DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznañ, dnia 14 kwietnia 2004 r.

Nr 47

TREÆ
Poz.:
ROZPORZ¥DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
1093

 nr 35/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrody ........................................................................

3854

UCHWA£Y RADY GMIN
1094  nr XV/102/03 Rady Gminy Strza³kowo z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnieñ z podatku
od nieruchomoci ........................................................................................................................................................

3857

1095  nr 99/04 Rady Miejskiej w K³odawie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie obni¿enia wskaników procentowych
faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, stanowi¹cy podstawê do ustalenia wysokoci
dodatku mieszkaniowego ............................................................................................................................................

3858

1096  nr 100/04 Rady Miejskiej w K³odawie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ lokali
u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ gminy K³odawa oraz okrelenia zasad jej sprzeda¿y .............................

3858

1097  nr XVIII/88/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie obni¿enia wskaników
procentowych ograniczaj¹cych wysokoæ dodatku mieszkaniowego ...................................................................

3859

1098  nr XV/102/04 Rady Gminy Powidz z dnia 12 lutego 2004 r. w spawie ustalenia sieci Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu oraz granic jego obwodu .............................................................................

3860

1099  nr XV/105/04 Rady Gminy Powidz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie obni¿enia wysokoci wskaników
procentowych s³u¿¹cych ustaleniu wysokoci dodatków mieszkaniowych .........................................................

3861

1100  nr XVII/86/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie obni¿enia wysokoci wskaników
procentowych dla ustalenia dodatków mieszkaniowych .......................................................................................

3861

1101  nr XI/68/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na
2004 rok .........................................................................................................................................................................

3862

1102  nr XI/69/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 r w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Miedzichowo ............................................................................................

3873

1103

 nr XVI/82/04 Rady Gminy w Kole z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie bud¿etu gminy Ko³o na 2004 rok ...

3877

1104  nr 245 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina, w czêci dotycz¹cej rejonu: Nowy Dwór i Chorzeñ II, w prawobrze¿nej czêci miasta ........

3887

1105

 nr XI/63/04 Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie nadana nazwy ulicy  Kupiecka .......

3904

1106  nr XVI/87/2004 Rady Gminy w Golinie z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie bud¿etu Gminy Golina na
2004 rok .........................................................................................................................................................................

3907

1107  nr XXIX/177/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy ................................................................................................................................................................................

3920

1108  nr XXIX/178/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy ................................................................................................................................................................................

3922

1109  nr XXIX/179/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy ................................................................................................................................................................................

3924

UCHWA£Y SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
1110  nr 12/SO-11/D/04/Ko z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wydania i o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego zaplanowanego w uchwale bud¿etowej Gminy i Miasta Przedecz na 2004 rok .......................

3926

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47

 3854 

Poz. 1093

1111  nr 17/SO-11/P/4/Ko z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
publicznego za³¹czonej do uchwa³y bud¿etowej Gminy i Miasta Przedecz na 2004 rok ..................................

3927

1093
ROZPORZ¥DZENIE Nr 35/2004 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 padziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623,
z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966), zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1. 1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ Czeszewski Las grunty lene, ³¹ki, wody i bagna o powierzchni
222,62 ha po³o¿one w gminach: Mi³os³aw, w powiecie wrzesiñskim oraz ¯erków w powiecie jarociñskim województwa
wielkopolskiego, zwanym dalej rezerwatem przyrody.
2. Obszar rezerwatu przyrody oznaczony jest w planie
urz¹dzenia gospodarstwa lenego Nadlenictwa Jarocin, Lenictwa Warta, obrêbu Czeszewo jako oddzia³y lasu nr 176,
177, 178a, d, 179, 182a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 183, 184a, 187s,
t, w, x, 188a, b, c, d, f, g, i, j.
3. Lokalizacjê rezerwatu przyrody przedstawia mapa
w skali 1:10.000 stanowi¹ca za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
4. Celem uznania za rezerwat przyrody obszaru, o którym
mowa w ust. 1 jest zachowanie ze wzglêdów naukowych
i dydaktycznych kompleksu naturalnego lasów i starorzeczy
na terenie zlewowym Warty wraz z ich typow¹ dla lasów
³êgowych flor¹ i faun¹.
§2. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania siê:
1) polowania, wêdkowania, rybo³ówstwa, chwytania dziko
¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania poro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych
rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci, innego zanieczyszczania wód, gleby
oraz powietrza,
4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszaru objêtego ochron¹,

5) u¿ywania, u¿ytkowania, uszkodzenia oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszaru objêtego ochron¹,
6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzeki, je¿eli s³u¿¹
one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania róde³
wiat³a o otwartym p³omieniu poza miejscami wyznaczonymi,
9) prowadzenia dzia³alnoci wytwórczej, handlowej, a tak¿e
rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,
10) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosn¹cych
rolin, grzybów oraz ich czêci,
11) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej
wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
12) wprowadzanie psów bez smyczy i kagañca,
13) ruchu pojazdów poza drogami i innymi drogami do tego
wyznaczonymi,
14) umieszczenie tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych
i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych zwi¹zanych
z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na
przedmiotach lub obszarze objêtym ochron¹,
15) zak³ócania ciszy
16) u¿ywania ³odzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, p³ywania, ¿eglowania poza akwenami
lub szlakami do tego wyznaczonymi,
17) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu,
18) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
19) prowadzenia badañ naukowych bez zgody wojewody,
20) wprowadzania gatunków rolin lub zwierz¹t poza ich
naturalne miejsce wystêpowania,
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21) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie,
§3. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawujê, w imieniu
Wojewody Wielkopolskiego, Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§4. Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.
§5. Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone;
1) Zarz¹dzeniem Ministra Lenictwa i Przemys³u Drzewnego
z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M. P. Nr 51, poz. 2390 oraz
2) zarz¹dzeniem Ministra Lenictwa i Przemys³u Drzewnego
z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M. P. Nr 51, poz. 240), które na podstawie art.
64 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz.

