjê
transformatorow¹ oznaczony na rysunku planu symbolem 1EE,
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f) drogê gminn¹ dojazdow¹ oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem 1K-D o szerokoci 10,0 m,
g) teren pod poszerzenie drogi oznaczony na rysunku
planu symbolem 1KWD,
2) na terenach zabudowy letniskowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ML, 2ML wyznacza siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja budynków letniskowych na dzia³ce zgodnie
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi
na rysunku planu,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800

m 2,

c) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 2.000 m2,
d) minimalna szerokoæ dzia³ki - 20 m,
e) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 10 m,
3) na terenie us³ug, handlu i gastronomii oznaczonym na
rysunku planu symbolem 1U wyznacza siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku
planu,
b) budynki w uk³adzie wolno stoj¹cym,
4) na terenie obs³ugi ruchu turystycznego i rekreacji oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UT wyznacza siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) ustala siê lokalizowanie obiektów budowlanych zwi¹zanych z funkcj¹, wypoczynkowo - rekreacyjne - sportow¹ m.in. boiska, pla¿e, urz¹dzenia zabawowe dla
dzieci,
b) zakazuje siê zabudowy kubaturowej.
5) na terenie Z ustala siê lokalizowanie obiektów budowlanych zwi¹zanych z funkcj¹ wypoczynkowo - rekreacyjno sportow¹, m. in. urz¹dzenia zabawowe dla dzieci.
§17. Dla obszaru po³o¿onego na gruntach wsi Dalewo,
okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 14:
1) wyznacza siê:
a) tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku
planu symbolem 1ML,
b) teren pod poszerzenie drogi oznaczony na rysunku
planu symbolem 1KWD szerokoci 5 m,
c) teren lasu bez prawa zabudowy oznaczony na rysunku
planu symbolem 1RL,
2) na terenach zabudowy letniskowej oznaczonych na rysunku planu symbolem1ML wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania:
a) lokalizacja budynków letniskowych na dzia³ce zgodnie
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi
na rysunku planu,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki - 5.000 m2,
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c) minimalna szerokoæ dzia³ki - 20 m,
d) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 10 m.
§18. Dla obszaru po³o¿onego na gruntach wsi Mórka,
okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 15:
1) wyznacza siê:
a) teren dzia³alnoci gospodarczej z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczony na rysunku planu
symbolem 1G/Mn,
b) teren pod poszerzenie drogi oznaczony na rysunku
planu symbolem 1KWD,
2) na terenie dzia³alnoci gospodarczej z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczonym na rysunku planu symbolem 1G/Mn wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) teren przeznaczony pod dzia³alnoæ handlow¹, us³ugow¹, produkcyjn¹ i magazynow¹ z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy okrelonych
na rysunku planu,
c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 1.000 m2,
d) minimalna szerokoæ dzia³ki - 20 m,
e) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 10 m,
f) ustala siê tymczasowy sposób zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne - sportowe (boisko).
§19. Dla obszaru po³o¿onego na gruntach wsi Pe³czyn,
okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 16:
1) wyznacza siê teren zabudowy letniskowej oznaczonym na
rysunku symbolem 1ML,
2) na terenie zabudowy letniskowej oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1ML wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania:
a) lokalizacja budynków letniskowych na dzia³ce zgodnie
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi
na rysunku planu,
b) ustala siê lokalizowanie obiektów budowlanych zwi¹zanych z funkcj¹ wypoczynkowo - rekreacyjne - sportow¹,
c) teren pomiêdzy lini¹ brzegow¹ a lini¹ zabudowy na
istniej¹cych dzia³kach przeznacza siê pod zieleñ izolacyjno - ochronn¹,
d) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 5 m.
§20. Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej
op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§21. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
remu.
§22. W czêci dotycz¹cej obszaru objêtego niniejszym
planem trac¹ moc:
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1) uchwa³a Nr 16/LIV/94 Rady Miasta i Gminy rem z dnia 25
maja 1994 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy rem
(Dziennik Urzêdowy Województwa Poznañskiego z 1994 r.
Nr 12, poz. 121),

4) uchwa³a Nr 10/LI/94 Rady Miasta i Gminy rem z dnia 11
marca 1994 r. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego
planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego
osiedla Psarskie II (Dziennik Urzêdowy Województwa
Poznañskiego z 1994 r. Nr 9, poz. 77),

2) uchwa³a Nr 153/XV/99 Rady Miejskiej w remie z dnia 26
padziernika 1999 r. w sprawie: zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
rem (Dziennik Urzêdowy Województwa Poznañskiego
z 1999 r. Nr 82, poz. 1565),

5) uchwa³a Nr 49/XXXVI/92 Rady Miasta i Gminy w remie
z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie: zatwierdzenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta rem (Dziennik Urzêdowy Województwa Poznañskiego z 1992 r. Nr 16, poz. 147).

3) uchwa³a Nr 197/XVIII/99 Rady Miejskiej w remie z dnia
29 grudnia 1999 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów po³o¿onych
na gruntach wsi: Sosnowiec, Pysz¹ca, Mechlin, Nies³abin,
Szymanowo, Bystrzek i Pe³czyn (Dziennik Urzêdowy
Województwa Poznañskiego z 2000 r. Nr 6, poz. 74),

§23. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski
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3368
UCHWA£A Nr 117/XV/03 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 26 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów po³o¿onych w gminie rem
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139. z póni. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów po³o¿onych w gminie rem,
zwanym dalej planem, obejmuj¹cy ni¿ej wymienione dzia³ki,
oznaczone numerami ewidencyjnymi:
1) nr ewid. 674 po³o¿ona w Nochowie,
2) nr ewid. 18/2 po³o¿ona w Kalejach,
3) nr ewid. 527, 533, 534, 536 i 537 po³o¿one we wsi Psarskie,
4) nr ewid. 120 po³o¿ona w Nochowie,

§3. 1. Ustala siê mo¿liwoæ odbudowy, rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów budowlanych.
2. Zakazuje siê lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
§4. Dla obszaru po³o¿onego w Nochowie, okrelonego
graficznie na za³¹czniku nr 1, ustala siê linie rozgraniczaj¹ce
wyznaczaj¹ce pas terenu przeznaczony pod budowê publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1K-D.
§5. Dla obszaru po³o¿onego w Kalejach, okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 2:
1) wyznacza siê:

5) nr ewid. 398/3 i 398/4 po³o¿ona we wsi Kawcze (obrêb
Mechlin),

a) teren zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MR,

6) nr ewid. 273 po³o¿ona we wsi Grodzewo,

b) drogê wewnêtrzn¹ pieszo - jezdn¹, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem 1K-X, szerokoci 7,5 m,

7) nr ewid. 370/2 po³o¿ona we wsi Nies³abin,
8) nr ewid. 139, 140, 141/1, 141/2 po³o¿ona w Mechlinie,
9) nr ewid. 23/3 po³o¿ona w Krzy¿anowie.
2. Plan obejmuje obszary, których granice zosta³y okrelone na rysunkach planu, zatytu³owanych Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów po³o¿onych
w gminie rem, bêd¹cych integraln¹ czêci¹ planu, stanowi¹cych za³¹czniki ponumerowane od 1 do 9.
3. Okrelone na rysunku planu: granice obszaru objêtego
planem, linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz nieprzekraczalne
linie zabudowy, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu.
§2. 1. Ustala siê maksymalne wysokoci budynków na
terenach:
1) Mn, MR, MR/UT - do 12 m,
2) G - do 15 m.
2. Dla budynków mieszkalnych ustala siê dachy o nachyleniu po³aci od 30° do 45°, pokryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym.
3. Ustala siê minimalny procent powierzchni terenu dzia³ki,
1) na terenach G - 20%,
2) na terenach Mn, MR, MR/UT - 60%.
4. Ustala siê maksymalny procent powierzchni dzia³ki,
przeznaczonej pod zabudowê:
1) na terenach Mn, MR, - 30%,
2) na terenach G - 60%.

2) na terenie zabudowy zagrodowej oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1MR ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja obiektów siedliskowych i mieszkalnych jednorodzinnych na dzia³ce zgodnie z nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy okrelonymi na rysunku planu,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki - 5.000 m2.
§6. Dla obszaru po³o¿onego we wsi Psarskie, okrelonego
graficznie na za³¹czniku nr 3:
1) wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1Mn,
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Mn ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2,
d) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 1.200 m2,
e) minimalna szerokoæ dzia³ki - 23 m.
§7. Dla obszaru po³o¿onego w Nochowie, okrelonego
graficznie na za³¹czniku nr 4:
1) wyznacza siê:
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a) teren aktywizacji gospodarczej oznaczony na rysunku
planu symbolem 1G,
b) teren pod poszerzenie drogi oznaczony na rysunku
planu symbolem 1KWD,
2) na terenie dzia³alnoci gospodarczej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1G ustala siê nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania:
a) teren przeznaczony pod dzia³alnoæ handlow¹, us³ugow¹, produkcyjn¹ i magazynow¹ bez prawa zabudowy mieszkaniowej,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, okrelonych
na rysunku planu,
c) zakazuje siê lokalizowania obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 1.000 m2,
d) minimalna powierzchnia dzia³ki - 5.000 m2.
§8. Dla obszaru po³o¿onego we wsi Kawcze, okrelonego
graficznie na za³¹czniku nr 5:
1) wyznacza siê:
a) teren zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1MR,
b) teren lasu bez prawa zabudowy oznaczony na rysunku
planu symbolem 1RL,
2) na terenie 1MR ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja obiektów siedliskowych i mieszkalnych jednorodzinnych na dzia³ce zgodnie z nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy okrelonymi na rysunku planu,
b) ustala siê rzêdn¹ posadzki parteru powy¿ej poziomu
64,5 m n.p.m.,
c) zakazuje siê podpiwniczenia budynków,
d) minimalna powierzchnia dzia³ki - 1.500 m.
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1) wyznacza siê:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1Mn.
b) teren rolny bez prawa zabudowy oznaczony na rysunku planu symbolem 1RP,
c) teren pod poszerzenie drogi oznaczony na rysunku
planu symbolem 1KWD,
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Mn ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolnostoj¹cym.
b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 1.200 m2,
d) minimalna szerokoæ dzia³ki - 20 m,
e) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 10 m.
§11. Dla obszaru po³o¿onego w Mechlinie, okrelonego
graficznie na za³¹czniku nr 8:
1) wyznacza siê:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1Mn, 2Mn, 3Mn,
4Mn, 5Mn i 6Mn,
b) teren zabudowy zagrodowej z mo¿liwoci¹ prowadzenia dzia³alnoci turystycznej i rekreacyjnej oznaczony
na rysunku planu symbolem 1MR/UT,
c) teren lasu bez prawa zabudowy oznaczony na rysunku
planu symbolem 1RL,
d) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych rezerwowane
pod stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1EE i 2EE,

§9. Dla obszaru po³o¿onego we wsi Grodzêwo, okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 6:

e) drogi dojazdowe publiczne oznaczone na rysunku planu
symbolami 1K-D, 2K-D, 3K-D, 4K-D o szerokoci 10 m,

1) wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1Mn,

f) teren pod poszerzenie drogi gminnej oznaczony na
rysunku planu symbolem 1KWD,

2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Mn ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

g) teren rowu melioracyjnego oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM,

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2,
d) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 2.200 m2,
e) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych - 5 m.
§10. Ustalenia dla obszaru po³o¿onego w Nies³abinie,
okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 7:

2) ustala siê rzêdn¹ dróg i posadzki parteru powy¿ej poziomu
64,7 m n.p.m.,
3) zakazuje siê podpiwniczenia budynków,
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Mn, 2Mn, 3Mn, 5Mn,
6Mn ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
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c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 800 m2,
d) maksymalna powierzchnia dzia³ki - 2.000 m2,
minimalna szerokoæ dzia³ki - 20 m,
5) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 4Mn ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
b) lokalizacja budynków na dzia³ce budowlanej zgodnie
z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
c) minimalna powierzchnia zabudowy 300 m2, w tym
budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy minimum 150 m2,
d) minimalna powierzchnia dzia³ki - 6.000 m2,
6) na terenie zabudowy zagrodowej z mo¿liwoci¹ prowadzenia dzia³alnoci turystycznej i rekreacyjnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MR/UT ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku
planu,
b) budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk³adzie wolno
stoj¹cym,
c) minimalna powierzchnia dzia³ki - 6.000 m2,
7) na terenach 1Mn, 2Mn, 3Mn, 4Mn zakazuje siê budowy
budynków przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej,
8) na terenach 5Mn i 6Mn ustala siê mo¿liwoæ prowadzenie
us³ug handlu w parterach budynków mieszkalnych.
Powierzchnia przeznaczona na ten cel nie mo¿e przekraczaæ 30% powierzchni ca³kowitej budynku.
§12. Dla obszaru po³o¿onego w Krzy¿anowie, okrelonego graficznie na za³¹czniku nr 9:
1) wyznacza siê:
a) teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku
planu symbolem 1MR,
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b) drogê dojazdow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem 1K-D,
2) na terenie 1MR ustala siê:
a) lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego wraz z obiektami gospodarczymi stanowi¹cymi jedn¹ zagrodê,
b) lokalizacjê budynków zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
§13. Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej
op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
remu.
§15. W czêci dotycz¹cej obszaru objêtego niniejszym
planem trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr 16/LIV/94 Rady Miasta i Gminy rem z dnia 25
maja 1994 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy rem
(Dziennik Urzêdowy Województwa Poznañskiego z 1994 r.
Nr 12, poz. 121),
2) uchwa³a Nr 10/LI/94 Rady Miasta i Gminy rem z dnia 11
marca 1994 r. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego
planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego
osiedla Psarskie II (Dziennik Urzêdowy Województwa
Poznañskiego z 1994 r. Nr 9, poz. 77),
3) uchwa³a Nr 311/XXVII/2000 Rady Miejskiej w remie
z dnia 27 padziernika 2000 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów we
wsiach: B³ociszewo, Bodzyniewo, D¹browa, Kawcze,
Nochowo, Olsza, Pysz¹ca i Wyrzeka (Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 78, poz. 1045),
4) uchwa³a Nr 153/XV/99 Rady Miejskiej w remie z dnia 26
padziernika 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy rem
(Dziennik Urzêdowy Województwa Poznañskiego z 1999 r.
Nr 82, poz. 1565).
§16. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski
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3369
UCHWA£A Nr 118/XV/03 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 26 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego nad rzek¹ Wart¹ w remie
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139. z póni zm.) Rada Miejska w remie uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru po³o¿onego nad rzek¹ Wart¹
w remie, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar, którego granice zosta³y okrelone na rysunku planu zatytu³owanym Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego nad
rzek¹ Wart¹ w remie bêd¹cym integraln¹ czêci¹ planu,
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
3. Okrelone na rysunku planu: granice obszaru objêtego
planem, linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz nieprzekraczalne
linie zabudowy, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu.
§2. 1. Ustala siê przeznaczenie terenów o nastêpuj¹cych
funkcjach:
1) teren s³u¿¹cy organizacji imprez masowych oznaczony na
rysunku planu symbolem RW,
2) teren urz¹dzeñ wodnych oznaczony na rysunku planu
symbolem UW,
3) tereny wody - rzeki Warty oznaczone na rysunku planu
symbolem W.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania okrelono na rysunku
planu.
§3. Na terenach s³u¿¹cych organizacji imprez masowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem RW ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) teren przeznacza siê pod obiekty budowlane s³u¿¹ce organizacji imprez masowych, urz¹dzenia wodne oraz inne
obiekty budowlane zwi¹zane z przystani¹, o której mowa
w §4,
2) teren przeznacza siê pod obiekty handlowo - us³ugowe,
dla których ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od
strony rzeki Warty usytuowan¹ zgodnie z rysunkiem planu,
3) maksymalnie 30% powierzchni terenu mo¿na przeznaczyæ
pod obiekty budowlane kubaturowe. Pozosta³a czêæ terenu mo¿e byæ przeznaczona pod utwardzone ci¹gi komunikacyjne, parkingi, place zabaw, zieleñ - wysok¹ i nisk¹,