Poz. 1093

1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130,
poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr
203, poz. 1966) trac¹ moc z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, z tym, ¿e na podstawie art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 21) utworzone rezerwaty sta³y siê rezerwatami przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie
przyrody w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 7 grudnia
2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2001 r. Nr 3, poz. 21)
§6. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski
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1094
UCHWA£A Nr XV/102/03 RADY GMINY STRZA£KOWO
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84, Nr 200
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr
188 poz. 1840) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiêbiorców (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz.
1177, z 2003 r. Nr 159 poz. 1537, Nr 188 poz. 1840) Rada
Gminy Strza³kowo uchwala, co nastêpuje:

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy
podmiotów:

§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle i grunty:

a) dokument potwierdzaj¹cy rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej na terenie Gminy Strza³kowo po dniu wejcia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y,

a) przeznaczone na realizacjê zadañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej przez jednostki powo³ane do realizacji tych
zadañ, za wyj¹tkiem budynków lub ich czêci, budowli
i gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
b) zajête na potrzeby spo³eczno-kulturalne i sportowe, za
wyj¹tkiem budynków lub ich czêci, budowli i gruntów
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§2. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty,
budynki, budowle zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, budynki mieszkalne lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej bêd¹ce w³asnoci¹ lub
w posiadaniu podmiotów rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie Gminy Strza³kowo po dniu wejcia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y, zatrudniaj¹cych co najmniej 5 osób
zamieszka³ych i zameldowanych na pobyt sta³y na terenie
Gminy Strza³kowo, przy czym w/w osoby w ogólnej strukturze
zatrudnienia danego podmiotu stanowi¹ co najmniej 60%.
2.

Zwolnienie przys³uguje na okres:

a) 1 roku - jeli zatrudniono co najmniej 5 osób,
b) 2 lat - jeli zatrudniono co najmniej 10 osób,
c) 3 lat - jeli zatrudniono co najmniej 20 osób.
3. Zwolnienie od podatku przys³uguje, jeli wymieniony
wy¿ej poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez ca³y
okres zwolnienia.
4. Podatnik mo¿e skorzystaæ ze zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 do wartoci, która ³¹cznie z pomoc¹ publiczn¹
uzyskan¹ przez niego w ró¿nych formach oraz z ró¿nych
róde³, bez wzglêdu na przeznaczenie tej pomocy, w ci¹gu
trzech kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ udzielenia pomocy
nie przekroczy kwoty stanowi¹cej równowartoæ 100.000
EURO.

a) prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w dniu wejcia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y, a dokonuj¹cych likwidacji
dzia³alnoci gospodarczej i rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w innej formie prawnej,
b) rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w roku podatkowym w oparciu o maj¹tek zlikwidowanego podmiotu
gospodarczego.
§3. Zwolnienie, o którym mowa w §2 przyznaje siê na
podstawie informacji podatnika z³o¿onej w terminie do 3
miesiêcy od dnia zatrudnienia. Do informacji nale¿y do³¹czyæ:

b) dokumenty potwierdzaj¹ce poziom zatrudnienia osób zamieszka³ych i zameldowanych na pobyt sta³y na terenie
Gminy Strza³kowo,
c) informacjê o wielkoci i przeznaczeniu pomocy publicznej
uzyskanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu trzech kolejnych
lat poprzedzaj¹cych dzieñ udzielenia pomocy.
§4. 1. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia, podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie
organ podatkowy w terminie 14 dni od daty wyst¹pienia
okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.
2. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d organ podatkowy
co do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania
zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki
korzysta³ ze zwolnienia.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 s¹ zobowi¹zani
do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami od zaleg³oci
podatkowych.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strza³kowo.
§6. Traci moc uchwa³a Nr III/18/02 Rady Gminy Strza³kowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnieñ w podatku
od nieruchomoci.
§7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() W³odzimierz Musielak
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1095
UCHWA£A Nr 99/04 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie obni¿enia wskaników procentowych faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny,
stanowi¹cy podstawê do ustalenia wysokoci dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr, poz. 1568) i art.
6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z 2002 roku
Nr 216, poz. 1826, z 2003 roku Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska
w K³odawie uchwala, co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê o 20 punktów procentowych wysokoæ
wskaników procentowych wydatków przypadaj¹cych na normatywn¹ powierzchniê zajmowanego lokalu mieszkalnego
lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny
bêd¹cych podstaw¹ ustalenia wysokoci dodatku mieszkaniowego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
K³odawy.
§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia
2004 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w K³odawie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Burmistrza K³odawy.
Przewodniczacy
Rady Miejskiej
() Tadeusz £ojewski

1096
UCHWA£A Nr 100/04 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy K³odawa oraz okrelenia zasad tej sprzeda¿y
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220
i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34, ust. 6, art. 37, art. 70,
ust. 4, art. 72, ust. 3 pkt 5, art. 76, ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447
i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. Nr 25, poz. 253 i Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz.
1112 i Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz. 2058;
z 2003 r. Dz.U. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, poz. 720, poz.
721 i Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568
i Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska w K³odawie uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Wyra¿a siê zgodê na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy K³odawa.
2. Jednoczenie wyra¿a siê zgodê na sprzeda¿ na wspó³w³asnoæ na rzecz nabywców lokali u¿ytkowych u³amkowej
czêci gruntu obejmuj¹cego dzia³kê o powierzchni umo¿liwiaj¹cej racjonalne korzystanie z ca³ego budynku.
§2. W przypadku sprzeda¿y lokali u¿ytkowych zlokalizowanych w budynkach wielo-mieszkaniowych, w których wczeniej sprzeda¿ mieszkañ nastêpowa³a wraz z oddaniem we
wspó³u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêci gruntu, wyra¿a siê zgodê na oddanie we wspó³u¿ytkowanie wieczyste na
rzecz nabywców lokali u¿ytkowych u³amkowej czêci gruntu,
umo¿liwiaj¹cej racjonalne korzystanie z ca³ego budynku.
§3. Przy oddawaniu nieruchomoci gruntowej o której
mowa w art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy o gospodarce nierucho-
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mociami w u¿ytkowanie wieczyste ustala siê op³atê roczn¹
w wysokoci 5% ceny nieruchomoci gruntowej.

maj¹tkowego na oprocentowane raty roczne na wniosek
nabywcy przez okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat.

§4. 1. Sprzeda¿ lokali u¿ytkowych z wyj¹tkami okrelonymi w ustawie o gospodarce nieruchomociami nastêpuje
w drodze przetargu.

2. W przypadku roz³o¿enia ceny sprzeda¿y na raty nabywca zobowi¹zany jest przed zawarciem aktu notarialnego
dokonaæ wp³aty pierwszej raty w wysokoci 50% ceny sprzeda¿y.

2. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabyciu sprzedawanych lokali u¿ytkowych ich najemcom, którzy u¿ytkuj¹ lokal
na podstawie umowy najmu przynajmniej przez okres ostatnich 5 lat.
§5. Sprzeda¿ lokali u¿ytkowych mo¿e nast¹piæ w przypadku gdy:
a) sposób zagospodarowania jest zgodny z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) najemca nie zalega z op³at¹ czynszu,
c) budynek w którym mieci siê lokal nie jest przeznaczony
do rozbiórki,
d) budynek w którym znajduje siê lokal nie jest przeznaczony
na potrzeby owiaty i s³u¿by zdrowia.
§6. 1. W przypadku sprzeda¿y lokali u¿ytkowych w drodze
bezprzetargowej dopuszcza siê roz³o¿enie ceny lokalu ustalonej na podstawie jej wartoci okrelonej przez rzeczoznawcê

3. Roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ ceny podlega
oprocentowaniu w wysokoci 8% w stosunku rocznym.
§7. Koszty umów notarialnych, wpisów w ksiêgach wieczystych ponosz¹ nabywcy.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
K³odawy.
§9. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w K³odawie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Burmistrza K³odawy.
Przewodniczacy
Rady Miejskiej
() Tadeusz £ojewski
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UCHWA£A Nr XVIII/88/04 RADY GMINY W CHODOWIE
z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie obni¿enia wysokoci wskaników procentowych ograniczaj¹cych wysokoæ dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz.
1966) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 oraz
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)
Rada Gminy w Chodowie uchwala, co nastêpuje:
§1. Wysokoæ dodatku mieszkaniowego, ³¹cznie z rycza³tem - (je¿eli lokal mieszkalny nie jest wyposa¿ony w instalacjê
doprowadzaj¹c¹ energiê ciepln¹ do celów ogrzewania,
w instalacjê ciep³ej wody lub gazu przewodowego z zewnêtrznego ród³a znajduj¹cego siê poza lokalem mieszkalnym,

osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje
siê rycza³t na zakup opa³u stanowi¹cy czêæ dodatku mieszkaniowego) nie mo¿e przekraczaæ 50% wydatków przypadaj¹cych na normatywn¹ powierzchniê zajmowanego lokalu lub
50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny,
je¿eli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni
§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
() Jan D¹browicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47

Poz. 1098

 3860 

1098
UCHWA£A Nr XV/102/04 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia sieci Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu oraz granic jego obwodu
Na podstawie art. 14a, art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 112;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr
104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320;
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683;
z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304
i Nr 203 poz. 1966) i art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568) Rada Gminy Powidz uchwala co nastêpuje:
§1. W gminie Powidz ustala siê plan sieci Zespo³u Szkolno
Przedszkolnego oraz granice jego obwodu:
1) Szko³a Podstawowa w Powidzu  obwód szko³y obejmuje
miejscowoci:
Powidz, Powidz  Osiedle, Polanowo, £ugi, Charbin, Wylatkowo, Przybrodzin, Ostrowo, Smolniki, Anastazewo.
2) Gimnazjum w Powidzu  obwód szko³y obejmuje miejscowoci:

Powidz, Powidz  Osiedle, Polanowo, £ugi, Charbin, Wylatkowo, Przybrodzin, Ostrowo, Smolniki, Anastazewo.
3) Przedszkole Gminne w Powidzu  obwód szko³y obejmuje
miejscowoci:
Powidz, Powidz-Osiedle, Polanowo, £ugi, Charbin, Wylatkowo, Przybrodzin, Ostrowo, Smolniki, Anastazewo.
§2. Traci moc Uchwa³a Nr VII/33/99 Rady Gminy Powidz
z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
(Dz. Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 23 poz.
502).
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Powidz.
§4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Powidzu.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jacek Kowalski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47
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UCHWA£A Nr XV/105/04 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie obni¿enia wysokoci wskaników procentowych s³u¿¹cych ustaleniu wysokoci dodatków mieszkaniowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust.
11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216 poz. 1826,
z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) Rada Gminy Powidz uchwala, co
nastêpuje:

o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych do wartoci 50%.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Powidz.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Powidz
() Jacek Kowalski

§1. Obni¿a siê wysokoæ wskaników procentowych
w celu ustalania i wyp³acania dodatków mieszkaniowych,

1100
UCHWA£A Nr XVII/86/04 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie obni¿enia wysokoci wskaników procentowych dla ustalania dodatków mieszkaniowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) i art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada
Gminy Duszniki uchwala co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê o 20 punktów procentowych wysokoæ,
ustalonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, wskaników procentowych - wydatków przypadaj¹cych na normatywn¹ powierzchniê zajmowanego loka-

lu mieszkalnego, je¿eli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza
lub równa normatywnej powierzchni.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczacy Rady
() Gracjan Skórnicki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47

Poz. 1101
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UCHWA£A Nr XI/68/2004 RADY GMINY MIEDZICHOWO
z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d, art. 61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591
z póniejszymi zmianami) oraz art. 112, art. 116 ust. 1, 2 i 5,
art. 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity
z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 z póniejszymi zmianami)
Rada Gminy Miedzichowo uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysokoci
5.758.040,00 z³ jak w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1
obejmuje:
1) dotacje na realizacjê zadañ zleconych gminie z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zleconych na podstawie
odrêbnych ustaw w kwocie 427.546,00 z³ jak w za³¹czniku
nr 3 do uchwa³y,
2) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 z³.
§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie
6.603.760,00 z³ jak w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.
2.

Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza siê:

1 kwotê  38.600,00 z³ z przeznacza siê na dotacjê,
2) kwotê - 42.000,00 na wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu
gminy.
3. Z kwoty dotacji o których mowa w ust. 2 pkt 1
przeznacza siê na dotacje przedmiotowe w tym:
1) dla zak³adu bud¿etowego  38.600,00 zakres dotacji okrela za³¹cznik nr 7 do uchwa³y.
4. Ogólna kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje
tak¿e:
1) wydatki w kwocie 427.546,00 z³ na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zleconych
na podstawie odrêbnych ustaw jak w za³¹czniku nr 3 do
uchwa³y,
2) wydatki w kwocie 45.000,00 z³ na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zgodnie z programem,
3) wydatki maj¹tkowe w kwocie 1.037.050,00 z³ w tym:

-

plan wydatków maj¹tkowych na 2004 rok okrela
za³¹cznik nr 4 do uchwa³y.

-

plan wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne
okrela za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y.

§3. ród³em pokrycia deficytu w kwocie 845.720,00 z³ jest:
- po¿yczka krajowa

 845.720,00 z³.

§4. Przychody i rozchody bud¿etu okrelone zosta³y
w za³¹czniku Nr 6 uchwa³y.
§5. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego jak w za³¹czniku Nr 7 do uchwa³y.
§6. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej jak
w za³¹czniku nr 8 do uchwa³y.
§7. Ustala siê plan przychodów i wydatków rodków
specjalnych jak w za³¹czniku nr 9 do uchwa³y.
§8. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 10.000,00 z³
oraz rezerwê celow¹ w kwocie 67.909,00 z³.
§9. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów na pokrycie wystêpuj¹cego w roku bud¿etowym deficytu bud¿etowego do wysokoci 100.000,00 z³.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na
przeniesieniach miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach ka¿dego dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.
3. Lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych
w innych bankach, ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu
gminy.
4. Zaci¹gania d³ugu i sp³aty zobowi¹zañ z tego tytu³u.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miedzichowo.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Górny

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XI/68/2004
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 lutego 2004 r.