4) zagospodarowanie terenu nie mo¿e w jakikolwiek sposób
utrudniaæ dostêpu do konstrukcji mostu lub niekorzystnie
oddzia³ywaæ na jego elementy.
§4. Teren urz¹dzeñ wodnych oznaczony na rysunku planu
symbolem UW przeznacza siê pod przystañ na rzece Warcie.
§5. Na obszarze objêtym planem ustala siê mo¿liwoæ
wydzielenia terenów z przeznaczeniem na cele komunikacji,
w tym poszerzenie dróg, skrzy¿owañ, cie¿ek rowerowych,
dróg wewnêtrznych oraz budowê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
§6. Zakazuje siê lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.
§7. Zakazuje siê lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko mo¿e byæ wymagane za wyj¹tkiem:
1) przystani,
2) dróg publicznych,
3) ródl¹dowych dróg wodnych,
4) regulacji rzeki i urz¹dzeñ przeciwpowodziowych,
5) wa³ów ochronnych i nabrze¿y.
§8. Okrela siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi remu.
§10. W czêci dotycz¹cej obszaru objêtego niniejszym
planem trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr 66/XII/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w remie z dnia 28 stycznia 1986 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego trasy mostowej w remie (Dziennik
Urzêdowy Województwa Poznañskiego z 1986 r. Nr 4, poz.
49),
2) uchwa³a Nr 49/XXXVI/92 Rady Miasta i Gminy w remie
z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie: zatwierdzenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta rem (Dziennik Urzêdowy Województwa Poznañskiego z 1992 r. Nr 16, poz. 147).
§11. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski
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3370
UCHWA£A Nr 72/03 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Stra¿y Miejskiej w K³odawie
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o stra¿ach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779, zm. Dz.U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 w zwi¹zku
z art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Dz.U.
Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w K³odawie uchwala co
nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr 293/2001 Rady Miejskiej w K³odawie
z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Stra¿y
Miejskiej w K³odawie (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2001 r.
Nr 130, poz. 2522) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §2 punkty 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w K³odawie,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza
K³odawy,
2) §4 otrzymuje brzmienie:
§4. 1. Stra¿ wykonuje swoje zadania w wymiarze 8 godzin
dziennie przez 5 dni w tygodniu.
Godziny pracy ustala Burmistrz w zale¿noci od potrzeb
dla wykonania zadañ publicznych gminy.
2. W celu wykonywania zadañ Stra¿y dla ochrony
porz¹dku publicznego Burmistrz mo¿e w zale¿noci od
potrzeb wyznaczyæ dni wolne od pracy jako dni robocze.,
3) §11 otrzymuje brzmienie:
§11 Szczegó³owy zakres uprawnieñ Stra¿nika reguluj¹:
1) ustawa,
2) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca
1998 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania
przez stra¿ników gminnych niektórych czynnoci (Dz.U.
Nr 84, poz. 536),
3) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 padziernika 2002 r. w sprawie
wykroczeñ, za które funkcjonariusze stra¿y gminnych

upowa¿nieni s¹ do nak³adania grzywien w drodze
mandatu karnego oraz zasad i sposobu wydawania
upowa¿nieñ (Dz.U. Nr 174, poz. 1431),
4) w §22 ust. 1 wyraz  Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem
Burmistrz,
5) w §24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W Stra¿y wystêpuj¹ nastêpuj¹ce stanowiska:
a) Komendant
b) Stra¿nicy.,
6) w §24 ust. 3 skrela siê s³owa lub Zastêpca,
7) w §30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Komendant za realizacjê zadañ przypisanych jemu
i Stra¿y odpowiada przed Burmistrzem,
8) w §32 w pkt 7 skrela siê wyraz Zarz¹d
9) w §32 w pkt 8 skrela siê wyrazy i Zarz¹du
10) §33 skrela siê,
11) w §35 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem Burmistrz,
12) §36 otrzymuje brzmienie:
§36 Komendant sk³ada Burmistrzowi sprawozdanie
z realizacji zadañ Stra¿y raz na kwarta³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
K³odawy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§4. Uchwa³a podlega opublikowaniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w K³odawie oraz opublikowaniu
w Biuletynie Informacyjnym Burmistrza K³odawy.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz £ojewski
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3371
UCHWA£A Nr XIX/120/2003 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulic
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 póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê ulicy po³o¿onej w Lusowie, zajmuj¹c¹ dzia³kê oznaczon¹ numerem geodezyjnym 403:
ul. Stroma

§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 Gminy
() Tadeusz Czajka
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3372
UCHWA£A Nr XIX/121/2003 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy parku w Przemierowie
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 póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê parku po³o¿onego w Przemierowie,
zajmuj¹cego obszar dzia³ek oznaczonych numerami geodezyjnymi 350/4, 512, 509/7, czêæ 351:
Park im. Stanis³awa Kanikowskiego

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka
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3373
UCHWA£A Nr XII/82/2003 RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 ze zmianami) art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717), w zwi¹zku z uchwa³¹ XXVIV/147/2001
Rady Gminy Jaraczewo z dnia 8 lutego 2001 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jaraczewo
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo przyjêtego uchwa³¹ nr XXXVI/121/83 z dnia 29 listopada 1983 roku
Gminnej Rady Narodowej (Dz.U. Woj Kaliskiego nr 21 poz.
207 ze zmianami), zwan¹ dalej planem, obejmuj¹c¹ tereny
aktywizacji gospodarczej z us³ugami i rzemios³em wzd³u¿
drogi krajowej nr 12 w gminie Jaraczewo.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali 1
10.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

b) dach dwu lub wielospadowy (o zalecanym k¹cie pochylenia po³aci dachowych 22 - 45°, w przypadku zastosowania
dwuspadowego kalenicê usytuowaæ równolegle do drogi,
c) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich oraz kombinacji dachów p³askich i pochy³ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych
obiektów,
d) podpiwniczenie ograniczyæ do minimum.
2. W stosunku do zagospodarowania dzia³ki na terenach,
o których mowa w ust. 1 ustala siê:
a) zblokowanie na jednej granicy z s¹siadem wszelkich funkcji uci¹¿liwych: gara¿e budynki gospodarcze, budynki aktywizacji gospodarczej, trzepaki, zbiorniki bezodp³ywowe
na cieki sanitarne wyjazdy do gara¿y oraz na parking,
b) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gara¿owo- gospodarczych na granicy dzia³ki,
c) ³¹czna dopuszczalna wielkoæ powierzchni zabudowy powinna stanowiæ maksymalnie 30% powierzchni dzia³ki
budowlanej wydzielonej na przedmiotowym terenie.
§5. 1. Na terenach oznaczonych na rys. planu symbolem
AG/ UH dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych
jedno i wielorodzinnych.

§2. Plan obejmuje wyznaczone tereny gminy Jaraczewo,
oznaczone graficznie na rysunku planu wg za³¹cznika nr 1.

2. Dla zabudowy na terenie, o którym mowa w ust. 1
ustala siê nastêpuj¹ce wymagania:

§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny przeznaczone
pod aktywizacjê gospodarczo - handlowo - us³ugow¹, rzemielnicz¹

a) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cego budynku na cele
aktywizacji gospodarczej i mieszkalnictwa poprzez remont, przebudowê, nadbudowê i rozbudowê,

2. Ni¿ej wymienione oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

b) wysokoæ budynku po adaptacji do 2 kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym, max 10 m. od pow. terenu,

a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) tereny ulic - drogi gminne.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§4. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem AG/UH ustala siê przeznaczenie podstawowe - aktywizacja gospodarcza, handel, us³ugi, rzemios³o.
2, Dla zabudowy na terenach, o których mowa w ust. 1
ustala siê nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysokoæ budynków do 2 kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym,

c) dach dwuspadowy.
3. Zagospodarowanie dzia³ki na terenie, o którym mowa
w ust. 1 ustala siê:
a) zachowanie istniej¹cych budynków na granicy dzia³ki,
b) dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków do nieprzekraczalnej linii zabudowy,
c) dopuszcza siê wykonanie jednego wjazdu na teren dzia³ki
z istniej¹cej drogi.
4. Uci¹¿liwoæ dzia³alnoci prowadzonej na terenie wym.
w ust. 1 nie mo¿e wykraczaæ poza granice obszaru oznaczonego na rys. planu.
5. Parkingi dla w³acicieli, pracowników i klientów zlokalizowaæ na terenie, o którym mowa w ust. 1.
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§6. 1. Na terenach oznaczonych na rys. planu symbolem
Us,t ustala siê przeznaczenie podstawowe us³ugi turystyki,
sportu i rekreacji.
2. W stosunku do zagospodarowania dzia³ki na terenach,
o którym mowa w ust. 1 ustala siê:
a) zabudowê kubaturow¹ wg ustaleñ §3 ust. 2,
b) zakaz wycinki drzew i krzewów,
c) zaleca siê zasadzenie drzew i krzewów ozdobnych.
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
RP ustala siê przeznaczenie na uprawy polowe.
4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
RL ustala siê przeznaczenie na tereny lasów.
§7. 1. Inwestowanie na terenach objêtych nn. zmian¹
planu wykluczy mo¿liwoæ korzystania z istniej¹cych w³¹czeñ
i wy³¹czeñ gospodarczych (zjazdów i nieutwardzonych w³¹czeñ dróg gminnych) jako miejsc obs³ugi przedmiotowych
terenów od strony drogi krajowej nr 12. W³¹czenia do drogi
krajowej mo¿liwe bêd¹ wy³¹cznie po przez drogi dojazdowe
realizowane staraniem na koszt inwestorów z w³¹czeniem na
wyznaczonych skrzy¿owaniach uzgodnionych z Generaln¹
Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
2. Ustala siê, ¿e tereny oznaczone symbolami AG/UH
po³o¿one po zewnêtrznej stronie obwodnic Jaraczewa i Brzostowa mog¹ byæ zainwestowane pod warunkiem opracowania szczegó³owej dokumentacji technicznej przebiegu tych
obwodnic w uzgodnieniu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
3. Wyznacza siê dla projektowanej drogi dojazdowej,
gminnej oznaczonej symbolem DG pas o szerokoci 10 m.
w liniach rozgraniczaj¹cych.
4. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³o-

c) dla prowadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja
sanitarna, sieæ wodoci¹gowa, energetyczna, gazowa itp.)
niezwi¹zanej z funkcjonowaniem drogi, nale¿y zarezerwowaæ teren poza pasem drogowym drogi krajowej nr 12,
d) gaz przewodowy - realizacja wg projektów sieci i przy³¹czy
gazowych, sieæ gazow¹ nale¿y prowadziæ w pasach technicznych linii rozgraniczaj¹cych ulic, dopuszcza siê prowadzenie sieci w ci¹gach zielonych - gazyfikacja powinna
nast¹piæ zgodnie z projektem realizacji sieci gazowej obszaru gminy Jaraczewo,
e) woda pitna - zwodoci¹gowanie winno nast¹piæ zgodnie
z projektem realizacji sieci wodoci¹gowej gminy Jaraczewo,
f) kanalizacja sanitarna i deszczowa dla projektowanych
dzia³ek przewidzieæ realizacjê w dwóch etapach:
-

wybudowanie zbiorników szczelnych, bezodp³ywowych,

-

pod³¹czenie przy³¹czy kanalizacyjnych do projektowanej sieci kanalizacyjnej dla gminy Jaraczewo,

g) telekomunikacja - sieæ telefoniczn¹ zrealizowaæ wg projektu opracowanego przez Telekomunikacjê Polsk¹ S. A. dla
gminy Jaraczewo,
h) energia elektryczna:
-

zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, teren zasilany bêdzie z istniej¹cych linii SN. poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV istniej¹cymi b¹d rozbudowanymi liniami energetycznymi niskiego napiêcia 0,4 kV.

-

w miarê potrzeb wykonywane bêd¹ przez Energetykê
Kalisk¹ S.A. modernizacje i rozbudowy istniej¹cej sieci
energetycznej SN i nn oraz budowa nowych niezbêdnych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

-

informacje o mo¿liwociach zasilania w energiê elektryczn¹ i zakresie rozbudowy sieci poda zainteresowanym Rejonowy Zak³ad Energetyczny w Jarocinie.

-

inwestorzy poszczególnych obiektów zwi¹zanych z rozwojem gospodarczym i budownictwem mieszkaniowym
gminy winni przygotowaæ rodki finansowe na op³aty
przy³¹czeniowe, umo¿liwiaj¹ce przy³¹czenie tych obiektów do sieci. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktualnie przepisami realizacja przy³¹czenia odbywaæ siê bêdzie na
podstawie umów o przy³¹czenie zawartych pomiêdzy
zainteresowanymi podmiotami i Energetyk¹ Kaliska S. A.

-

wszystkie istniej¹ce w obszarze urz¹dzenia elektryczne
nale¿y wkomponowaæ w projektowane zagospodarowanie terenu, zachowuj¹c bezpieczne (zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami) odleg³oci,

-

przebieg istniej¹cych linii energetycznych SN 15 kV
oraz rozmieszczenie stacji, transformatorowych pokazano na za³¹czonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

-

prognozowany bilans mocy zainstalowanych i przy³¹czeniowych dla poszczególnych terenów nowej zabudowy oraz zwi¹zan¹ z tym budowê dodatkowych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV wraz z ich lokalizacj¹
pokazano na planie jw. Oraz zestawiono w poni¿szej
tabeli:

ci:
a) 50 m od granicy istniej¹cego cmentarza dla budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) 6 m od krawêdzi drogi dojazdowej, gminnej DG dla
budynków,
c) aktywizacji gospodarczej, handlowo - us³ugowych, mieszkalnych.
d) 25 m od krawêdzi drogi krajowej nr 12 dla budynków nie
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi oraz 50 m dla budynków jednokondygnacyjnych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi i 70 m dla budynków wielokondygnacyjnych.
§8. 1. W sk³ad zak³adanej infrastruktury technicznej prócz
dróg wchodzi zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, gaz, wodê
pitn¹, kanalizacjê oraz sieæ telefoniczn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu:
a) wszystkie wymienione media winny byæ realizowane
w przedziale czasowym zgodnie z koncepcj¹ realizacji
infrastruktury w skali gminnej,
b) komunikacja - realizowana na zasadzie ustalonych w §6,
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Oznaczenie na mapie
terenu zainwestowania
2
Brzostów
AG/UH
AG/UH
AG/UH
Góra
AG/UH
AG/UH
Us,t
AG/UH
£obez
AG/UH
AG/UH
Jaraczewo
AG/UH
MN. MR. MW.(tereny
nowoprojektowane wg
planu miejscowegouchwa³a nr XlI/82/2003)
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3

Moc
przy³¹czeñ. kVA
4

1220
500
1500

244
110
300

Istn. 44-545; Nowa centr. do obci¹¿enia
Istn. 44-11 8; Nowa centr. do obci¹¿enia
Istn. 44-544; Nowa centr. do obci¹¿enia

350
390
150
1230

119
102
55,5
226

lstn. 44-416 po wym. na STS-20/250
Istn. 44-416 po wym. na STS-20/250
Projektowana stacja STS-20/100
Projektowana stacja STS-20/250

1800
75

360
37,5

Istniej. stacje 44-792 i 44-793
Projektowana stacja STS-20/100

555

133,2

Projektowana stacja STS-20/250

1350

270

Moc zainstal. kVA

-

przez teren Gminy Jaraczewo projektowana jest trasa
linii WN-400 kV, której przebieg zaznaczono na miejscowym planie zagospodarowania z jednoczesnym
uwzglêdnieniem zachowania wymaganych stref
ochronnych.

-

w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania
z istniej¹c¹ infrastruktur¹ elektroenergetyczn¹ koszty
usuniêcia kolizji poniesie inwestor bezporedni przy
ewentualnym wspó³udziale Urzêdu Gminy Jaraczewo na
warunkach okrelonych przez Energetykê Kalisk¹ S. A.

§9. Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
25%.

Przewidywany sposób zasilania proponowany przez ReJarocin
5

Projektowane dwie stacje zlokalizowane centralnie do
obci¹¿enia.