ZBIORCZY PLAN DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH NA 2004ROK
Dzia³
010
700
750
751
754
756
758
801
852
900

Nazwa
Rolnictwo i ³owiectwo
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej kontroli
ochrony prawa i s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwi¹zane z ich poborem
Ró¿ne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Pomoc spo³eczna
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Ogó³em:

Plan na 2004rok
5.000
186.409
60.096
600
2.500
2.148.350
2.884.073
96.012
374.800
200
5.758.040

SZCZEGÓ£OWY PLAN DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH NA 2004 ROK
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01095
0690
700

70005
0470
0750
0770
70095

0830
0920

750
75011
2010
2360
75023
75095

0690
0920
0960

751
75101
2010
75110
2010
754
75414
2010
756
75601

Nazwa
Plan na 2004 rok
Rolnictwo i ³owiectwo
5.000
Pozosta³a dzia³alnoæ
5.000
wp³ywy z ró¿nych op³at
5.000
Gospodarka mieszkaniowa
186.409
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
90.909
wp³ywy z op³at za zarz¹d u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci
3.064
dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
79.000
oraz innych umów o podobnym charakterze
wp³aty z odp³atnego nabycia prawa w³asnoci nieruchomoci
8.845
Pozosta³a dzia³alnoæ
95.500
wp³ywy z us³ug
95.000
Pozosta³e odsetki
500
Administracja publiczna
60.096
Urzêdy Wojewódzkie
50.096
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z
49.646
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami
Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
450
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami
Urzêdy Gmin
9.000
wp³ywy z ró¿nych op³at
9.000
Pozosta³a dzia³alnoæ
1.000
pozosta³e odsetki
1.000
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
600
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstw, kontroli i ochrony prawa
600
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
600
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
dotacje celowe, otrzymane z budzê- tu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
2.500
Obrona cywilna
2.500
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
2.500
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
2.148.350
nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
10.100

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47

0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0440
0450
0500
0910
75618
0410
0480
0910
75619
0460
75621

0010
0020

758
75801
75802

2920
2920

75805
75807

2920
2920

801
80101
2010
80195
0830
2030
852
85213
2010
85214
2010
85215
2030
85216
2010
85219
2010
85295
2010
900

2030
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podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych op³acany w formie karty
podatkowej
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
wp³ywy z podatku rolnego, lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych podatku
od spadków i darowizn oraz podatków i op³at lokalnych
podatek od nieruchomoci
podatek rolny
podatek leny
podatek od rodków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wp³ywy z op³aty targowej
wp³ywy z op³aty miejscowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
podatek od czynnoci cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie ustaw
wp³ywy z op³aty skarbowej
wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholi
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
udzia³ gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zlec.
Pozosta³a dzia³alnoæ
wp³ywy z us³ug
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin
Pomoc Spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z opieki spo³ecznej
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
Dodatki mieszkaniowe
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i Wychowawcze
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Orodki Pomocy Spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
dotacja otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Poz. 1101

10.000
100
1.647.650
1.320.000
37.400
220.700
36.100
2.000
500
1.500
500
850
18.100
10.000
51.100
6.000
45.000
100
1.500
1.500
438.000
430.000
8.000
2.884.073
2.330.083
2.330.083

54.669
54.669
499.321
499.321
96.012

96.012
96.012

374.800
14.900
14.900
247.600
247.600

39.600
39.600
72.700
72.700

200
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90002
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Gospodarka odpadami
Wp³ywy z op³aty produktowej
Ogó³em:

0400

200
200
5.758.040

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XI/68/2004
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 lutego 2004 r.

ZBIORCZE PLAN WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH NA 2004 ROK
Dzia³
010
600
700
750
751
754
756

Nazwa
Rolnictwo i ³owiectwo
Transport i ³¹cznoæ
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej kontroli ochrony prawa i s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadaj¹cych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Obs³uga d³ugu publicznego
Ró¿ne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc Spo³eczna
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Ogó³em

757
758
801
851
852
900
921
926

Plan na 2004 rok
962.390
95.000
234.000
1.022.876
600
87.555
18.000
42.000
10.000
3.122.789
45.000
625.500
215.600
104.450
18.000
6.603.760

SZCZEGÓ£OWY PLAN WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH NA 2004 ROK
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01008
4300
01010

4300
6050

01030
2850
01095
4300
600

60016
4270

700
70005
4300
70095
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
750
75011
4010
4040

Nazwa
Rolnictwo i ³owiectwo
Melioracje wodne
zakup us³ug pozosta³ych
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z
podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Zakup us³ug remontowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004 rok
962.390

954.550
3.500
951.050
1.000
1.000
6.840
6.840
95.000
95.000
95.000
234.000
30.000
30.000
204.000
2.000
25.500
2.100
5.200
700
45.010
7.000
115.000
1.490
1.022.876
49.646
37.000
3.100
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4110
4120
4440
75022
3030
4210
4300
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
75095
-

751

4010
4210
4300
4430

75101
3030
4110
4120
4210
4300

754
75412

75414

3030
4110
4120
4210
4260
4300
4430
4210
4300

75495
4210

756
75647

4100
4210
4300

757
75702
8070
758
75818
4810
801

80101
3020
3240
4010
4040
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Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rady gmin
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enie
Zakup us³ug pozosta³ych
Urzêdy gmin
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Pobór podatków, op³at i nie opodatkowanych nale¿noci bud¿etowych
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartoæ, oraz po¿yczek
i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Poz. 1101

7.400
1.046
1.100
86.400
65.000
9.400
12.000
820.830
3.000
463.200
34.000
88.700
12.230
77.000
8.000
97.800
25.000
11.900
66.000
16.000
3.000
32.000
15.000
600
600
85
12
23
480
87.555
85.055
2.000
500
100
20.440
5.000
45.200
11.815
2.500
500
2.000

18.000
18.000
10.000
3.000
5.000
42.000
42.000
42.000
10.000
10.000
10.000
3.122.789
1.813.463
90.792
924.658
80.679
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4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4430
4440
4810
6050
80104

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4440
4810

80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4430
4440
4810
80113

80114

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440

80146
3250
4300
80195
3020
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Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rezerwy
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rezerwy
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rezerwy
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dokszta³cania i doskonalenie nauczycieli
Stypendia ró¿ne
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ

Poz. 1101

194.756
26.524
178.290
10.000
38.000
58.380
9.000
7.100
56.999
62.285
76.000
99.729
5.433
54.911
6.113
12.018
1.636
5.500
2.500
1.900
3.000
800
3.468
2.450
739.703
41.049
506.467
35.568
104.407
14.427

2.500
32.111
3.174
218.922
679
62.774
5.650
13.645
1.838
52.274
71.384
450
8.000
2.228
129.481
185
83.162
6.848
16.373
2.205
8.800
8.500
1.000
180
2.228
12.869
5.669
7.200
108.622
499
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4110
4120
4210
4260
4300
4430
4440
851
85154

852

3030
4110
4120
4210
4300

85213
4130
85214
3110
4110
85215

3110

85216
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
85228

4300

85295
3110
900

90001
2650
4300
90002
90003

6050
4210
4300

90004
90015

4210
4260
4300

921

92109
4110
4120
4210
4260
4300
92116
4010
4040
4110
4120
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Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoce w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Dotacje przedmiotowe dla zak³adu bud¿etowego
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka odpadami
Wydatki inwestycyjne jednostek bud
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Biblioteki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³.
Sk³adki na Fundusz Pracy

Poz. 1101

766
116
57.350
7.000
29.981
300
12.610
45.000
45.000
4.000
700
100
14.000
26.200
625.500
14.900
14.900
347.600
322.600
25.000
40.000
40.000
39.600
39.600
145.000
3.000
88.700
5.960
16.790
2.320
10.000
15.000
1.000
2.230
38.400
38.400

215.600
38.600
38.600
10.000
10.000
35.000
6.000
29.000
1.000
1.000
131.000
95.000
36.000
104.450
46.750
2.400
350
10.000
4.000
30.000
57.700
26.000
2.000
4.980
700
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4210
4240
4260
4300
4410
4440
926
92605
92695

6050
4210
4260
4300

Poz. 1101
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ogó³em

7.000
7.000
1.000
8.000
300
720
18.000

18.000
7.000
1.500
9.500
6.603.760
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XI/68/2004
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 lutego 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2004 ROKU
Plan dochodów bud¿etowych na 2004 rok zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej przekazywanych do bud¿etu pañstwa planuje siê w kwocie  9.900 z³
z tego:
Dzia³ 750 - Administracja publiczna

- 9.000 z³

Rozdzia³ 75011  Urzêdy Wojewódzkie

- 9.000 z³

§0690 wp³ywy z ró¿nych op³at
Dzia³  852  Pomoc Spo³eczna

- 9.000 z³
- 900 z³

Rozdzia³ 85228  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze
- 900 z³
§0830 wp³ywy z us³ug

- 900 z³

DOCHODY
Dzia³
750

Rozdzia³

§

75011
2010
751
75101
2010
754
75414
2010
852
85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219
2010

Nazwa
Administracja publiczna
Urzêdy Wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa i
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
Pomoc Spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³.
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleconych gminom
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
Orodki Pomocy Spo³ecznej
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
Ogó³em:

Plan na 2004 rok
49.646
49.646
49.646
600
600
600
2.500
2.500
2.500
374.800
14.900
14.900
247.600
247.600
39.600
39.600
72.700
72.700
427.546
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S¹ to rodki finansowe otrzymane na realizacje zadañ zleconych gminie na podstawie otrzymanych powiadomieñ przez:
- Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie
WYDATKI
Dzia³
750

Rozdzia³

§

75011
4010
4040
4110
4120
4440
751
75101
3030
4110
4120
4210
4300
754

75414
4210
4300

852
85213
4130
85214

3110
4110

85216
3110
85219

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440

Nazwa
Administracja publiczna
Urzêdy Wojewódzkie
wynagrodzenie osobowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na fundusz pracy
odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrona prawa i
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na fundusz pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona Przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Pomoc Spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia
z pomocy spo³ecznej
sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki Pomocy Spo³ecznej
Wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na fundusz pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup pozosta³ych us³ug
podró¿e s³u¿bowe krajowe
odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Ogó³em:

Plan na 2004 rok
49.646
49.646
37.000
3.100
7.400
1.046
1.100
600
600
85
12
23
480
2.500
2.500
500
2.000
374.800
14.900
14.900
247.600
222.600
25.000
39.600
39.600
72.700
50.000
4.500
10.200
1.300
1.000
3.200
400
2.100
427.546

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XI/68/2004
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH GMINY MIEDZICHOWO NA 2004 ROK
Dzia³
010

Rozdzia³
01010

801
900

80101
90002

Nazwa zadania
- opracowani dokumentacji i budowa sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami w
Miedzichowie
- Remont szko³y oraz wietlicy w Miedzichowie
- Opracowanie dokumentacji oraz likwidacja wysypiska mieci
Ogó³em

Plan wydatków
951.050
76.000
10.000
1.037.050

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L. p

Dzia³

Rozdz.

010

01010

2.

801

80101

2..

900

90002

3.

926

92605

Ogó³em:

Opracowanie dokumentacji i
budowa sieci wodoci¹gowej
z przy³¹czami we wsi
Miedzichowo
Remont szko³y i wietlicy w
Miedzichowie
Opracowanie dokumentacji
oraz likwidacja wysypiska
odpadów komunalnych
Opracowanie dokumentacji i
budowa
Pawilonu
sportowego na boisku pi³ki
no¿nej w Bolewicach

Okres
realizacji

Urz¹d Gminy

20022004

Urz¹d Gminy

2004
2005

127.000

Urz¹d Gminy

20032005

60.000

38.500

Urz¹d Gminy

20032005

310.557

4.000

£¹czne
nak³ady w
z³

1.043.088

1.540.645

Wydatki do
2003 roku

rodki
w³asne

Inne rodki

Wydatki
2005rok

951.050 w tym
rodki
SAPARD-u
464.201

92.038

134.538

Kredyt
pomostowy

Wydatki
2006 rok

0,00

76.000

51.000

10.000

11.500

0,00

106.557

200.000

169.057

200.000

951.050
w tym rodki
86.000
SAPARD
464.201
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1.

Nazwa programu
Inwestycyjnego

Wysokoæ wydatków
Wydatki 2004 rok

Jednostka
organizacyjna
realizuj¹ca
program lub
koordynuj¹ca
wykonanie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XI/68/2004
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 lutego 2004 r.

Poz. 1101
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XI/68/2004
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 lutego 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD¯ETU NA 2004 ROK
PRZYCHODY BUD¯ETU
1. Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
2. Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
4. Razem przychody bud¿etu (1+2)
5. Dochody bud¿etu
Razem przychody i dochody bud¿etu (4+5)
6. Sp³aty otrzymanych krajowych kredytów i po¿yczek
7. Razem rozchody
8. Wydatki bud¿etu
Razem rozchody i wydatki bud¿etu (7+8)

§
952
952

Kwota
72.056,00
951.050,00
1.023.106,00
5.758.040,00
6.781.146,00
177.386,00
177.386,00
6.603.760,00
6.781.146,00

992

Za³¹cznik nr 7
do Uchwa³y Nr XI/68/2004
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 lutego 2004 r.