§10. Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/121/83 Gminnej Rady
Narodowej w Jaraczewie z dnia 29 listopada 1983 roku (Dz.U.
Woj. Kaliskiego Nr 21 poz. 207 ze zmianami) w sprawie
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo ze zmianami w czêci sprzecznej
z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi gminy
Jaraczewo.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Roman Skrzypczak
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3374
UCHWA£A Nr X/96/03 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XL/227/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie
ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
za us³ugi wywozu nieczystoci z budynków komunalnych wiadczonych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bojanowie
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminie (Dz.U. Nr
132 poz. 622 z póni. zmianami) Rada Miejska w Bojanowie
uchwala co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr XL/227/02 Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie ustalenia górnych
stawek op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, za us³ugi wywozu nieczystoci
z budynków komunalnych wiadczonych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie §1 ust. 1 pkt
2 otrzymuje brzmienie:

2)

za wywóz i sk³adowanie nieczystoci sta³ych

-

za 1 m3

44,00 z³

-

za 1 pojemnik 110 l

4,40 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bojanowa.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Szolc

3375
UCHWA£A Nr XV/92/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 1 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie
obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Paczkowie w rejonie ul. redzkiej oznaczone numerami geodezyjnymi 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 369 i czêæ dzia³ek 368 i 398 (pow. zmiany ca 5,40 ha) - zmiana przeznaczenia
z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, z póniejszymi
zmianami), art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z póniejszymi zmianami) oraz na
podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
24.04.2002 r. Nr XLVIII/516/2002 w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz, w zwi¹zku z art.
85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.),
Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie
obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Paczkowie w rejonie ul.
redzkiej oznaczone nr geod. 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 369 i czêæ dzia³ek 368 i 398 - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw
polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1. Granice obszaru planu o którym mowa w ust. 1 okrela
rysunek planu w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
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§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych zmian¹
planu,
2. umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych,
3. wyznaczenie zasad podzia³u terenów,
4. wyznaczenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu,
5. ustalenie zasad obs³ugi komunikacyjnej w tym wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikaj¹cych z nowego sposobu zagospodarowania terenu.
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
oznaczony na rysunku planu symbolem MJ, MJ1,
2. tereny urz¹dzeñ i tras komunikacyjnych oznaczone na
planie symbolem KL,
3. tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE,
4. zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹;
5. zasady ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi, w tym ochrony akustycznej;
6. zasady kszta³towania sfery przestrzenno - wizualnej.
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Swarzêdz, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
ROZDZIA£ II

Poz. 3375

c) na terenie oznaczonym symbolem MJ2 dopuszcza siê
realizacjê budynków gara¿owo - gospodarczych o max
powierzchni zabudowy do 50 m2, z dachami wielospadowymi, o pochyleniu symetrycznych po³aci dachowych 22-45° i max wysokoci w kalenicy - 6,0 m od
poziomu terenu,
d) budynki mieszkalne do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe, ewentualne podpiwniczenie na podstawie badañ geotechnicznych potwierdzaj¹cych mo¿liwoæ jego prawid³owego wykonania,
e) dopuszczalna wysokoæ budynków mieszkalnych - 9,0
m do kalenicy dachu od poziomu terenu, poziom
posadzki parteru czêci mieszkalnej - max 0,7 m od
poziomu terenu, max wysokoæ poziomych okapów
podstawowych po³aci dachowych - 4,0 m od poziomu
terenu,
f) dla budynków mieszkalnych ustala siê wy³¹cznie dachy pochy³e, wielospadowe o symetrycznym nachyleniu podstawowych po³aci 22 - 45°.
3. Dzia³kê budowlan¹ nale¿y zagospodarowaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych i odrêbnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) obowi¹zuj¹c¹ funkcj¹ terenu jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca, oraz zwi¹zana
z ni¹ infrastruktura i elementy tzw. ma³ej architektury,
b) budynki winny byæ sytuowane na dzia³ce zgodnie
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulice (zgodnie z rysunkiem planu za³¹cznik nr 1), z mo¿liwoci¹ wysuniêcia na g³êbokoæ
2,0 m przed liniê zabudowy przedsionków i zadaszeñ
wejæ oraz 1,5 m wykuszy w jednej kondygnacji o ³¹cznej powierzchni zabudowy do 12 m2
4. Szczególne warunki zagospodarowania dzia³ki wynikaj¹ce
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego:
a) zakaz odprowadzania nieczystoci p³ynnych do gruntu
lub rozlewania na dzia³ce,
b) zakaz spalania odpadów,

Przepisy szczegó³owe
§5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MJ, MJ1, ustala siê:
1. Funkcj¹ terenu jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca.
2. Zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy
zachowanie nastêpuj¹cych warunków:
a) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie mo¿e przekraczaæ 30% powierzchni dzia³ki, powierzchnia biologicznie
czynna nie mniejsza ni¿ 60% powierzchni dzia³ki,
b) ustala siê mo¿liwoæ realizacji na ka¿dej dzia³ce oznaczonej symbolem MJ i MJ1 jednego wolnostoj¹cego
budynku mieszkalnego z wbudowanym lub przybudowanym gara¿em, zabrania siê realizacji wolnostoj¹cych budynków gara¿owych i gospodarczych,

5. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:
a) ustala siê podzia³ terenu zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszcza siê zmianê lokalizacji i wielkoci dzia³ki pod
trafostacjê oznaczonej symbolem EE, celem dostosowania j¹ do wymogów okrelonych przez ENEA S.A.
i przepisy szczególne.
6. Wyposa¿enie nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizowane przy
granicy nieruchomoci.
7. Dla kolorystyki budynków: zabrania siê stosowania na
dominuj¹cych powierzchniach elewacji kolorów ciemnych
i jaskrawych, zaleca siê kolory jasne i pastelowe zharmonizowane z kolorem po³aci dachowych.
8. Ogrodzenia wysokoci 1,5 m, a¿urowe o podmurówce
max do 60 cm oraz wprowadza siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych.
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§7. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych EE ustala

1. Lokalizacjê nowoprojektowanej stacji transformatorowej
typu miejskiego zgodnie z rysunkiem planu, zasilanej lini¹
kablow¹ lub w inny sposób okrelony w warunkach
technicznych przy³¹czenia przez E.N.E.A S.A.
§8. W zakresie obs³ugi infrastrukty technicznej ustala siê:
1. Inwestor zobowi¹zany jest do wykonania uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej:
a) wodoci¹g - pod³¹czenie sieci wodoci¹gowej do wiejskiego systemu wodoci¹gowego,
b) kanalizacja sanitarna - cieki bytowe docelowo odprowadziæ do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
tymczasowo dopuszcza siê gromadzenie cieków
w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
c) kanalizacja deszczowa - wody deszczowe odprowadziæ
docelowo do projektowanej kanalizacji deszczowej,
tymczasowo wody deszczowe nale¿y zagospodarowaæ
we w³asnym zakresie, nie naruszaj¹c interesu osób
trzecich.
d) sieæ energetyczna - podziemna, skablowana prowadzona z istniej¹cej trafostacji,
e) sieæ telefoniczna - podziemna, skablowana,
f) gromadzenie odpadów bytowych z ka¿dej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji,
odprowadzenie odpadów sta³ych - zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy.

2. Do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie paliw
sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów niskoemisyjnych, zaleca siê stosowanie paliw proekologicznych (gaz, olej opa³owy, energiê elektryczn¹),
3. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
szczegó³owe projekty bran¿owe.
§9. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi:
1. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji inwestycji innych ni¿ wymienione w treci niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê zasady ochrony akustycznej wg obowi¹zuj¹cych norm.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§10. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 1 poz. 943 z póniejszymi zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§11. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego
Uchwa³¹ nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
21.02 1994 roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego nr 4 z dnia 28.03.1994
roku poz. 42) w zakresie okrelonym w §1 niniejszej uchwa³y.
§12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

 17801 

Poz. 3375

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

 17802 

Poz. 3376

3376
UCHWA£A Nr XV/100/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 1 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzêdza
obejmuj¹cego dzia³ki po³o¿one w rejonie ulic: Grudziñskiego, Nowy wiat, Zamkowa, Gruszczyñska i oznaczone
numerami geodezyjnymi 933/1, 932/2, 971, 934, 929, 932/1, 933/2, 946, 947, 948, 949, 950, 978/2, 978/1, 977, 976, 975,
974 - teren objêty zmian¹ powierzchni 2,8883 ha zgodnie z koncepcj¹ zagospodarowania przestrzennego (zmiana
przeznaczenia z terenu us³ug z zakresu kultury, handlu, gastronomii i rzemios³a us³ugowego na tereny zabudowy
mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej, us³ugowej i handlowej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr
142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami), art. 26 i art. 36 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r., z póniejszymi zmianami),
oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XLIV/489/2002 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 27 lutego 2000 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie
obejmuj¹cego dzia³ki po³o¿one w rejonie ulic: Grudziñskiego,
Nowy wiat, Zamkowa, Gruszczyñska i oznaczone numerami
geodezyjnymi 933/1, 932/2, 971, 934, 929, 932/1, 933/2, 946,
947, 948, 949, 950, 978/2, 978/1, 977, 976, 975, 974 (pow.
zmiany 2,8883 ha), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska
w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miasta Swarzêdza w rejonie ulic:
Grudziñskiego, Nowy wiat, Zamkowa, Gruszczyñska w zakresie dzia³ek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 933/1,
932/2, 971, 934, 929, 932/1, 933/2, 946, 947, 948, 949, 950,
978/2, 978/1, 977, 976, 975, 974.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o której mowa w §1 opracowana jest na podk³adzie sytuacyjno - wysokociowym w skali 1:1.000 dla obszaru
o powierzchni 2,88 ha.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Przedmiotem ustaleñ s¹:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ródmiejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolami MW1, MW2,
2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ródmiejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolami MJ1,
MJ2,
3) Tereny ulic dojazdowych i pieszojezdnych nie stanowi¹ce
drogi publicznej oznaczone na rysunku planu symbolami
KD i KDx oraz tereny przestrzeni pieszych oznaczone na
rysunku planu symbolami Kx,

4) Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, wodê, gaz,
zasady odprowadzenia cieków sanitarnych, opadowych,
ogrzewania oraz zagospodarowania odpadów.
§3. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
2) Linie podzia³u na dzia³ki w obrêbie zabudowy jednorodzinnej ródmiejskiej.
3) Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
5) Obowi¹zuj¹ce kierunki ustawienia kalenic dachowych.
6) Wymóg wprowadzenia drzew.
§4. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:
1) Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w Swarzêdzu,
3) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
4) Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5) Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6) Przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
wymienione w Rozporz¹dzeniu z dnia 24 wrzenia 2002 r.
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika 2002 r.
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7) Wskaniku intensywnoci zabudowy netto - nale¿y przez
to rozumieæ wskanik wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni
ogólnej budynków do powierzchni terenu netto. Teren
netto zabudowy us³ugowej lub mieszkaniowej obejmuje
powierzchnie zabudowane budynkami, powierzchnie zieleni, dojazdów, dojæ pieszych oraz urz¹dzeñ technicznych
zwi¹zanych bezporednio z budynkami mieszkalnymi lub
us³ugowymi, lecz nie obejmuje powierzchni ulic.
8) Zabudowie ródmiejskiej - rozumie siê przez to zgrupowanie zabudowy na obszarze funkcjonalnego ródmiecia.
9) Kondygnacji nadziemnej - rozumie siê przez to kondygnacjê, której nie mniej ni¿ po³owa wysokoci w wietle, co
najmniej z jednej strony budynku, znajduje siê powy¿ej
poziomu projektowanego lub urz¹dzonego terenu, a tak¿e
ka¿d¹ usytuowan¹ nad ni¹ kondygnacjê.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ródmiejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolami MW1, MW2 o wskaniku intensywnoci zabudowy netto
do 2,0.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 przeznaczenie
podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczeniem dopuszczalnym mog¹ byæ us³ugi wbudowane - handel, ma³a gastronomia, us³ugi bytowe itp. Us³ugi
nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
3. Na terenach oznaczonych symbolem MW1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) Usytuowanie budynków zgodnie z obowi¹zuj¹cymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Dopuszcza siê wysuniêcie przed obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy podcieni
w kondygnacji parteru - zadaszonych lub uzyskanych
poprzez nadwieszenie wy¿szych kondygnacji nie wiêcej
ni¿ o 3 m,
2) Inwestor zapewni miejsca postojowe dla samochodów
osobowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych przyleg³ych
ulic lub gara¿e w wymiarze minimum 1 miejsce na 1
mieszkanie,
3) Dla zabudowy z dachami skonymi o ró¿nych formach
ustala siê jako maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 4 kondygnacji nadziemnych - w tym poddasze u¿ytkowe. Dopuszcza siê dachy p³askie przy zachowaniu wysokoci zabudowy nie przekraczaj¹cej 4 kondygnacji nadziemnych oraz
akcenty architektoniczne - wie¿yczki, szczyty, attyki itp.
o wysokoci przekraczaj¹cej wy¿ej okrelone wartoci.
4) Forma budynków powinna zawieraæ rozwi¹zania i detale
architektoniczne s³u¿¹ce dostosowaniu do zabudowy ródmiejskiej Swarzêdza,
5) W miarê mo¿liwoci nale¿y adaptowaæ istniej¹ce drzewa
i krzewy. W miejscach zaznaczonych na rysunku planu
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inwestor zobowi¹zany jest, w obrêbie w³asnej dzia³ki,
wprowadziæ nowe zadrzewienia przyuliczne o charakterze
ozdobnym oraz izoluj¹ce.
4. Na terenach oznaczonych symbolem MW2 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) Usytuowanie budynków zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ lini¹
zabudowy. Ewentualne podcienia nie mog¹ byæ wysuniête,
2) Inwestor zapewni miejsca postojowe w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych przyleg³ych ulic lub w obrêbie terenów
MW2 - w wymiarze minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie,
3) Jako maksymaln¹ wysokoæ zabudowy ustala siê wysokoæ 3 kondygnacji nadziemnych - w tym poddasze u¿ytkowe. Dopuszcza siê miejscowe przekroczenie tej wysokoci w formie akcentów architektonicznych - wie¿yczki,
szczyty, attyki itp.,
4) Dachy strome o nachyleniu 35° - 45° kryte dachówk¹
w kolorze ceglastym lub brunatnym. Ustawienie kalenic
zgodnie z rysunkiem planu,
5) Analogicznie jak w ust. 3 pkt 4.
§6. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ródmiejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolami MJ1, MJ2.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenie
podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ródmiejska. Przeznaczeniem dopuszczalnym mog¹ byæ
us³ugi - handel, ma³a gastronomia, us³ugi bytowe itp.
w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego. Us³ugi nie mog¹
nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko.
3. Na terenach MJ1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) Zabudowa istniej¹ca mo¿e podlegaæ modernizacji i przebudowie,
2) Projektowane budynki mieszkalne nale¿y sytuowaæ jako
wolnostoj¹ce lub bliniacze,
3) Forma projektowanych budynków mieszkalnych winna
byæ zgodna z okrelonymi poni¿ej wymogami:
a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków,
werand itp.,
b) dachy dwu lub czterospadowe, symetryczne, ustawione kalenicami równolegle do osi jezdni. Nachylenie
po³aci dachowych 35° - 45° dla budynków parterowych, p³askie lub o nachyleniu do 35° dla budynków
piêtrowych. Nale¿y zachowaæ jednorodnoæ spadków
w obrêbie poszczególnych terenów. Krycie dachówk¹
lub materia³em imituj¹cym dachówkê w kolorze czerwonym, ceglastym lub brunatnym przy spadkach 35°
lub wiêkszych,
c) liczba kondygnacji - dwie nadziemne plus poddasze
u¿ytkowe,
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4) Projektowane budynki gospodarcze lub gara¿e nale¿y
sytuowaæ przy jednej z granic bocznych dzia³ek. Powierzchnia tych budynków nie powinna byæ wiêksza ni¿ 30 m2,
wysokoæ - 1 kondygnacja, dachy w nawi¹zaniu do dachów budynków mieszkalnych.

2. Zaopatrzenie w wodê zabudowy wprowadzonej na
podstawie planu przewiduje siê poprzez przy³¹cza do istniej¹cych sieci wodoci¹gowych i budowê nowych odcinków
komunalnej sieci wodoci¹gowej prowadzonej w pasach ulic,
okrelonych liniami rozgraniczaj¹cymi.

4. Na terenach MJ2 istnieje mo¿liwoæ przyjêcia zasad
zagospodarowania i warunków architektonicznych zgodnie
z ust. 3 lub alternatywnie wed³ug zasad okrelonych poni¿ej.
Przyjêcie jednego z wariantów powinno dotyczyæ ca³oci
ka¿dego z terenów oznaczonych MJ2.

3. Zak³ada siê doprowadzenie staraniem w³acicieli nieruchomoci sieci gazowej rozdzielczej z ulicy Grudziñskiego
do obiektów budowlanych na terenie objêtym planem.

1) Dopuszcza siê wprowadzenie dodatkowych podzia³ów pod
warunkiem zachowania minimalnej szerokoci frontu dzia³ki
8 m. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ródmiejskiej.
2) Budynki powinny wype³niaæ ca³¹ szerokoæ dzia³ki lub byæ
sytuowane przynajmniej jedn¹ ciana zewnêtrzn¹ bez
otworów przy granicy dzia³ki. Dopuszcza siê by odleg³oæ
drugiej ciany szczytowej do granicy dzia³ki by³a mniejsza
ni¿ 3 m lecz nie mniejsza ni¿ 1,5 m przy spe³nieniu
wymogów i bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.
3) Forma projektowanych budynków mieszkalnych winna
byæ zgodna z okrelonymi poni¿ej warunkami:
a) Rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków itp.
b) Dachy dwuspadowe symetryczne, ustawione kalenicami równolegle do osi jezdni. Nachylenie po³aci dachowych 20° - 45° przy zachowaniu jednorodnych spadków w obrêbie poszczególnych terenów. Krycie dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê w kolorze czerwonym, ceglastym lub brunatnym.
c) Liczba kondygnacji - dwie z dopuszczeniem trzeciej
poddaszowej.
4) Obowi¹zuje zakaz sytuowania budynków gospodarczych.
5) Pas terenu pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy a lini¹
zabudowy zagospodarowaæ w formie trawnika. Dopuszcza siê mo¿liwoæ zrezygnowania z ogrodzeñ wzd³u¿ granicy frontowej dzia³ek.
§7. 1. Dla obs³ugi planowanej zabudowy wyznacza siê
ulice: dojazdowe oznaczone symbolami KD oraz ulicê pieszojezdn¹ oznaczon¹ symbolem KDx.
2. Ustala siê szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych ulic:
1) 14-17 m zgodnie z rysunkiem planu dla ulic dojazdowych
KD,
2) 8 m dla ulicy pieszojezdnej KDx.
3. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych KD
inwestor zapewni miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz zieleñ przyuliczn¹.
4. Wyznacza siê przestrzeñ piesz¹ oznaczon¹ symbolem
Kx. Przestrzeñ piesz¹ powinien stanowiæ chodnik z mo¿liwoci¹ zagospodarowania czêci jako powierzchnie trawiaste.
§8. 1. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ na warunkach
okrelonych przez dysponenta sieci energetycznych. Inwestor
zobowi¹zany jest do realizacji trafostacji obs³uguj¹cej projektowane obiekty.

4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, po³¹czona z sieci¹
ogólnomiejsk¹ w ul. Grudziñskiego.
5. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
6. Ustala siê stosowanie do celów grzewczych paliw
gazowych, p³ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego wraz z promowaniem nowych, niekonwencjonalnych róde³ energii.
7. Odpady komunalne i komunalno - podobne nale¿y
gromadziæ w granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy
zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów.
§9. Teren objêty zakresem opracowania znajduje siê
w strefie wystêpowania nawarstwieñ i stanowisk archeologicznych. Inwestor, w przypadku podjêcia prac ziemnych,
zobowi¹zany jest zleciæ sta³y nadzór archeologiczno - konserwatorski nad ca³oci¹ prac ziemnych wraz z ratowniczymi
badaniami wykopaliskowymi w miejscu odkrycia reliktów
archeologicznych. Inwestor zobowi¹zany jest uzyskaæ pozwolenie na prace przy zabytku archeologicznym oraz powiadomiæ Dzia³ Ochrony Zabytków Archeologicznych, Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu o terminie rozpoczêcia realizacji
inwestycji i podaæ nazwê (nazwisko) wykonawcy w/ w nadzoru archeologicznego.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§10. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 1 poz. 943 z póniejszymi zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§11. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego
Uchwa³¹ nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
21.02.1994 roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego Nr 4 z dnia
28.03.1994 roku poz. 42) w zakresie okrelonym w §1 niniejszej uchwa³y.
§12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

 17805 

Poz. 3376

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

 17806 

Poz. 3377

3377
UCHWA£A Nr X/60/03 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 9 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwa³
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz
art. 10 ust. 3 w zwi¹zku z art. 36 ust. 3 i art. 26 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 14, poz. 124, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984, Nr 130 poz. 1112 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
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) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co nastêpuje:

2) Zmiana miejscowego planu uchwalona uchwa³¹ nr
194/XLI/97 z dnia 23 czerwca 1997 r. Oznaczenie na
rysunku planu symbolem 1d.
3) Zmiana miejscowego planu uchwalona uchwa³¹ nr
195/XLI/97 z dnia 23 czerwca 1997 r. Oznaczenie na
rysunku planu symbolem 1e.
4) Zmiana miejscowego planu uchwalona uchwa³¹ nr XXXII/
201/01 z dnia 27 listopada 2001 r. Oznaczenie na rysunku
planu symbolem 1f.
5) Zmiana miejscowego planu uchwalona uchwa³¹ nr XXXII/
202/01 z dnia 27 listopada 2001 r. Oznaczenie na rysunku
planu symbolem 1g.

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwa³.

6) Zmiana miejscowego planu uchwalona uchwa³¹ nr XXXII/
203/01 z dnia 27 listopada 2001 r. Oznaczenie na rysunku
planu symbolem 1h.

§2. 1. Obszar objêty planem stanowi teren w granicach
administracyjnych gminy i miasta Rychwa³ i jest przedstawiony na rysunkach bêd¹cych za³¹cznikami do uchwa³y w tym:

§3. Oznaczenia do rysunków planów s¹ przedstawione
w za³¹cznikach nr 1.12, nr 2.5 i nr 45 do Uchwa³y, zawieraj¹
miêdzy innymi obowi¹zuj¹ce oznaczenia liniowe:

1) za³¹cznik nr 1 - stanowi rysunek planu - Gmina Rychwa³
rysunek w skali 1:10.000, sk³adaj¹cy siê z 12 czêci,
oznaczonych nastêpuj¹co: Za³¹cznik nr 1.1, nr 1.2, nr 1.3,
nr 1.4, nr 1.5, nr 1.6, nr 1.7, nr 1.8, nr 1.9, nr 1.10, nr 1.11,
nr 1.12.

1) Granica administracyjna gminy Rychwa³ stanowi¹ca granicê terenu objêtego planem.

2) za³¹cznik nr 2 - stanowi rysunek planu - Miasto Rychwa³
rysunek w skali 1:5.000, sk³adaj¹cy siê z 5 czêci, oznaczonych nastêpuj¹co: Za³¹cznik nr 2.1, nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4,
nr 2.5.
2. Ustalenia ogólne i szczegó³owe do planu wraz z odpowiednimi oznaczeniami na rysunku planu, w tym symbolami
1a stanowi¹ce za³¹czniki do uchwa³y, oznaczone numerami:
nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr
13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22,
nr 23, nr 24, nr 25, nr 26, nr 27, nr 28, nr 29, nr 30, nr 31, nr
32, nr 33, nr 34, nr 35, nr 36, nr 37, nr 38, nr 39, nr 40, nr 41,
nr 42, nr 43, nr 44, nr 45 oraz oznaczenie 1b, s¹ integraln¹
czêci¹ planu.
3. Adaptuje siê na rysunkach planu ustalenia zawarte
w zmianach miejscowego planu, które by³y uchwalone odrêbnymi uchwa³ami Rady Miejskiej w Rychwale. Adaptowane
w niniejszym planie ustalenia zosta³y zapisane w rysunkach
planu stanowi¹cych za³¹czniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa³y, wg poni¿szych symboli:
1) Zmiana miejscowego planu uchwalona uchwa³¹ nr
98/XXII/95 z dnia 2 grudnia1995 r. Oznaczenie na rysunku
planu symbolem 1c.

2) Granica obszaru opracowania miasta Rychwa³ objêtego
planem.
3) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania, obowi¹zuj¹ce i postulowane.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
§4. Zakres ustaleñ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu
i zasad zagospodarowania terenów.
§5. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:
1) miejscowym planie, nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
miejscowego planu przestrzennego gminy i miasta,
o których mowa w §1 uchwa³y,
2) uchwale, nale¿y przez to rozumieæ treæ uchwa³y,
3) rysunku planu, nale¿y przez to rozumieæ rysunki planu,
stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y,
4) przeznaczeniu terenu, nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie podstawowe, które ma dominowaæ na danym
terenie,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym, nale¿y przez to rozumieæ
inne rodzaje przeznaczenia ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ funkcjê podstawow¹, lub jej towarzysz¹c¹ i które
mog¹ byæ dopuszczone pod warunkiem spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z ustaleñ planu, z odrêbnych przepisów
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oraz pod warunkiem dostosowania charakteru obiektów
do przeznaczenia podstawowego.

c) Dla zabudowy nie przeznaczonej na sta³y pobyt
ludzi - C

2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y podana jest
nazwa wsi, nale¿y przez to rozumieæ obszar wsi stanowi¹cy
obszar geodezyjny.

8) Wszelk¹ infrastrukturê techniczn¹ (kanalizacja sanitarna,
sieæ wodoci¹gowa, energetyczna, itp.) nale¿y lokalizowaæ
w pasie projektowanych i istniej¹cych ulic. W przypadku
braku miejsca dopuszcza siê lokalizacjê na terenach le¿¹cych obok.

§6. Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla terenów objêtych planem:
1) Na terenach przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego dopuszcza siê jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ us³ugi nieuci¹¿liwe, o ile nie jest to sprzeczne z ustaleniami
szczegó³owymi dla terenu i pod warunkiem spe³nienia
wymagañ wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów oraz dopuszczenia obs³ugi transportowej poni¿ej 3,5 t.
2) Na terenach przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego i dzia³alnoci gospodarczej, budynki mieszkalne nale¿y sytuowaæ poza zasiêgiem oddzia³ywania prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
3) Na terenach przeznaczonych na cele budowlane projektuje siê zaopatrzenie w wodê z wiejskich sieci wodoci¹gowych.
4) Na terenach przeznaczonych na cele budowlane projektuje siê zaopatrzenie w energiê z istniej¹cych lub nowo
budowanych sieci energetycznych.
5) Na terenach przeznaczonych na cele budowlane a pozbawionych zbiorczych urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszczania cieków, dopuszcza siê czasowo indywidualne urz¹dzenia do gromadzenia cieków sanitarnych, z zapewnieniem ich wywozu i oczyszczania, stosownie do odrêbnych
przepisów.
6) Na terenach przeznaczonych na cele budowlane ustala siê
nieprzekraczalne linie zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni.
a) Obiekty budowlane nie przeznaczone na pobyt ludzi
teren zabudowy

poza terenem
zabudowy

-

droga krajowa

10 m

-

droga wojewódzka 8 m

20 m

-

droga powiatowa

8 m

20 m

-

droga gminna

6 m

15 m

a) ze szczegó³owych ustaleñ planu,
b) ochrony przed szkodliwym oddzia³ywaniem promieniowania elektromagnetycznego wzd³u¿ linii energetycznych wysokiego napiêcia i redniego napiêcia,
c) lokalizacji na obszarach ograniczonego u¿ytkowania
terenu wokó³ obiektów uci¹¿liwych i dróg.
10) Dopuszcza siê zalesienia na gruntach o niskiej bonitacji,
nie wymagaj¹cych zgody na zmianê u¿ytkowania gruntów
rolnych. Preferuje siê zalesienia terenów po³o¿onych w
s¹siedztwie istniej¹cych lasów. W s¹siedztwie lasów dolesienia winny stanowiæ zwarte obszary zwiêkszaj¹ce biologiczn¹ pojemnoæ kompleksu lenego.
11) Na terenach przewidzianych na dzia³alnoæ gospodarcz¹
dopuszcza siê mo¿liwoæ wprowadzenia funkcji mieszkaniowej dla w³acicieli zak³adów us³ugowo - wytwórczych,
pod warunkiem lokalizacji tej funkcji poza zasiêgiem oddzia³ywania prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
12) W przypadku uzupe³nienia istniej¹cej zabudowy na dzia³ce
zainwestowanej, dopuszcza siê ustanowienie nieprzekraczalnej linii zabudowy w oparciu o przepisy ustawy o
drogach publicznych.
13) Ustala siê obiekty podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej:
BIA£A PANIEÑSKA

25 m

b) Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi
jednokondygnacyjne

9) Zabudowa zagrodowa nie wymagaj¹ca zgody na zmianê
u¿ytkowania gruntów rolnych, mo¿e byæ realizowana na
terenie gminy i miasta z uwzglêdnieniem ograniczeñ
wynikaj¹cych:

wielokondygnacyjne

-

droga krajowa

50 m

70 m

-

droga wojewódzka 30 m

40 m

-

droga powiatowa

30 m

40 m

-

droga gminna

15 m

20 m

7) Nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczono w planie literami:
a) Dla zabudowy wielokondygnacyjnej - A
b) Dla zabudowy jednokondygnacyjnej - B

1. Dom nr 46, w³. Wiktoria Sznurek, glin., ok. 1900.
D¥BROSZYN
2. KOCIÓ£ FIL. P.W. W. ROCHA, mur., 1925 - 1926
3. ZESPÓ£ DWORSKI, w³. UG:
a) dwór mur., 1 po³. XIX, Rej. Zab.: 135/730 z dnia
12.09.1969,
b) oficyna, ob. Szko³a, mur., 1 po³. XIX, odbudowany
1990,
c) brama, mur., 1 po³. XIX,
d) park krajobrazowy, 1 po³. XIX,
4. ZESPÓ£ FOLWARCZNY:
a) stajnia, ob. Budynek gospodarczy, w³. Tadeusz Roszak,
mur., k. XIX,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

 17808 

b) obora, w³. Barbara Kowalska, Mieczys³aw Staszak,
mur., k. XIX,
c) wozownia, ob. dom nr 45, w³. Barbara Kowalska, mur.,
k. XIX,
d) omiorak, ob. dom nr 36, M. Staszak, S. Kruszczak,
mur., ok. 1920.
5. DOM NR 25, w³. Teresa Matuszewska, drewn., ok. 1900
FRANKI

6. ZESPÓ£ OSADNICZY KULTURY £U¯YCKIEJ na granicy
Kuchar Kocielnych i Franek
7. CMENTARZYSKO CIA£OPALNE KULTURY £U¯YCKIEJ, VI
w. p. n. e.
GLINY
8. ZAGRODA NR 24, w³. Amelia Bukowska:
a) dom, glin. - mur., k. XIX,
b) budynek gospodarczy, glin. - mur., k. XIX
9. DOM NR 40, w³. Gabriel Fu³ek, glin., 1905
10. DOM NR 49, w³. Jan Graczyk, drewn., pocz. XX

Poz. 3377

b) dzwonnica drewn., XVIII/XIX remont. 1978,
c) plebania mur., 1928
18. CMENTARZ RYMSKO - KATOLICKI, 1 po³. XIX Rej. Zab.:
514/255 z dnia 13.06.1995

RYBIE

19. DOM NR 38, w³. Jan Woniak, glin.- mur., 191
RYCHWA£

20. UK£AD URBANISTYCZNY, XIV-XIX (lokalizacja 2 po³. XIV
lub pocz. XV) Rej. Zab.: 466/207 z dnia 31.12.1991
21. ZESPÓ£ KOCIO£A PAR. P.W. W. TRÓJCY:
a) koció³ mur., 1476, przebudowany 1574, 1790-1800,
1874, Rej. Zab.: 139/734 z dnia 12.09.1969
b) dzwonnica mur., 1914,
c) plebania mur., ok. 1930,
d) organistówka ul. Kocielna 2, glin. - mur., k. XIX
22. CMENTARZ PAR. RZYMSKO - KATOLICKI., ul. Koniñska,
1 po³. XIX Rej. Zab.: 513/254 z dnia 13.06.1995
23. CMENTARZ ¯YDOWSKI, ul. ¯urawin

GROCHOWY

11. KOCIÓ£ PAR. P.W. W. DOROTY, mur., 1909 - 1912
12. CMENTARZ RZYMSKO - KATOLICKI, 1 po³. XIX Rej. Zab.:
515/256 z dn. 13.06.1995
a) pomnik na mogile powstañców styczniowych
13. DOM NR 41, w³. Stefania Stefaniak, mur., 134
14. DOM NR 49, w³. Stanis³awa Dudek, glin., pocz. XX

24. ZESPÓ£ DWORSKI, ul. Kaliska, w³. S. Gieryñ:
a) dwór mur., po³. XIX
b) relikty starego dworu na wyspie mur. XVII Rej. Zab.:
238/1699 z dnia 4.04.1975
c) oficyna ob. dom, ul. Kaliska 7, mur., ok. 1912,
d) m³yn, ul. Kaliska 14, w³. GS, mur., ok. 1915,
e) obora, mur., ok. 1920, odbud. ok. 1945,
f) park krajobrazowy, po³. XIX Rej. Zab.: 238/1699 z dnia
4.04.1975

KUCHARY BOROWE
ul. Koniñska
15. ZAGRODA NR 42, w³. Józef Bocianowski:
a) dom drewn., ok. 1900

25. DOM NR 1, mur., 2 po³. XIX

b) stodo³a drew., ok. 1900

26. DOM NR 6, mur., 1853

16. DOM NR 5, w³. Wojciech Ma³olepszy, mur., ok. 1912

KUCHARY KOCIELNE

17. ZESPÓ£ KOCIO£A PAR. P.W. WSZYSTKICH WIETYCH:
a) koció³ drewn., 1795, restaur. 1912, Rej. Zab.: 138/733
z dnia 12.09.1969

27. DOM NR 7, mur., 2 po³. XIX

ul. Tuliszkowska

28. DOM NR 1, mur., ok. po³. XIX
29. DOM NR 6, mur., 190
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Plac Wolnoci

b) historyczna linia zabudowy,
c) historyczna parcelacja; niezbêdne zmiany wymagaj¹ uzgodnienia SOZ,

30. DOM NR 2, mur., ok. po³. XIX

d) zachowanie zabytkowej zabudowy (obiekty wpisane do rejestru zabytków),

31. DOM NR 26, mur., 2 po³. XIX
32. DOM NR 27, mur.,XIX/XX

e) zachowanie zabytkowej zieleni,

33. WIATRAK KOLAK, w³. Andrzej Rusin, drew., ok. po³. XIX

f) zharmonizowanie nowych obiektów (zabudowa
uzupe³niaj¹ca, plombowa) z zabudow¹ zabytkow¹ w zakresie: skali, formy (bry³a i artykulacja
architektoniczna), materia³u, kolorystyki,

SPORNE

g) podporz¹dkowanie nowych obiektów wyposa¿enia ulic i placów (ma³a architektura, reklamy,
nawierzchnie, owietlenie itp.) uk³adowi zabytkowemu,

34. DOM NR 70, w³. Helena Rzewska, mur., ok. 1880

WIÊCIA

4. Na obszarze strefy ochrony reliktów archeologicznych, dzia³alnoæ inwestycyjna mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie pod nadzorem konserwatorskim.
W zwi¹zku z tym niezbêdne powiadomienie s³u¿by
konserwatorskiej o planowanych w tym rejonie
pracach ziemnych.