Klasyfikacja
Nazwa
zak³adu
bud¿etowego
Gminny
Zak³ad
Komunalny
Bolewice
Razem

Dzia³

900

Rozdzia³

90001

Przychody
W tym:
Przychody
z us³ug,
robót,
dostaw
265.170

Pozosta³e
przychody

265.170

Dotacje
przedmiotowe

Razem

Wydatki
stanowi¹ce
koszty

Razem

65.030

38.600

368.800

368.800

368.800

65.030

38.600

368.800

368.800

368.800

Powy¿sz¹ dotacjê przeznacza siê na dotowanie 1 m2 utylizacji
cieków w oczyszczalni cieków w Bolewicach w wysokoci
1,02 z³

Za³¹cznik nr 8
do Uchwa³y Nr XI/68/2004
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK
Stan funduszu na pocz¹tku roku

- 600,00 z³

PRZYCHODY:
Dzia³ Rozdzia³
900
90011

§
0690 wp³ywy z ró¿nych op³at - 3.500,00 z³
0920

pozosta³e odsetki
Razem

ROZCHODY:
Dzia³ Rozdzia³
900
90011

§
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
- 500,00 z³
4300 zakup pozosta³ych us³ug - 3.630,00 z³

- 30,00 z³
- 4.130,00 z³

Razem - 4.130,00 z³

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XI/68/2004
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI RODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK
Stan rodka specjalnego na pocz¹tku roku
PRZYCHODY
Dzia³ Rozdzia³

§

Nazwa

- 1.400,00 z³

600
60016
0490 wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego
- 1.000,00 z³
Razem
- 2.400,00 z³
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4300 zakup us³ug pozosta³ych - 900,00 z³
Razem - 2.400,00 z³

§ Nazwa
4270 zakup us³ug remontowych - 1.500,00 z³

1102
UCHWA£A Nr XI/69/2004 RADY GMINY MIEDZICHOWO
z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Miedzichowo
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póniejszymi
zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132,
poz. 622 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy w Miedzichowie po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Miedzichowo w postaci, Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy
Miedzichowo stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miedzichowo.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/137/1997 Rady Gminy
Miedzichowo z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie utrzymania
czystoci i porz¹dku w Gminie Miedzichowo.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Górny

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XI/69/2004
Rady Gminy w Miedzichowie
z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Miedzichowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZ¥DKU NA TERENIE GMINY MIEDZICHOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1 Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci znajduj¹cych siê
w Gminie Miedzichowo.
Ilekroæ w dalszej czêci Regulaminu jest mowa o:
1. Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach(Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póniejszymi zmianami),
2. W³acicielach nieruchomoci - nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz

jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomociami. Je¿eli nieruchomoæ jest
zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrêbn¹ w³asnoæ lokali, obowi¹zki w³aciciela
nieruchomoci obci¹¿aj¹ osoby sprawuj¹ce zarz¹d nieruchomoci¹ wspóln¹, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz.U. Nr 80,
poz. 903 z 2000 r.) lub w³acicieli lokali, je¿eli zarz¹d nie
zosta³ wybrany.
3. Odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ sta³e
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych po-
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chodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów
powstaj¹cych w gospodarstwach domowych.
4. Odpadach wielkogabarytowych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady komunalne, które nie mog¹ byæ umieszczone ze
wzglêdu na swoje wymiary lub masê w typowych pojemnikach.
5. Nieczystociach ciek³ych - nale¿y przez to rozumieæ cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
które nastêpnie z miejsca gromadzenia, dowo¿one s¹
pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnych przy Oczyszczalni cieków.
6. Podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ
gminne jednostki organizacyjne, przedsiêbiorcê w rozumieniu odpowiednich przepisów oraz podmioty, które
posiadaj¹ wydane przez Wójta Gminy zezwolenie na
wiadczenie us³ug z zakresu zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych, ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
prowadzenia schronisk dla zwierz¹t, a tak¿e grzebowisk
i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich czêci.
7. Zak³adzie utylizacji odpadów - nale¿y przez to rozumieæ
legalnie dzia³aj¹cy obiekt s³u¿¹cy prowadzeniu odzysku
lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, w szczególnoci mog¹ to byæ sk³adowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zak³ady przetwarzania odpadów.
8. Zwierzêtach domowych - nale¿y przez to rozumieæ
w szczególnoci psy, koty, winki morskie, chomiki oraz
inne zwierzêta uznane za nadaj¹ce siê do trzymania
w mieszkaniach, w celach nie hodowlanych.
9. Zwierzêtach gospodarskich - nale¿y przez to rozumieæ
w szczególnoci winie, owce, kozy, konie, byd³o, kury,
kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, króliki, nutrie, norki, tchórzofretki, lisy, ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne zwierzêta
nie wymienione w ust. 9.
§2. Regulamin obowi¹zuje:
1. W³acicieli nieruchomoci.
2. Kierowników budów.
3. Jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej.
4. Wszystkich korzystaj¹cych z terenów bêd¹cych w³asnoci¹ gminy Miedzichowo.

3. Na terenie Gminy Miedzichowo wprowadza siê selektywn¹ zbiórkê odpadów komunalnych. Na terenach o zwartej
zabudowie do selektywnej zbiórki odpadów u¿ywane s¹ szczelne pojemniki lub kontenery, worki z tworzywa sztucznego.
Natomiast na terenach o rozproszonej zabudowie - worki
z tworzywa sztucznego, których liczba bêdzie zale¿a³a od
wyznaczonych asortymentów odpadów jakie zamierza siê
selektywnie pozyskaæ.
§4. 1. Obowi¹zek oczyszczania ze niegu i lodu winien
byæ realizowany przez odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce
zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ
usuwaj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych liskoæ chodnika. Piasek u¿yty do tych celów nale¿y usun¹æ z chodnika
niezw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny byæ
gromadzone w pojemnikach na odpady.
3. Zakazuje siê zgarniania lodu, b³ota lub innych zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.
4. Obowi¹zki okrelone w ust. 1-3 dotycz¹ w³acicieli
nieruchomoci b¹d innych podmiotów obci¹¿anych obowi¹zkiem oczyszczania chodników oraz zarz¹dców dróg.
§5. 1. W³aciciele nieruchomoci na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach pojemników i systematycznego ich opró¿niania, w sposób nie dopuszczaj¹cy do ich
przepe³nienia
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym, oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji
publicznej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich przystanków.
§6. 1. Nie zarobkowe mycie pojazdów samochodowych
poza myjniami mo¿e odbywaæ siê tylko na nieruchomociach
ich w³acicieli lub posiadaczy, z tym, ¿e powstaj¹ce cieki nie
mog¹ bezporednio wp³ywaæ do jakichkolwiek zbiorników
wodnych lub do ziemi. Dzia³alnoæ myjni zarobkowych regulowana jest odrêbnymi przepisami.
2. Naprawy pojazdów samochodowych z wyj¹tkiem blacharsko-lakierniczych mog¹ odbywaæ siê w miejscach o których mowa w ust. 1 oraz w miejscu powsta³ej awarii pod
warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ zgromadzone i przeniesione do pojemników do tego przeznaczonych.
ROZDZIA£ III

ROZDZIA£ II

Urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych i nieczystoci ciek³ych

Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie nieruchomoci i terenach u¿ytku publicznego
§3. 1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do utrzymywania porz¹dku, czystoci oraz nale¿ytego stanu sanitarno-porz¹dkowego nieruchomoci.
2. Wykonanie obowi¹zków o których mowa w ust. 1 na
terenie budowy nale¿y do kierownika budowy.

w:

§7. W³aciciel nieruchomoci zapewnia wyposa¿enie jej

1. Urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urz¹dzeñ lub wydzier¿awienie
ich od podmiotu uprawnionego lub zak³adu utylizacji
odpadów.
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2. Zbiornik bezodp³ywowy do gromadzenia nieczystoci
ciek³ych, w miejscach gdzie nieczystoci nie s¹ odprowadzane do sieci kanalizacyjnej b¹d przydomowej oczyszczalni
cieków.

4. W³aciciele nie maj¹cy mo¿liwoci pod³¹czenia siê do
kanalizacji sanitarnej s¹ zobowi¹zani wyposa¿yæ nieruchomoæ w szczelny zbiornik bezodp³ywowy (szambo) lub przydomow¹ oczyszczalniê cieków.

§8. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoci
przez podmiot uprawniony i usuwane mo¿liwie najszybciej,
w terminach uzgodnionych z podmiotami uprawnionymi lub
zak³adem utylizacji odpadów.

§12. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce
w zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoci
dzia³alnoci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych
gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegó³owe zasady
postêpowania z tymi odpadami okrelaj¹ przepisy odrêbne.

§9. 1. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek utrzymywaæ pojemniki na odpady w takim stanie technicznym i sanitarnym, aby korzystanie z nich mog³o odbywaæ siê bez przeszkód
i nie powodowa³o zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników.

§13. 1. Pojemniki lub kontenery na odpady komunalne
winny byæ ustawione w granicach nieruchomoci w miejscu
trwale oznaczonym, na równej powierzchni, w miarê istniej¹cych mo¿liwoci utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody i b³ota. Miejsce ustawienia pojemników w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany utrzymywaæ w czystoci.

2. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne - gruzu, gor¹cego popio³u substancji toksycznych,
¿r¹cych i wybuchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoci
gospodarczej.
3. Pojemniki umieszczone przez gminê i zarz¹dców dróg
przy drogach publicznych s³u¿¹ do gromadzenia odpadów
powsta³ych w czasie korzystania z ulic, placów, skwerów itp.
4. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach o których
mowa w ust. 3, mieci powsta³ych na posesjach i innych
miejscach, których utrzymanie nale¿y do osób innych ni¿
gmina oraz gromadzenia w nich lodu, b³ota, piachu i gruzu.
§10. 1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do
udokumentowania korzystania z us³ug podmiotu posiadaj¹cego zezwolenie na wykonywanie us³ug usuwania:
1) odpadów komunalnych przez okazanie umowy i dowodu
zap³aty.
2) nieczystoci ciek³ych przez okazanie pokwitowania zap³aty
odbioru
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 nale¿y przechowywaæ przez okres 1 roku kalendarzowego i okazywaæ je
w razie kontroli na ¿¹danie Wójta Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoæ oraz zasady usuwania odpadów
komunalnych i nieczystoci ciek³ych z nieruchomoci
§11. 1. W³aciciele nieruchomoci zabudowanej nie przy³¹czonej do kanalizacji sanitarnej istniej¹cej w dniu wejcia
w ¿ycie Regulaminu s¹ zobowi¹zani do przy³¹czenia nieruchomoci do tej kanalizacji w terminie 6 miesiêcy od dnia wejcia
w ¿ycie Regulaminu.
2. W³aciciele nieruchomoci niezabudowanej która ma
stworzone warunki przy³¹czenia jej do kanalizacji sanitarnej
s¹ zobowi¹zani przy³¹czyæ j¹ do dnia zamieszkania na tej
nieruchomoci.
3. W³aciciele nieruchomoci zabudowanej s¹ zobowi¹zani przy³¹czyæ nieruchomoæ do kanalizacji sanitarnej
w terminie 6 miesiêcy od dnia wybudowania tej kanalizacji.

2. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników lub kontenerów ponosi w³aciciel nieruchomoci.
3. Przepisy ust. 1-2 stosuje siê odpowiednio do ustawienia pojemników lub kontenerów na odpady ustawianych na
drogach publicznych i przystankach komunikacji.
4. Na dzia³kach budowlanych winny byæ wyznaczone miejsca na pojemniki s³u¿¹ce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji.
§14. Zbiorniki bezodp³ywowe na nieczystoci ciek³e
o których mowa w §11 ust. 4 oraz pojemniki lub kontenery
na odpady sta³e o których mowa w §13 ust. 1-3 oraz pojemniki
do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych winny odpowiadaæ warunkom okrelonym w przepisach szczególnych.
§15. 1. Odpady komunalne musz¹ byæ usuwane z terenu
nieruchomoci w terminach uzgodnionych z podmiotem
uprawnionym z czêstotliwoci¹ co najmniej raz na 2 tygodnie.
2. Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych (szamb) nastêpowaæ powinno z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich przepe³nienia i wylewania siê zawartoci na
powierzchniê terenu.
§16. 1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani zapewniæ podmiotom uprawnionym dostêp do pojemników
w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów.
2. Obowi¹zki okrelone w ust .1 dotycz¹ tak¿e dostêpu do
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoci ciek³ych.
ROZDZIA£ V
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§17. 1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zapewnienia w³aciwej opieki nad tymi zwierzêtami i ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za zachowanie zwierz¹t, które utrzymuj¹.
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2. Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe nale¿y w szczególnoci:

3) Sposób dalszego postêpowania z psami chorymi bêdzie
uzale¿niony od opinii lekarza weterynarii.