35. RELIKTY KAMIENIO£OMU, redniowiecze unikatowy obiekt
tego typu w Wielkopolsce

WOLA RYCHWALSKA

5. Wszelkie zmiany planowane w obiektach i na
obszarach objêtych ochrona konserwatorsk¹ oraz
w bezporednim s¹siedztwie stref ochrony, takie
jak:

36. DOM NR 7, w³. Kazimierz Ga³êcki, drewn., 2 po³. XIX
37. DOM NR 23, w³. Ma³gorzata Siwek, drewn. - glin., ok. 1920

a) w odniesieniu do zabudowy - rozbiórki, remonty, przebudowy, budowy,

38. DOM NR 24, w³. Witold Zajdlic, drewn. - glin., pocz. XIX

b) w odniesieniu do zieleni - wycinki, nasadzenia,
prace porz¹dkowe i pielêgnacyjne,

a) Ustala siê wnioski konserwatorskie:
1. W obrêbie strefy ochrony konserwatorskiej zespo³ów dworsko - parkowych obowi¹zuje:

c) podzia³y geodezyjne,
d) prace ziemne,

a) historyczne parcelacja (zgodnie z zasad¹ niepodzielnoci),

e) zmiany sposobu u¿ytkowania,

b) zachowanie zabytkowej zieleni,

f) zmiany sposobu zagospodarowania (plany zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) wymagaj¹
uzgodnienia Kierownika Delegatury S³u¿by
Ochrony Zabytków w Koninie, dzia³aj¹cego
z upowa¿nienia Wielkopolskiego Województwa
Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

c) zachowanie zabytkowej zabudowy,
d) podporz¹dkowanie nowych obiektów uk³adowi
zabytkowemu w zakresie: lokalizacji, skali i formy,
e) u¿ytkowanie nie koliduj¹ce z historyczn¹ funkcja obiektu,
2. Na terenie cmentarzy objêtych ochrona konserwatorsk¹ obowi¹zuje:
a) historyczna parcelacja,
b) historyczne rozplanowanie,
c) zachowanie zabytkowej sztuki sepulkralnej
i ogrodzenia,
d) zachowanie zabytkowej zieleni
3. Na obszarze strefy A i B ochrony konserwatorskiej uk³adu urbanistycznego miasta Rychwa³ obowi¹zuje:
a) historyczne rozplanowanie,
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14) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy od granicy lasu
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, nie mniej jednak
ni¿ 12 m dla zabudowy mieszkaniowej.
§7. Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla
terenów objêtych planem:
A ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y

1

RYCHWA£

rejon obs³ugi: Rychwa³, Wola Rychwalska, Z³otkowy,
Grabowa
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RYCHWA£
1.1 ZC
Teren cmentarza. Obowi¹zuj¹cy obszar ograniczonego u¿ytkowania szerokoci 50 m dla obiektów zwodoci¹gowanych i szerokoci 150 m dla obiektów pozosta³ych.
1f TAG Teren aktywizacji gospodarczej, w miejsce 1.2 UR.
Dojazd z projektowanej drogi dojazdowej.

1.22 UR Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
zak³adów rzemios³a uci¹¿liwego lub drobnego przemys³u.
Minimalna odleg³oæ budynków nie przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi od krawêdzi jezdni wynosi 20 m.
1.24 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
1.25 NOw, NUw Zak³ad utylizacji odpadów komunalnych
przeznaczony do likwidacji i rekultywacji.

1.3 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych.
1.4 MN Teren upraw polowych w Soko³owie. Ustala siê
teren zabudowy mieszkaniowej dla ok. 40 dzia³ek.
1.5 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej dla ok. 10 dzia³ek. Minimalna odleg³oæ
budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
1.6 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej dla ok. 10 dzia³ek. Minimalna odleg³oæ
budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
1.7 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej dla ok. 10 dzia³ek. Minimalna odleg³oæ
budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
1.8 MN Plomba w istniej¹cej zabudowie w Milewie. Ustala
siê uzupe³nienie zabudow¹ mieszkaniow¹.
1.9 MN Plomba w istniej¹cej zabudowie w Milewie. Ustala
siê uzupe³nienie zabudow¹ mieszkaniow¹.
1.10 MN Plomba w istniej¹cej zabudowie w Milewie. Ustala
siê uzupe³nienie zabudow¹ mieszkaniow¹.
1.11 UR Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
zak³adów rzemielniczych.
1.12 UR Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
zak³adów rzemielniczych.
1.13 UR Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
zak³adów rzemielniczych.
1.14 MN Teren zabudowy mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi
30 m.
1.15 MN Teren upraw polowych na ¯urawinie. Ustala siê
teren zabudowy mieszkaniowej.
1.16 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
1.17 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.

Z£OTKOWY

1.30 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni drogi powiatowej wynosi 30 m.
1.31 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wynosi 10 m.
1.32 MR Teren zabudowy zagrodowej.
1.33 U

Teren lokalizacji obiektów handlu.

1.34 UK

Dom kultury adaptowany w planie.

1.35 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
GRABOWA
1.40 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
1.41 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
1.42 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
2

KUCHARY KOCIELNE

rejon obs³ugi: Kuchary Kocielne, wiêcia, Franki

KUCHARY KOCIELNE
2.1 UO

WOLA RYCHWALSKA

1.20P, UR Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
zak³adów rzemios³a uci¹¿liwego lub drobnego przemys³u.
Minimalna odleg³oæ budynków nie przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi od krawêdzi jezdni wynosi 20 m.
1f TAG

Teren aktywizacji gospodarczej w miejscu 1.21 UR.

Szko³a podstawowa adaptowana w planie.

2.2 OS
Koció³ rzymsko - katolicki. Obiekt zabytkowy
z XVII w. Podlega ochronie konserwatorskiej.
2.3 UI, UK
w planie.

Remiza OSP, klub Rolnika adaptowane

2.4 UH
Sklep spo¿ywczo - przemys³owy. Dotychczasowe
u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
2.5 U£
Poczta. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
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2.6 ZC
Ustala siê teren cmentarza. Obowi¹zuje obszar
ograniczonego u¿ytkowania o szerokoci 50 m dla terenów wodoci¹gowych i szerokoci 150 m terenów pozosta³ych.
2.7 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
2.8 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
2.9 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
WIÊCIA

3.3 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Adaptuje siê
w planie istniej¹ce zainwestowanie z przeznaczeniem na
obiekty us³ugowe
3.4 UH

Zlewnia mleka adaptowana w planie.

3.5 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej 35 dzia³ek budowlanych. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi
30 m, a pozosta³ych 8 m od krawêdzi jezdni.
3.6 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Minimalna
odleg³oæ budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi
wynosi 20 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej.
3.7 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.

2.10 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej dla ok. 12 dzia³ek budowlanych.

3.8b U
Ustala siê przeznaczenie terenu pod dzia³alnoæ
rzemielnicz¹, uci¹¿liw¹ dla otoczenia.

2.11 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej dla ok. 6 dzia³ek budowlanych. Minimalna
odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni
wynosi 30 m.

3.9b OS
go.

2.12 UH, UI Sklep spo¿ywczo - przemys³owy, remiza OSP.
Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
2.13 U
Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Adaptuje
siê w planie istniej¹ce zainwestowanie z przeznaczeniem
na obiekty us³ugowe.
2.14 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
2.15 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.

Ustala siê lokalizacjê kocio³a katolickiego - filialne-

KUCHARY BOROWE
3.10 MR Zabudowa zagrodowa adaptowana w planie.
3.11 U
Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Minimalna
odleg³oæ budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi
wynosi 20 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej.
3.12UH Sklep spo¿ywczo - przemys³owy adaptowany
w planie.
3.13 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
WARDÊ¯YN

FRANKI
2.20 UH, UI Sklep, remiza OSP adaptowana w planie.
2.21 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
2.22 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
2.23 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
3

MODLIBOGOWICE

rejon obs³ugi: Modlibogowice, Kuchary Borowe, Wardê¿yn, Rozalin
MODLIBOGOWICE
3.1 UK, UI
Dom kultury, remiza OSP. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
3.2 UH
Sklep - spo¿ywczo przemys³owy. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

3.20 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
3.21 UK

Klub Rolnika adaptowany w planie.

3.22 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
ROZALIN
3.30 UO Szko³a podstawowa. Dotychczasowe u¿ytkowanie
nie ulega zmianie.
3.31 WW Ujêcie wody. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
3.32 UI, UK, UH Remiza OSP, klub Rolnika, sklep spo¿ywczy adaptowany w planie.
3.33 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
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3.34 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.

4.14 MN Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi
jezdni wynosi 30 m.

3.35 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 20 m.

4.15 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 50 m. Dostêpnoæ od
drogi dojazdowej, gospodarczej. Zakaz wjazdu i wyjazdu
na drogê krajow¹ nr 25.

3.36 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 20.
4

D¥BROSZYN

rejon obs³ugi: D¹broszyn, Czy¿ew
4.1 UO
Szko³a podstawowa w dawnym dworze z pocz¹tku XIX w. Park dworski z po³. XIX w. Ca³y zespó³
dworsko - parkowy objêty ochron¹ konserwatorsk¹ adaptowana w planie.
4.2 OS
Koció³ filialny w parafii w Kucharach Kocielnych, p. w. w. Rocha (1925 - 1926). Obiekt podlega
ochronie konserwatorskiej.
4.3 UH
sklep spo¿ywczo - przemys³owy. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
4.4 UI
Remiza OSP. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
4.5 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Adaptuje siê
w planie istniej¹ce zainwestowanie z przeznaczeniem na
obiekty us³ugowe.
4.6 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Adaptuje siê
w planie istniej¹ce zainwestowanie z przeznaczeniem na
obiekty us³ugowe.
4.7 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Adaptuje siê
w planie istniej¹ce zainwestowanie z przeznaczeniem na
obiekty us³ugowe.
4.8 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
4.9 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
4.10 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
4.11 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 15 m.
4.12 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 15 m.
4.13 UH £¹ka. Ustala siê lokalizacjê obiektów handlu. Minimalna odleg³oæ budynku od krawêdzi jezdni wynosi 30
m.

4.16. A

Przystanek autobusowy adaptowany w planie.

4.17 U
Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
us³ug. Minimalna odleg³oæ obiektów budowlanych od
krawêdzi jezdni wynosi 25 m i 50 m. Obs³uga komunikacyjna poprzez drogi lokalne i zbiorcze na zapleczu terenu
us³ug. Obowi¹zuje zakaz wjazdu i wyjazdu od strony drogi
krajowej.
4.18 U
Teren upraw polowych. Ustala siê teren us³ug.
Minimalna odleg³oæ obiektów budowlanych od krawêdzi
jezdni wynosi 25 m i 50 m. Obs³uga komunikacyjna
poprzez drogi lokalne i zbiorcze na zapleczu terenu us³ug.
Obowi¹zuje zakaz wjazdu i wyjazdu od strony drogi krajowej.
4.19 U
Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
us³ug. Minimalna odleg³oæ obiektów budowlanych od
krawêdzi jezdni wynosi 25 m i 50 m. Obs³uga komunikacyjna poprzez drogi lokalne i zbiorcze na zapleczu terenu
us³ug. Obowi¹zuje zakaz wjazdu i wyjazdu od strony drogi
krajowej.
4.20 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
4.21 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
4.22 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
4.23 U

Teren lokalizacji obiektów us³ugowych.

CZY¯EW
4.30 UH Sklep spo¿ywczy. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie
ulega zmianie.
4.31 UI Remiza OSP. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
5

JAROSZEWICE GRODZIECKIE

rejon obs³ugi: Jaroszewice Grodzieckie, Jaroszewice
Rychwalskie
5.1 UO

Szko³a podstawowa adaptowana w planie.

5.2 UG
Teren upraw polowych. Ustala siê lokalizacjê
obiektu gastronomii. Minimalna odleg³oæ budynku od
krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
5.3 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej dla ok. 6 dzia³ek budowlanych.
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5.4 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
5.5 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej dla ok. 7 dzia³ek budowlanych. Minimalna
odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni
wynosi 30 m.
5.6 UI
Remiza OSP. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
5.7 UK
Punkt katechetyczny w Jaroszewicach Grodzieckich adaptowany w planie.
5.8 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
JAROSZEWICE RYCHWALSKIE
5.10 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
5.11 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
5.12 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
5.13 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
5.14 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
5.15 NUw Teren upraw polowych. Wysypisko odpadów komunalnych w likwidacji, do rekultywacji.

6

SI¥SZYCE

rejon obs³ugi: Zosinki, Si¹szyce, Si¹szyce III, Rybie
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6.6 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Zakaz wjazdu z drogi krajowej. Wjazd na
dzia³ki z drogi gminnej. Minimalna odleg³oæ budynku
mieszkalnego od krawêdzi jezdni drogi krajowej wynosi 50
m, a od drogi gminnej 15 m.
6.7 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
6.8 MN Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa adaptowana
w planie.
6.9 UG
Zak³ad gastronomiczny. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
6.10 U
Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
us³ug. Obs³uga komunikacyjna poprzez drogi lokalne
i zbiorcze na zapleczu terenu us³ug. Obowi¹zuje zakaz
wjazdu i wyjazdu od strony drogi krajowej.
6.11 U
Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
us³ug. Obs³uga komunikacyjna poprzez drogi lokalne
i zbiorcze na zapleczu terenu us³ug. Obowi¹zuje zakaz
wjazdu i wyjazdu od strony drogi krajowej.
6.12 RPZ Ferma drobiu adaptowana w planie do rozbudowy.
6.13 MN Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej.

ZOSINKI

6.20 MN Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej. Obs³uga
komunikacyjna poprzez drogi lokalne i zbiorcze. Obowi¹zuje zakaz wjazdu i wyjazdu bezporednio z dzia³ek budowlanych na drogê krajow¹ nr 25.
6.21 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 15 m.
6.22 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 15 m.
6.23 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 20 m.

6.1 UO
Szko³a podstawowa. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

6.24 UR Teren upraw polowych. Ustala siê teren lokalizacji
obiektów rzemios³a uci¹¿liwego. Obs³uga komunikacyjna
poprzez drogi dojazdowe i drogê zbiorcz¹ z miejscowoci
Zosinki. Obowi¹zuje zakaz wjazdu i wyjazdu na drogê
krajow¹.

1f TAG
UK.

Teren aktywizacji gospodarczej w miejscu 6.2 UI,

6.25 UH Sklep spo¿ywczo - przemys³owy. Dotychczasowe
u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

6.3 UH
Sklep spo¿ywczo - przemys³owy. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

6.26 UR Teren upraw polowych. Ustala teren lokalizacji
obiektów rzemios³a uci¹¿liwego. Obs³uga komunikacyjna
poprzez drogi dojazdowe i zbiorcz¹ z w³¹czeniem do drogi
gminnej. Obowi¹zuje zakaz wjazdu i wyjazdu na drogê
krajow¹.

SI¥SZYCE

6.4 RUP Punkt us³ug mechanizacyjnych. Dotychczasowe
u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
1f TAG

Teren aktywizacji gospodarczej w miejscu 6.5 WW

6.27 U
Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Adaptuje
siê istniej¹ce zainwestowanie oraz powiêkszenie terenu
zainwestowania.
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GROCHOWY

rejon obs³ugi: Grochowy
7.1 UO
Szko³a podstawowa. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
7.2 OS
Koció³ rzymsko - katolicki p.w. w. Doroty
(1902 - 1912). Obiekt objêty ochron¹ konserwatorsk¹,
adaptowany w planie.
7.3 UI,UK Remiza OSP, klub Rolnika. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
7.4 UH
Sklep spo¿ywczo - przemys³owy adaptowany
w planie.
7.5 U£
Poczta. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
7.6 UH
Zlewnia mleka. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie
ulega zmianie.
7.7 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Adaptuje siê
w planie istniej¹ce zainwestowanie z przeznaczeniem na
obiekty us³ugowe.
7.8 ZC
Cmentarz. Obowi¹zuj¹cy obszar ograniczonego
u¿ytkowania szerokoci 50 m dla obiektów zwodoci¹gowanych i szerokoci 150 m dla obiektów pozosta³ych.
7.9 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
7.10 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
7.11 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 30 m.
7.12 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Dojazd istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹.
8
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GLINY

rejon obs³ugi: Gliny, Bia³a Panieñska

GLINY

8.8 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.
8.9 MN Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa adaptowana
w planie.
8.10 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni drogi krajowej wynosi 50 m dla
obiektów parterowych i 70 m dla obiektów wielokondygnacyjnych. Dojazd projektowan¹ drog¹ zbiorcz¹ równoleg³¹ do drogi krajowej ³¹cz¹c¹ siê z drog¹ gminn¹. Zakaz
wjazdu i wyjazdu na drogê krajow¹.
8.11 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni wynosi 20 m.
BIA£A PANIEÑSKA
8.20 UT

Staw, ³¹ki. Ustala siê teren rekreacji.

8.21 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Dojazd istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹.
8.22 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Dojazd istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹.
8.23 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Dojazd istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹.
8.24 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Dojazd istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹.
8.25 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej. Dojazd istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹.
B - ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do niniejszej Uchwa³y
1

miasto RYCHWA£

1 NO Oczyszczalnia cieków i sk³adowisko odpadów komunalnych.
2 RP Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie
nie ulega zmianie.
3 RP Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie
nie ulega zmianie.

8.1 UO
Szko³a podstawowa. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

4 MR Teren zabudowy zagrodowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

8.2 UI,UK Remiza OSP, klub Rolnika. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

5 RZ Teren ³¹k. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

8.3 UH
Sklep spo¿ywczo - przemys³owy. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

6 U
Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Postulowana
lokalizacja posterunku policji.

8.4 OK

Punkt katechetyczny adaptowany w planie.

8.5 UH

Zlewnia mleka adaptowana w planie.

7 UR Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie
nie ulega zmianie.

8.6 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.

8 MR Teren zabudowy zagrodowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Ustala siê uzupe³nienie zabudow¹ mieszkaniow¹.
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9 MR Teren zabudowy zagrodowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Ustala siê zabudowê zagrodow¹
na dzia³kach nie zabudowanych.
10 MR
Teren zabudowy zagrodowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Ustala siê uzupe³nienie zabudow¹ mieszkaniow¹.
11 MR
Teren zabudowy zagrodowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Ustala siê zabudowê zagrodow¹ na dzia³kach niezabudowanych.
12 UR
Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Zasiêg
ewentualnego oddzia³ywania nie mo¿e wykraczaæ poza
granice dzia³ki.
13 UR
Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Zasiêg
ewentualnego oddzia³ywania nie mo¿e wykraczaæ poza
granice dzia³ki.
14 EE
G³ówny punkt zasilania energetycznego 110/15 KV.
Obiekt adaptowany w planie. Ustala siê powiêkszenie
terenu w kierunku zachodnim.
15 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
16 MR
Teren zabudowy zagrodowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
17 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
18 RZ
Teren ³¹k. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
19 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
20 MR
Teren zabudowy zagrodowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
21 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
22 MN
Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków
mieszkalnych od krawêdzi jezdni drogi wynosi 30 m.
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29 UO
Teren szko³y podstawowej i gimnazjum. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
30 MN
Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków
mieszkalnych od krawêdzi jezdni drogi wynosi 15 m.
1g MN
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w miejsce 30 MN.
1d MN
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w miejsce 31 MW, 32 RP/MW.
33 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
34 RZ
Teren ³¹k. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
35 RZ
Teren ³¹k. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
36 MN
Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi
jezdni drogi wynosi 15 m.
37 ZP
Teren upraw polowych. Ustala siê pas zieleni z³o¿ony z drzew wysokich oraz krzewów ozdobnych stanowi¹cy filtr biologiczny dla spalin i ha³asu. Zakaz upraw
warzywniczych.
38 UH
Teren upraw polowych. Ustala siê lokalizacjê obiektów handlu.
1.5a U
Teren lokalizacji us³ug z wy³¹czeniem us³ug zwi¹zanych z artyku³ami ¿ywnociowymi, ze wzglêdu na zasiêg
50 m obszaru ograniczonego u¿ytkowania wokó³ cmentarza. Wysokoæ budynków do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Nieprzekraczalna linia zabudowy w nawi¹zaniu do
istniej¹cej linii zabudowy.
40 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni drogi
wynosi 15 m.
41 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

Sady. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmia-

42 RO
Teren upraw ogrodniczych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

24 U Teren bazy SKR. Ustala siê adaptacje istniej¹cego
zainwestowania na funkcje us³ug nieuci¹¿liwych.

43 ZP
Teren upraw polowych. Ustala siê pas zieleni z³o¿ony z drzew wysokich oraz krzewów ozdobnych stanowi¹cy filtr biologiczny dla spalin i ha³asu.

23 RO
nie.

25 US
Teren obiektów sportowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
26 ZC
Teren cmentarza. Obowi¹zuj¹cy obszar ograniczonego u¿ytkowania szerokoci 50 m dla obiektów zwodoci¹gowanych i szerokoci 150 m dla obiektów pozosta³ych.
27 RO
Teren upraw polowych. Ustala siê teren upraw
ogrodniczych.
28 RO
Teren upraw polowych. Ustala siê teren upraw
ogrodniczych.

44 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni drogi
wynosi 15 m.
45 MN
Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi
jezdni drogi wynosi 15 m.
46 UH
Teren lokalizacji obiektów handlu. Dotychczasowe
u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
47 ZP
Ustala siê pas zieleni z³o¿ony z drzew wysokich
oraz krzewów ozdobnych stanowi¹cy filtr biologiczny dla
spalin i ha³asu.
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48 UO
Teren przedszkola. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie
ulega zmianie. Brak mo¿liwoci rozbudowy przedszkola na
istniej¹cej dzia³ce.
49 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Budynki przy ul. Koniñskiej nr 1, nr 6, nr 7 i nr 19 s¹ zabytkami i podlegaj¹
ochronie konserwatorskiej.
50 UK
Teren zabudowañ parafialnych i kocio³a parafialnego w. Trójcy z 1476 r.
51 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Zasiêg ewentualnego oddzia³ywania nie mo¿e wykraczaæ poza granice
dzia³ki. Dojazd od ulicy biegn¹cej po stronie wschodniej
terenu. Zakaz wjazdu i wyjazdu na drogê krajow¹.
52 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Minimalna odleg³oæ budynków mieszkalnych od krawêdzi jezdni drogi
wynosi 30 m.
53 U£

Teren lokalizacji poczty.

54 A Administracja. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
55 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
56 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Budynki przy
ul. Koniñskiej nr 1, nr 6, nr 7 i nr 19 s¹ zabytkami
i podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej.
57 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
1d MN
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w miejsce 58 A.
59 MN
Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
60 UH
Teren upraw polowych. Ustala siê lokalizacjê obiektów handlu.
61 UZ
Orodek zdrowia z aptek¹ i mieszkaniami s³u¿bowymi. Istnieje mo¿liwoæ rozbudowy od strony po³udniowej bez koniecznoci powiêkszania terenu.
62 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych.
63 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Adaptuje siê
istniej¹ce obiekty na cele us³ugowe. Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków istniej¹cych na terenie.
64MN Teren zabudowy mieszkaniowej z us³ugami w parterze. Budynki przy Placu Wolnoci nr 1 oraz nr 2 s¹
zabytkowe i podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej.
65 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Na terenie
lokalizacja stacji transformatorowej typu miejskiego.
66 RP Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie
nie ulega zmianie.
67 A Siedziba administracji. Dotychczasowe u¿ytkowanie
nie ulega zmianie.
68 A Siedziba administracji. Dotychczasowe u¿ytkowanie
nie ulega zmianie.
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69 A Teren zabudowy mieszkaniowej Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
70 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Dotychczas
baza GS adaptowana w planie.
71 RO
nie.

Sady. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmia-

72 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
73 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
74 ZP Skwer przy Placu Wolnoci adaptowany w planie.
75 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
76 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
77 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
78 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej z us³ugami
w budynkach mieszkalnych. Dotychczasowe u¿ytkowanie
nie ulega zmianie. Budynek przy Placu Wolnoci nr 24
z XIX w. jest zabytkiem i podlega ochronie konserwatorskiej.
79 U Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Budynek biblioteki jest
zabytkiem i podlega ochronie konserwatorskiej.
1.8a RP - 1 Dzia³ka nr 697/10, na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 10 do uchwa³y nr X/60/03.
Ustala siê teren upraw polowych bez prawa zabudowy.
1.8a TAG 2, 3, 4 Dzia³ki nr 698/4, 697/9, 694/3, 695/3 691/32 na
terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 11-13 do uchwa³y nr
X/60/03.
Ustala siê prawo zabudowy obiektami zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w tym stacja paliw. Oddzia³ywania
zwi¹zane z prowadzeniem tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza teren stanowi¹cy w³asnoæ inwestorów. Budynki o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych nale¿y
lokalizowaæ w odleg³ociach zgodnych z odpowiednimi
przepisami w tym równie¿ od uzbrojenia nad i podziemnego. Dojazd od ul. Grodzieckiej, wspólny, drog¹ dojazdow¹ biegn¹c¹ przez dzia³ki nr 698/4 i 697/9. Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi krajowej nr 25 oraz wojewódzkiej nr 443 zgodnie z ustaleniami §6 niniejszej uchwa³y. Ewentualne wtórne podzia³y wymagaj¹ wydzielenia
wewnêtrznych dróg dojazdowych.
81 MR, MN Teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Ustala siê
uzupe³nienie luk w zabudowie mieszkaniowej.
82 NU Baza gospodarki komunalnej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
83 RPO Ferma kur. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
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84 U Teren upraw polowych. Teren lokalizacji obiektów
us³ugowych.

105 MN Teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe
u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

85 TS Istniej¹ca stacja paliw. Dotychczasowe u¿ytkowanie
nie ulega zmianie.

106 U
Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

86 UI Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

107 MN Teren upraw polowych. Ustala siê teren zabudowy
mieszkaniowej.

87 P M³yn gospodarczy z XIX w. Obiekt jest zabytkiem
i podlega ochronie konserwatorskiej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

108 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

88 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
89 WZ Ujêcie wody. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
90 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Budynki przy ul. Tuliszkowskiej nr 1 oraz nr 6, a tak¿e przy ul. Kaliskiej 7 s¹
zabytkowe i podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej.
91 RO
Sady i ogrody. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie
ulega zmianie.
92 MN
Teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
93 U Dwór z po³. XIX w. czêciowo zrujnowany. Pozosta³oci
starego dworu z XVII w. na wyspie, park z XIX w. Ustala
siê lokalizacjê zajazdu z restauracj¹ na 100 miejsc konsumpcyjnych po remoncie kapitalnym i czêciowej rekonstrukcji dworu oraz lokalizacja obiektów us³ug nieuci¹¿liwych.
94 RZ
£¹ki i stawy rybne. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie
ulega zmianie.
95 MR
Teren zabudowy zagrodowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
96 MN
Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
97 ZP Park miejski. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
98 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
99 MR
Teren zabudowy zagrodowej przy ul. Z³otkowskiej.
Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
100 MR Teren zabudowy zagrodowej przy ul. Tuliszkowskiej i Z³otkowskiej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
101 RO

109 RZ
Teren ³¹k. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
110 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
111 MR Teren zabudowy zagrodowej przy ul. Polnej. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
112 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
113 RZ
Teren ³¹k. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega
zmianie.
114 RP
Teren upraw polowych. Istniej¹ca zagroda. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
115 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
116 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
117 MR, MN Teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Ustala siê
uzupe³nienie luk w zabudowie mieszkaniowej. Linia zabudowy w odleg³oci 15 m od krawêdzi jezdni.
118 MR, MN Teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Ustala siê
uzupe³nienie luk w zabudowie mieszkaniowej. Linia zabudowy w odleg³oci 15 m od krawêdzi jezdni.
119 RP
Teren upraw polowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
120 MR, MN Teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Ustala siê
uzupe³nienie luk w zabudowie mieszkaniowej. Linia zabudowy w odleg³oci 15 m od krawêdzi jezdni.
121 MR, MN Teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie. Ustala siê
uzupe³nienie luk w zabudowie mieszkaniowej. Linia zabudowy w odleg³oci 15 m od krawêdzi jezdni.

Ogrody, istniej¹ce u¿ytkowanie nie ulega zmianie.

102 U
Teren lokalizacji obiektów us³ugowych. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
103 MR Teren zabudowy zagrodowej przy ul. Z³otkowskiej.
Dotychczasowe u¿ytkowanie nie ulega zmianie.
104 RO Sady i ogrody. Dotychczasowe u¿ytkowanie nie
ulega zmianie.

C Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce wniosków do planu ujêtych w uchwale nr XXXIV/239/02 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26.03.2002 r.
1. miasto RYCHWA£, oraz 1.1. Grabowa, 1.2. Z³otkowy
1.1a MN Dzia³ka nr 983 na terenie oznaczonym w za³¹czniku
nr 3 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika 2003 r.
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Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji
nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°.
Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji.
Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci
zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi
uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia
zabudowy od krawêdzi jezdni zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y. Orientacyjne
zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 7 KW.
1.2a MN Dzia³ka nr 125 na terenie oznaczonym w za³¹czniku
nr 4 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika 2003 r.
Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹,
us³ugi, handel. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch
kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu
po³aci min. 30°. Budynki gospodarcze oraz przeznaczone
na dzia³alnoæ gospodarcz¹, jednokondygnacyjne. Budynki mieszkalne nale¿y sytuowaæ poza zasiêgiem oddzia³ywania prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej. Nale¿y
zachowaæ istniej¹c¹ linie zabudowy jako nieprzekraczaln¹.
Ze wzglêdu na blisk¹ odleg³oæ od drogi powiatowej
nale¿y uwzglêdniæ odpowiednie zabezpieczenia, w tym
akustyczne, wykonane na koszt i staraniem w³aciciela.
Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 15
KW.
1.3a MN Dzia³ka nr 880/1 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 5 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej wraz
z obiektami zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹, us³ugi, handel. Budynki mieszkalne o wysokoci
do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°. Budynki gospodarcze oraz przeznaczone na dzia³alnoæ gospodarcz¹, jednokondygnacyjne.
Budynki mieszkalne nale¿y sytuowaæ poza zasiêgiem
oddzia³ywania prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
Nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ linie zabudowy jako nieprzekraczaln¹. Ze wzglêdu na blisk¹ odleg³oæ od drogi powiatowej nale¿y uwzglêdniæ odpowiednie zabezpieczenia,
w tym akustyczne, wykonane na koszt i staraniem w³aciciela.
1.4a MN Dzia³ka nr 889/2 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 6 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej wraz
z obiektami zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹, us³ugi, handel. Budynki mieszkalne o wysokoci
do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°. Budynki gospodarcze oraz przeznaczone na dzia³alnoæ gospodarcz¹, jednokondygnacyjne.
Budynki mieszkalne nale¿y sytuowaæ poza zasiêgiem
oddzia³ywania prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
Nale¿y zachowaæ odleg³oci wynikaj¹ce z odpowiednich
przepisów. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi
jezdni drogi powiatowej zgodnie z ustaleniami ogólnymi
zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y.
1.5a U Dzia³ka nr 653/9, 652/5 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 7 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika 2003 r. Ustala siê teren lokalizacji us³ug z wy³¹cze-
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niem us³ug zwi¹zanych z artyku³ami ¿ywnociowymi, ze
wzglêdu na zasiêg 50 m obszaru ograniczonego u¿ytkowania wokó³ cmentarza. Wysokoæ budynków do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Nieprzekraczalna linia zabudowy
w nawi¹zaniu do istniej¹cej linii zabudowy.
1.6a U Dzia³ka nr 1234 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr
8 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika 2003 r.
Ustala siê teren lokalizacji us³ug z wy³¹czeniem us³ug
zwi¹zanych z artyku³ami ¿ywnociowymi, ze wzglêdu na
zasiêg 50 m obszaru ograniczonego u¿ytkowania wokó³
cmentarza. Wysokoæ budynków do 2-ch kondygnacji
nadziemnych. Nieprzekraczalna linia zabudowy w nawi¹zaniu do istniej¹cej linii zabudowy.
1.7a TAG Dzia³ka nr 1354 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 9 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê prawo zabudowy obiektami zwi¹zanymi
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹ jak handel, rzemios³o lub us³ugi inne. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ inwestora.
Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji
nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°.
Budynki gara¿owe i gospodarcze oraz przeznaczone do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej jednokondygnacyjne. Budynki mieszkalne nale¿y sytuowaæ poza zasiêgiem oddzia³ywania prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej. Nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ liniê zabudowy od ulicy
Tuliszkowskiej. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ w³aciwe odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami.
1.8a RP 1 Dzia³ka nr 697/10, na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 10 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê teren upraw polowych, bez
prawa zabudowy.
1.8a TAG 2 Dzia³ka nr 698/4, 697/9, na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 11 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê prawo zabudowy obiektami
zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Oddzia³ywanie
zwi¹zane z prowadzeniem tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza teren stanowi¹cy w³asnoæ inwestorów. Budynki o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych nale¿y
lokalizowaæ w odleg³ociach zgodnych z odpowiednimi
przepisami w tym równie¿ od uzbrojenia nad i podziemnego. Dojazd od ul. Grodzieckiej, wspólny, drog¹ dojazdow¹ biegn¹c¹ przez dzia³ki nr 698/4 i 697/9. Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi krajowej nr 25 oraz wojewódzkiej nr 443 zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y. Ewentualne wtórne podzia³y
wymagaj¹ wydzielenia wewnêtrznych dróg dojazdowych.
Zakaz wjazdu i wyjazdu na drogê krajow¹.
1.8a TAG 3 Dzia³ka nr 694/3, 695/3 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 12 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê prawo zabudowy obiektami
zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Oddzia³ywanie
zwi¹zane z prowadzeniem tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza teren stanowi¹cy w³asnoæ inwestorów. Budynki o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych nale¿y
lokalizowaæ w odleg³ociach zgodnych z odpowiednimi
przepisami w tym równie¿ od uzbrojenia nad i podziem-
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nego. Dojazd od ul. Grodzieckiej, wspólny, drog¹ dojazdow¹ biegn¹c¹ przez dzia³ki nr 698/4 i 697/9. Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi krajowej nr 25 oraz wojewódzkiej nr 443 zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y. Ewentualne wtórne podzia³y
wymagaj¹ wydzielenia wewnêtrznych dróg dojazdowych.
Zakaz wjazdu i wyjazdu na drogê krajow¹.
1.8a TAG 4 Dzia³ka nr 691/32 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 13 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê prawo zabudowy obiektami
zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Oddzia³ywanie
zwi¹zane z prowadzeniem tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza teren stanowi¹cy w³asnoæ inwestorów. Budynki o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych nale¿y
lokalizowaæ w odleg³ociach zgodnych z odpowiednimi
przepisami w tym równie¿ od uzbrojenia nad i podziemnego. Dojazd od ul. Grodzieckiej, wspólny, drog¹ dojazdow¹ biegn¹c¹ przez dzia³ki nr 698/4 i 697/9. Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi krajowej nr 25 oraz wojewódzkiej nr 443 zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y. Ewentualne wtórne podzia³y
wymagaj¹ wydzielenia wewnêtrznych dróg dojazdowych.
Zakaz wjazdu i wyjazdu na drogê krajow¹.
1.9a TAG Dzia³ka nr 214, 217 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 14 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê prawo zabudowy obiektami
zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Oddzia³ywania
zwi¹zane z prowadzeniem tej dzia³alnoci nie mog¹ wykraczaæ poza teren stanowi¹cy w³asnoæ inwestorów.
Budynki o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych
nale¿y lokalizowaæ w odleg³ociach zgodnych z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak
i nadziemnego. Nale¿y zachowaæ odleg³oci wynikaj¹ce
z odpowiednich przepisów. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi powiatowej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y.
Przez dzia³kê nr 214 biegnie kolektor g³ówny kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni cieków oraz równolegle droga
dojazdowa, adaptowane w planie.
1.10a TAG Dzia³ka nr 734/12 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 15 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê prawo zabudowy obiektami
zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ produkcja i przetwórstwo rolno - spo¿ywcze, us³ugi w bran¿y przemys³owej, gastronomicznej i garma¿eryjnej). Budynki zwi¹zane
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nale¿y lokalizowaæ tak, aby budynek mieszkalny znajdowa³ siê poza
zasiêgiem oddzia³ywania prowadzonej dzia³alnoci. Budynki o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych.
Ustala siê mo¿liwoæ rozbudowy istniej¹cego budynku
mieszkalnego z przeznaczeniem na obiekt gastronomii. Ze
wzglêdu na blisk¹ lokalizacjê w stosunku do ulicy Grodzieckiej, jako drogi wojewódzkiej, nale¿y wykonaæ zabezpieczenia w tym akustyczne zgodne z odpowiednimi przepisami. Zabezpieczenia nale¿y wykonaæ staraniem i koszt
inwestora obiektu. Orientacyjne zapotrzebowanie na energiê 25 KW.
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1.1 GRABOWA
1.1 1a MN Dzia³ka nr 116/1 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 16 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nale¿y zachowaæ odleg³oci wynikaj¹ce z odpowiednich przepisów.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi
gminnej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6
niniejszej uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en.
elektryczn¹ ok. 7 KW.
1.1 2a TAG Dzia³ka nr 121 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 17 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren aktywizacji gospodarczej. Oddzia³ywania zwi¹zane z prowadzeniem tej dzia³alnoci nie
mo¿e wykraczaæ poza teren stanowi¹cy w³asnoæ inwestora. Budynki o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych nale¿y lokalizowaæ w odleg³ociach zgodnych z odpowiednimi przepisami. Nieprzekraczalna linia zabudowy
od 8 - 15 m w zale¿noci od warunków gruntowych.
Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 15
KW.
1.2 Z£OTKOWY
1.2 1a MN Dzia³ka nr 206 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 18 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Ze wzglêdu na
kszta³t dzia³ki dopuszcza siê lokalizacjê budynku w odleg³oci 20 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej, pod
warunkiem wykonania zabezpieczeñ w tym akustycznych,
zgodnie z odpowiednimi przepisami, wykonanych na koszt
i staraniem w³aciciela. Orientacyjne zapotrzebowanie na
en. elektryczn¹ ok. 7 KW.
2. KUCHARY KOCIELNE, oraz 2.1. wiêcia,

2.1a MN Dzia³ka nr 100 na terenie oznaczonym w za³¹czniku
nr 19 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika 2003 r.
Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji
nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°.
Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji.
Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci
zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi
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uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nale¿y zachowaæ odleg³oci wynikaj¹ce z odpowiednich przepisów. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi gminnej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6
niniejszej uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en.
elektryczn¹ ok. 7 KW.
2.2a MN Dzia³ka nr 103 na terenie oznaczonym w za³¹czniku
nr 20 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika 2003 r.
Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji
nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°.
Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji.
Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci
zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi
uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nale¿y zachowaæ odleg³oci wynikaj¹ce z odpowiednich przepisów. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi gminnej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6
niniejszej uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en.
elektryczn¹ ok. 7 KW.
2.1 WIÊCIA
2.1 1a MN Dzia³ka nr 281, 282, 283 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 21 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°.
Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji.
Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci
zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi
uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Ze wzglêdu na kszta³t
i usytuowanie dzia³ki w stosunku do drogi powiatowej
dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego w odleg³oci 20 m od krawêdzi jezdni, pod warunkiem wykonania zabezpieczeñ w tym akustycznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonanych na koszt i staraniem
w³aciciela. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 7 KW.
2.1 2a MN Dzia³ka nr 287/2 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 22 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Ze wzglêdu na
kszta³t i usytuowanie dzia³ki w stosunku do drogi powiatowej dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego
w odleg³oci 20 m od krawêdzi jezdni, pod warunkiem
wykonania zabezpieczeñ w tym akustycznych, zgodnie
z odpowiednimi przepisami, wykonanych na koszt i staraniem w³aciciela. Orientacyjne zapotrzebowanie na en.
elektryczn¹ ok. 7 KW.
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4. D¥BROSZYN
4.1a MN Dzia³ka nr 659/1 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 23 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi powiatowej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6
niniejszej uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en.
elektryczn¹ ok. 7 KW.

JAROSZEWICE GRODZIECKIE oraz 5.1. Jaroszewice
Rychwalskie

5.1 JAROSZEWICE RYCHWALSKIE
5.1 1a MN Dzia³ka nr 114/1 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 24 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi powiatowej i gminnej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi
w §6 niniejszej uchwa³y. Dojazd od drogi lokalnej. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 7 KW.
5.1 2a MN Dzia³ka nr 149 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 25 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6
niniejszej uchwa³y. Dojazd istniej¹cym wjazdem z dzia³ki
zabudowanej nr 153. Orientacyjne zapotrzebowanie na en.
elektryczn¹ ok. 7 KW.
5.1 3a MN Dzia³ka nr 159, 162 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 26 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci
do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci
jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami
równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego.
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Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi
wojewódzkiej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi
w §6 niniejszej uchwa³y. Dojazd istniej¹cym wjazdem.
Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 7
KW.
SI¥SZYCE, oraz 6.1. Si¹szyce III, 6.2. Rybie, 6.3. Zosinki
6.1a MR Dzia³ka nr 23, 24, 25, 26 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 27 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê teren zabudowy zagrodowej. Dopuszcza siê realizacjê obiektów zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, w tym z ogrodnictwem i sadownictwem oraz
hodowl¹. Istnieje mo¿liwoæ rozbudowy i remontu istniej¹cego budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych. Nale¿y zachowaæ w³aciwe odleg³oci miêdzy budynkami oraz nieprzekraczaln¹ linie zabudowy 30,00m od
krawêdzi jezdni, poza zasiêgiem oddzia³ywania istniej¹cej
linii energetycznej. Uci¹¿liwoci zwi¹zane z dzia³alnoci¹
nie mog¹ przekraczaæ granicy dzia³ki siedliskowej. Ewentualne wtórne podzia³y bêd¹ wymaga³y wydzielenia drogi
dojazdowej.
6.1 SI¥SZYCE III
6.1 1a MN Dzia³ka nr 148/1, 148/2 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 28 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°.
Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji.
Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci
zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi
uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia
zabudowy od krawêdzi jezdni drogi powiatowej zgodnie
z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 7
KW.
6.1 2a TAG Dzia³ka nr 146/3, 145 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 29 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê prawo zabudowy obiektami
zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w tym rozbudowê istniej¹cej fermy drobiu, znajduj¹cej siê na s¹siedniej
dzia³ce nr 145. Plan nie precyzuje szczegó³owego rodzaju
dzia³alnoci. Oddzia³ywania zwi¹zane z prowadzeniem tej
dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza teren stanowi¹cy
w³asnoæ inwestora. Budynki o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych nale¿y lokalizowaæ w odleg³ociach
zgodnych z odpowiednimi przepisami. Nieprzekraczalna
linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi powiatowej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej
uchwa³y. Przy ustalaniu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji podejmowanych na w/w terenie, konieczne jest okrelenie takich
warunków lokalizacji aby nie by³y one zagro¿eniem dla
rodowiska przyrodniczego i nie stanowi³y uci¹¿liwoci
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dla ludzi. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹
ok. 15 KW.
6.2 RYBIE
6.2 1a MN Dzia³ka nr 14/2 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 30 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Adaptuje siê istniej¹cy budynek mieszkalny pod
warunkiem realizacji zabezpieczeñ wynikaj¹cych z odpowiednich przepisów, w zwi¹zku z usytuowaniem budynku
40 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej, wykonanych na
koszt i staraniem w³aciciela. Dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego o wysokoci 1 kondygnacji. Przy
lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne
z odpowiednimi przepisami. Obs³uga komunikacyjna poprzez drogi dojazdowe i zbiorcz¹ z w³¹czeniem do drogi
gminnej. Zakaz wjazdu i wyjazdu z drogi krajowej. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 7 KW.
6.3 ZOSINKI
6.3 1a MN Dzia³ka nr 16/1, 16/3, 22/1 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 31 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci
do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci
jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami
równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi
gminnej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6
niniejszej uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en.
elektryczn¹ ok. 7 KW.
6.3 2a MN Dzia³ka nr 41/1 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 32 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi gminnej
zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej
uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹
ok. 7 KW.
6.3 3a MN Dzia³ka nr 72/1 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 33 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekra-
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czalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi gminnej
zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej
uchwa³y. Ewentualne wtórne podzia³y wymagaj¹ wydzielenia dróg dojazdowych. Orientacyjne zapotrzebowanie
na en. elektryczn¹ ok. 7 KW.
6.3 4a MN Dzia³ka nr 95/1, 95/2 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 34 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci
do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci
jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami
równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi
gminnej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6
niniejszej uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en.
elektryczn¹ ok. 7 KW.
6.3 5a MN Dzia³ka nr 111 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 35 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi gminnej
zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej
uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹
ok. 7 KW.
6.3 6a MN Dzia³ka nr 112 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 36 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi gminnej
zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej
uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹
ok. 7 KW.
6.3 7a U Dzia³ka nr 128 na terenie oznaczonym w za³¹czniku
nr 37 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika 2003 r.
Ustala siê teren zabudowy us³ugowej z preferencj¹ us³ug
handlu. Dopuszcza siê lokalizacjê funkcji mieszkaniowej
dla w³aciciela obiektu. Budynek o wysokoci do 2-ch
kondygnacji. Ze wzglêdu na odleg³oæ 30 m od krawêdzi
jezdni drogi krajowej, nale¿y zrealizowaæ zabezpieczenia
zgodne z odpowiednimi przepisami. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi gminnej wynosi 15
m. Budynki przeznaczone na sta³y pobyt ludzi wymagaj¹
zabezpieczeñ chroni¹cych przed uci¹¿liwoci¹ drogi krajowej, wykonanych na koszt i staraniem inwestora. Zakaz
wjazdu i wyjazdu z drogi krajowej. Dojazd od drogi gminnej.
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7. GROCHOWY
7.1a MN Dzia³ka nr 182, 183 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 38 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹, us³ugi, handel. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy
skone o nachyleniu po³aci min. 30°. Budynki gospodarcze
oraz przeznaczone na dzia³alnoæ gospodarcz¹, jednokondygnacyjne. Budynki mieszkalne nale¿y sytuowaæ poza
zasiêgiem oddzia³ywania prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej. Nale¿y zachowaæ odleg³oci wynikaj¹ce z odpowiednich przepisów. Nieprzekraczalna linia zabudowy
od krawêdzi jezdni drogi powiatowej, zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y.
8. GLINY, oraz 8.1. Bia³a Panieñska
8.1a MN Dzia³ka nr 49/9 na terenie oznaczonym w za³¹czniku
nr 39 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika 2003 r.
Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji
nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°.
Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji.
Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci
zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi
uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia
zabudowy od krawêdzi jezdni drogi krajowej, zgodnie
z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y. Dojazd projektowan¹ drog¹ zbiorcz¹ równoleg³¹ do
drogi krajowej ³¹cz¹c¹ siê z drog¹ gminn¹. Zakaz wjazdu
i wyjazdu od drogi krajowej. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 7 KW.
8.2a MN Dzia³ka nr 49/10 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 40 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Ze wzglêdu na
kszta³t dzia³ki, dopuszcza siê lokalizacjê budynku mieszkalnego w odleg³oci 8 m od krawêdzi jezdni drogi gminnej.
Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 7
KW.
8.3a MN Dzia³ka nr 143/6 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 41 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynki gospodarcze o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni dróg, zgodnie
z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej uchwa-
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³y. Dojazd od drogi gminnej. Ewentualne wtórne podzia³y
wymagaj¹ wydzielenia wewnêtrznych dróg dojazdowych.
Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 7
KW.
8.4a MN Dzia³ka nr 177/2 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 42 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej wraz
z obiektami zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹, us³ugi, handel. Budynki mieszkalne o wysokoci
do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci min. 30°. Budynki gospodarcze oraz przeznaczone na dzia³alnoæ gospodarcz¹, jednokondygnacyjne.
Budynki mieszkalne nale¿y sytuowaæ poza zasiêgiem
oddzia³ywania prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
Nale¿y zachowaæ odleg³oci wynikaj¹ce z odpowiednich
przepisów. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi
jezdni drogi gminnej, zgodnie z ustaleniami ogólnymi
zawartymi w §6 niniejszej uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 15 KW.
8.1 BIA£A PANIEÑSKA
8.1 1a MN Dzia³ka nr 396/2 na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 43 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9 padziernika
2003 r. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynek mieszkalny o wysokoci do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Dachy skone o nachyleniu po³aci
min. 30°. Budynek gospodarczy o wysokoci jednej kondygnacji. Przy lokalizacji budynków nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodne z odpowiednimi przepisami równie¿ dotycz¹cymi uzbrojenia pod jak i nadziemnego. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi gminnej,
zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §6 niniejszej
uchwa³y. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹
ok. 7 KW.
8.1 2a TAG Dzia³ka nr 83/1, 83/2, 84 na terenie oznaczonym
w za³¹czniku nr 44 do uchwa³y nr X/60/03 z dnia 9
padziernika 2003 r. Ustala siê prawo zabudowy obiektami
zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w tym stacja
paliw. Oddzia³ywania zwi¹zane z prowadzeniem tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza teren stanowi¹cy
w³asnoæ inwestora. Budynki o wysokoci do 3-ch kondygnacji nadziemnych nale¿y lokalizowaæ w odleg³ociach
zgodnych z odpowiednimi przepisami w tym równie¿ od
istniej¹cych linii energetycznej. Nieprzekraczalna linia
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zabudowy od drogi krajowej, 25m dla obiektów nie przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, 50 m dla obiektów
parterowych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi i 70 m
dla obiektów wielokondygnacyjnych. Przebieg drogi dojazdowej ustala siê wzd³u¿ terenu na której planowana jest
inwestycja a¿ do istniej¹cej drogi gruntowej. Likwiduje siê
istniej¹ce wjazdy i wyjazdy z dróg gminnych na drogê
krajow¹. Projektuje siê jeden wjazd i wyjazd na tê drogê.
Dojazd do dzia³ek znajduj¹cych siê po stronie wschodniej,
nale¿y przewidzieæ przez zjazd do stacji paliw. Stacja
powinna obs³ugiwaæ oba kierunki ruchu, wjazd do stacji
nale¿y przewidzieæ poprzez pas wy³¹czenia i pas lewoskrêtu. Wyjazd ze stacji mo¿liwy tylko przez dodatkowy pas
w³¹czenia do ruchu. Likwidacja istniej¹cych wjazdów na
drogê krajow¹ po realizacji inwestycji i wybudowaniu
nowego wjazdu z drogi krajowej. Orientacyjne zapotrzebowanie na en. elektryczn¹ ok. 125 KW.
§8. Trac¹ wa¿noæ miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
1) miasta Rychwa³ - uchwalony Uchwa³¹ nr 74/XVI/87 Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Rychwale z dnia 28 maja
1987 r. (Dz.U. Woj. Koniñskiego Nr 4, poz. 119 z 1987 r.)
2) Gminy Rychwa³ - uchwalony Uchwa³¹ nr 83/XVII/92 Rady
Miejskiej w Rychwale z dnia 30 wrzenia 1992 r. (Dz.U.
Woj. Koniñskiego Nr 20 poz. 222 z 1992 r.)
3) zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rychwa³ - uchwalona Uchwa³¹ nr 84/XVII/92
Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 wrzenia 1992 r. (Urz.
Woj. Koniñskiego Nr 20, poz. 223 z 1992 r.)
4) zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rychwa³ - uchwalona Uchwa³¹ nr 26/V/94
Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 padziernika 1994 r.
(Dz. U. Woj. Koniñskiego Nr 27, poz. 176 z 1994 r.)
§9. Ustala siê wartoæ stawki procentowej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu
w wysokoci 20%.
§10. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Rychwa³.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jadwiga Pietruszak
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UCHWA£A Nr XI/79/2003 RADY GMINY STARE MIASTO
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Stare Miasto uchwala co
nastêpuje:
§1. 1. Nadaje siê nastêpuj¹c¹ nazwê nowopowsta³ej ulicy
po³o¿onej we wsi Mod³a Królewska - ul. Skandynawska.
2. Przebieg ulicy w terenie okrelony jest na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Stare Miasto.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Karol Szafran
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UCHWA£A Nr IX/77/2003 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 24 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku jej podzia³u
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2000 r. Nr
46 poz. 543, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,poz. 1271 Nr 200,
poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 z 2003 r. Nr 1 poz. 15 Nr 80 poz.
717, 720 i 721) uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wronki.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Gra¿yna Gromadziñska-Kopras

§1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku ich podzia³u, w wysokoci 35% ró¿nicy pomiêdzy wartoci¹ przed
podzia³em, a wartoci¹ nieruchomoci po podziale.

3380
UCHWA£A Nr IX/81/2003 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 24 padziernika 2003 r.
w sprawie okrelenia na terenie Gminy Wronki liczby przeznaczonych
do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r, Nr 125, poz.
1371 z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz.
1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê na rok kalendarzowy 2004 liczbê przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹, w iloci 10 licencji.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wronki.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Gra¿yna Gromadziñska-Kopras
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UCHWA£A Nr IX/782/2003 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 24 padziernika 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej we Wronkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr VIII/74/99 Rady Miejskiej
Wronek z dnia 26 marca 1999 r. W sprawie nadania statutu
Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej we Wronkach wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) §2 otrzymuje brzmienie: Orodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ pomocy spo³ecznej dzia³aj¹c¹ na zasadzie jednostki bud¿etowej, finansowanej z dzia³u 853 Opieka Spo³eczna.

2) w §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Orodek ma swoj¹
siedzibê we Wronkach przy ul. Powstañców Wielkopolskich 23.
3) w §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Kierownik dzia³a jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.
4) §7 otrzymuje brzmienie: Strukturê organizacyjn¹ Orodka okrela za³¹cznik do niniejszego Statutu.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wronki oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej we Wronkach.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Gra¿yna Gromadziñska-Kopras

Za³¹cznik
do Statutu M-GOPS we Wronkach

STRUKTURA ORGANIZACYJNA M-GOPS WE WRONKACH
W sk³ad Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
wchodz¹:
1. Kierownik Orodka,
2. Orodek Wsparcia, w tym: wietlica Terapeutyczna
i Noclegownia,
3. Specjalista pracy socjalnej,
4. Pracownicy socjalni,

5. Sekcja wiadczeñ,
6. Opiekunki domowe,
7. Terapeuci zajêciowi,
8. Pielêgniarki,
9. Inni pracownicy obs³ugi,
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UCHWA£A Nr XII/166/2003 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr VII/73/94 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 28.12.1994 roku w sprawie op³at za przewozy w komunikacji miejskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z roku 2002 Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1808, Dz.U. z roku
2003 Nr 80 poz. 717), oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
05.07.2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97 poz. 1050) Dz.U.
z 2002 r. Nr 144 poz. 1204). Uchwala siê co nastêpuje:

3. Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za bilety okresowe na przewóz rodkami lokalnego transportu zbiorowego na liniach
i w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego w nastêpuj¹cych wysokociach:
3.1 Bilet miesiêczny normalny na wszystkie linie miejskie
i we wszystkie dni tygodnia w wysokoci 65 z³.
3.2 Bilet miesiêczny normalny na wszystkie linie miejskie
od poniedzia³ku do pi¹tku w wysokoci 60 z³.

§1. Zmienia siê §1 uchwa³y VII/73/94 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.12.1994 roku w sprawie op³at
za przewozy w komunikacji miejskiej, który otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siê op³aty za jednorazowe przewozy pasa¿erów
rodkami gminnego transportu zbiorowego na liniach
i w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zawieraj¹ce 7% podatek VAT:
1.1 Bilet jednorazowy normalny w wysokoci 1,90 z³.
1.2 Bilet jednorazowy ze zni¿k¹ 50% w wysokoci 0,95 z³.
2. Ustala siê op³atê jednorazow¹ za przewóz psów rodkami
lokalnego transportu zbiorowego na liniach i w granicach
administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego
w wysokoci równej cenie biletu jednorazowego normalnego.

3.3 Bilet miesiêczny ze zni¿k¹ 50% na wszystkie linie
miejskie i wszystkie dni tygodnia w wysokoci 32,50 z³.
3.4 Bilet miesiêczny ze zni¿k¹ 50% na wszystkie linie
miejskie od poniedzia³ku do pi¹tku w wysokoci 30 z³.
4. Ustala siê op³atê za sprzeda¿ biletów przez kierowców na
liniach miejskich w wysokoci 0,30 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski

3383
UCHWA£A Nr XII/78/03 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia górnej stawki op³at za usuwanie odpadów komunalnych sta³ych i nieczystoci ciek³ych
Na podstawie 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 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz.

770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr
154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz.
78) Rada Gminy Powidz uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê górn¹ stawkê op³at ponoszonych przez
w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

1) usuwania odpadów komunalnych sta³ych, wiadczonych
przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadaj¹ce zezwolenie Wójta Gminy Powidz w wysokoci
28,80 z³ za 1 m3 odpadów,
2) usuwania nieczystoci ciek³ych, wiadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadaj¹ce
zezwolenie Wójta Gminy Powidz w wysokoci za 1 m3
nieczystoci ciek³ych:
a) Powidz

7,50 z³,

b) Przybrodzin 9,50 z³,
c) Wylatkowo

Poz. 3383, 3384

 17889 

13,00 z³,

2. Stawki op³at okrelone w ust. 1 obejmuj¹ podatek VAT.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Powidz.
§3. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci przez
rozplakatowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy Powidz oraz na tablicach og³oszeñ w miejscach publicznych na terenie gminy Powidz.
§4. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Powidz Nr XVIII/116/
2000 z dnia 30 czerwca w sprawie ustalenia górnej stawki
op³at za usuwanie odpadów komunalnych.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

d) Ostrowo 14,00 z³,
e) Smolniki 16,00 z³,
f) Anastazewo 18,00 z³,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Powidz
() Jacek Kowalski

g) Polanowo 11,00 z³.

3384
UCHWA£A Nr XI/108/2003 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoci Posada gmina Kazimierz Biskupi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami), Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala,
co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê ulicom, której lokalizacje i przebieg
okrelono w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y:
1) za³¹cznik nr 1 - ul. Asnyka,
2) za³¹cznik nr 2 - ul. Kasprowicza,

3) za³¹cznik nr 3 - ul. Kossaka,
4) za³¹cznik nr 4 - ul. D³ugosza.
§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 Gminy
() Tomasz Piaseczny

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

 17890 

Poz. 3384

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181
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Poz. 3384

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

 17892 

Poz. 3384

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181
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Poz. 3384

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

Poz. 3385, 3386
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3385
OG£OSZENIE STAROSTY KÊPIÑSKIEGO
z dnia 5 listopada 2003 r.
W sprawie mo¿liwoci zg³aszania kandydatów na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych
Na podstawie art. 44 b i art. 44 c ust.. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776
z pón.zm.) oraz §9 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 roku
w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich
i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560) Starosta Kêpiñski og³asza:

Mo¿liwoæ zg³aszania, przez organizacje pozarz¹dowe, fundacje, jednostki samorz¹du terytorialnego dzia³aj¹ce na terenie Powiatu Kêpiñskiego po jednym kandydacie do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych
w terminie do 15 grudnia 2003 r.
Starosta
() Jerzy Trzmiel

3386
INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/921A/17/W/OPO/2003/MP I NR PCC/855A/17/W/OPO/2003/MP
W dniu 5 listopada 2003 r. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ stwierdziæ wyganiêcie decyzji z dnia 18
padziernika 2000 r. nr WCC/921/17/N/3/2000/BP oraz z dnia 30
wrzenia 1999 r. nr PCC/855/17/W/3/99/AD, którymi Panu
Andrzejowi Szulcowi prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹
pod nazw¹ INSTALGAZ z siedzib¹ w Urbanowie, gmina
Opalenica, udzielone zosta³y koncesje na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 15 padziernika 2003 r. Koncesjonariusz
wyst¹pi³ z wnioskiem o stwierdzenie wyganiêcia ww. decyzji
- na podstawie art. 162 §1 pkt 1 Kodeksu postêpowania
administracyjnego.
W uzasadnieniu wniosku poinformowa³ o oddaniu
w dzier¿awê oraz pod dzier¿awê Poznañskiej Energetyce
Cieplnej S.A z siedzib¹ w Poznaniu budynku kot³owni, urz¹dzeñ energetycznych bezporednio zwi¹zanych z wytwarzaniem ciep³a oraz sieci ciep³owniczej, w której nonikiem ciep³a
jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C w ruroci¹gu
zasilaj¹cym i 70°C w ruroci¹gu powrotnym.

W wietle art. 162 §1 pkt 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego organ administracji pañstwowej, który wyda³
decyzjê w pierwszej instancji, stwierdza jej wyganiêcie, je¿eli
decyzja sta³a siê bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wyganiêcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy le¿y to
w interesie spo³ecznym lub w interesie strony.
Po analizie dokumentacji nale¿y stwierdziæ, i¿ powy¿sze
decyzje o udzieleniu Panu Andrzejowi Szulcowi prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ INSTALGAZ z
siedzib¹ w Urbanowie, gmina Opalenica koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a sta³y siê bezprzedmiotowe. Wydanie decyzji o wyganiêciu koncesji le¿y w interesie
strony, rezygnuje ona z uprawnieñ wynikaj¹cych z koncesji.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki
Oddzia³u Terenowego
Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
Dyrektor
() Henryk Kanoniczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181

 17895 

Poz. 3387

3387
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI NR WCC/311E/540/W/OPO/2003/AJ
W dniu 7 listopada 2003 r. na wniosek przedsiêbiorstwa
energetycznego MEGAWAT sp. z o.o. z siedzib¹ w Rogonie ul. Fabrycznej 7, 64-610 Rogono, Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ warunki koncesji na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu
ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 29 padziernika 1998 r. nr WCC/311/540/OT5/98/MW, sprostowan¹ postanowieniem z dnia 2 marca
1999 r. nr WCC/311A/540/OT-5/99/MW oraz zmienion¹ decyzjami z dnia 7 kwietnia 2000 r. nr WCC/311B/540/W/3/2000/BP,
z dnia 23 lutego 2001 r. nr WCC/311C/540/W/3/2001/BP oraz
z dnia 15 stycznia 2002 r. nr WCC/311D/540/W/3/2002/BP
udzielono przedsiêbiorstwu energetycznemu MEGAWAT
sp. z o.o. z siedzib¹ w Rogonie, koncesji na wytwarzanie
ciep³a na okres do dnia 31 padziernika 2008 r. okrelaj¹c
jednoczenie w punkcie 1 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 13 padziernika 2003 r. Koncesjonariusz
wyst¹pi³ o zmianê koncesji na wytwarzanie ciep³a. W uzasadnieniu wniosku poinformowa³, i¿ zmiana ta zwi¹zana jest ze
zwiêkszeniem iloci eksploatowanych róde³ ciep³a w zwi¹zku

z wybudowaniem nowego ród³a ciep³a zlokalizowanego
w budynku mieszkalnym w Rogonie przy Placu Karola
Marcinkowskiego 12, wyposa¿onego w jeden kondensacyjny
kocio³ gazowy o zainstalowanej mocy cieplnej 0,059 MWt.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1504) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwi¹zku z art. 30 ustawy
- Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 29 padziernika
1998 r. nr WCC/311/540/OT-5/98/MW ze zmianami, któr¹ to
decyzj¹ udzieli³ koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki
Oddzia³u Terenowego
Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
Dyrektor
() Henryk Kanoniczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 181
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