1) Zapewnienie sta³ego nadzoru nad zwierzêtami w obrêbie
miejsca zamieszkania.

4) Psy uznane przez lekarza weterynarii za zdrowe, których
w³aciciele lub dotychczasowi posiadacze nie odbior¹
z miejsca odosobnienia oddawane bêd¹ do r¹k osób
gwarantuj¹cych sprawowanie nad nimi w³aciwej opieki.

2) Poddawanie zwierz¹t okresowym szczepieniom.
3) Zapewnienie sta³ego nadzoru nad zwierzêtami poza posesj¹, zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko
w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies
ma kaganiec a opiekun lub w³aciciel ma mo¿liwoæ
sprawowania bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem.
4) Usuwanie nieczystoci pozostawionych przez zwierzêta
w miejscach publicznych i wspólnego u¿ytkowania.
5) Nie wprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci
publicznej i obs³ugi ludnoci, piaskownic i na place zabaw
dla dzieci za wyj¹tkiem psa przewodnika osoby niewidomej.
6) Nie dopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju przez
zwierzêta domowe.
§18. 1. Na terenie Gminy Miedzichowo wprowadza siê
obowi¹zek ewidencji wszystkich psów. Ewidencjê prowadzi
Urz¹d Gminy Miedzichowo. Rejestracji podlegaj¹ równie¿
psy, za które podatek nie jest uiszczony z powodu zwolnieñ
ustawowych lub innych przepisów.
2. W³aciciele psów zobowi¹zani s¹ w terminie 21 dni od
dnia wejcia w posiadanie psa do dokonania rejestracji psa
w Urzêdzie lub u so³tysa danej wsi.
3. W³aciciele psów s¹ zobowi¹zani do trwa³ego umocowania na obro¿y psa znaczka ewidencyjnego wydanego prze
z Urz¹d po dokonaniu rejestracji psa oraz okazania na ka¿de
¿¹danie osób upowa¿nionych do kontroli, zawiadczenia
o przeprowadzonym szczepieniu i dowodu wp³aty podatku od
psa.
4. Posesje gdzie przebywaj¹ psy ras mog¹cych stworzyæ
zagro¿enie lub psy agresywne, powinny byæ na uwiêzi,
a wejcie na posesjê opatrzone estetyczn¹ i czyteln¹ tabliczk¹,
UWAGA OSTRY PIES.
5. Ustala siê 6 miesiêczny termin od wejcia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y na przygotowanie siê w³acicieli psów do
wykonania jej przepisów.
§19. 1. Psy przebywaj¹ce w miejscach publicznych bez
opieki bêd¹ chwytane i przechowywane przez podmiot uprawniony.
1) Psy o których mowa w ust. 1 poddane bêd¹ obserwacji
w celu ustalenia ich stanu zdrowia, w szczególnoci za
pod k¹tem mo¿liwoci zara¿enia wcieklizn¹, lub innymi
chorobami oraz istnienia z ich strony zagro¿enia dla
otoczenia.
2) W przypadku ustalenia w³acicieli lub dotychczasowych
posiadaczy psów o których mowa w pkt 1 lit. a osoby te
zobowi¹zane bêd¹ do zwrotu udokumentowanych kosztów ich badania, leczenia i pobytu.

ROZDZIA£ VI
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
§20. 1. Zwierzêta gospodarskie mog¹ byæ utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad okrelonych poni¿ej:
1) prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest obowi¹zany zapewniæ gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych
w zwi¹zku z hodowl¹ odpadów,
2) prowadz¹cy hodowlê nie mo¿e dopuciæ do zanieczyszczenia terenu nieruchomoci oraz wód powierzchniowych
i podziemnych,
3) hodowla zwierz¹t nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla
innych mieszkañców.
§21. Pad³e zwierzêta i szcz¹tki zwierz¹t podlegaj¹ przekazaniu, przez ich w³acicieli do zak³adów utylizuj¹cych padlinê
lub do grzebowiska.
ROZDZIA£ VII
Zasad wyznaczania obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowi
deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§22. Wójt Gminy Miedzichowo, w porozumieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zarz¹dzaæ
bêdzie w miarê potrzeby deratyzacjê.
§23. W przypadku zaistnienia koniecznoci deratyzacji na
okrelonym obszarze Wójt Gminy wyznaczy obszar i terminy
jej przeprowadzenia.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§24. Wójt Gminy wyznaczy osoby fizyczne lub inne podmioty upowa¿nione do kontroli stanu zbiorników bezodp³ywowych oraz podejmie dzia³ania maj¹ce na celu likwidacjê
nieszczelnych szamb i nielegalnego odprowadzania cieków
do ziemi, wód otwartych lub kanalizacji deszczowej.
§25. 1. W³aciciele nieruchomoci, którzy nie wykonuj¹
obowi¹zków na³o¿onych w Regulaminie podlegaj¹ karze grzywny, a postêpowanie w tych sprawach toczy siê wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
2. W³aciciele psów, którzy nie dope³niaj¹ obowi¹zków
okrelonych w Regulaminie podlegaj¹ sankcjom przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132,
poz. 622 z póniejszymi zmianami) i w Kodeksie wykroczeñ.
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3. W³aciciele nieruchomoci, którzy nie zastosuj¹ siê do
poleceñ zarz¹dzania o obowi¹zkowej deratyzacji, podlegaj¹
odpowiedzialnoci przewidzianej w przepisach szczególnych.

Poz. 1102, 1103

§26. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie maj¹
zastosowanie przepisy odrêbne

1103
UCHWA£A Nr XVI/82/04 RADY GMINY W KOLE
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Ko³o na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, Dz.U. Nr 23, poz.
220, Dz.U. Nr 65, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr
214, poz. 1806 z 2002 roku, Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162,
poz. 1568 z 2003 roku), art. 109, art. 116 ust. 1, art. 118, art.
122, art. 124 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku, Dz.U. Nr 45, poz.
391, Dz.U. Nr 65, poz. 594, Dz.U. Nr 166, poz. 1611, Dz.U. Nr
189, poz. 1851, Dz.U. Nr 229, poz. 2284 z 2003 roku), art. 406,
art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo Ochrony
rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627z 2001 roku, Dz.U. Nr 115,
poz. 1229 z 2001 roku, Dz.U. Nr 74, poz. 676, Dz.U. Nr 113, poz.
984, Dz.U. Nr 233, poz. 1957 z 2002 roku, M. P. Nr 49, poz. 715
z 2002 roku, Dz.U. Nr 46, poz. 392, Dz.U. Nr 80, poz. 717 i 721,
Dz.U. Nr 175, poz. 1693, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 roku,
Dz.U. Nr 190, poz. 1865 z 2003 roku, Dz.U. Nr 192, poz. 1876
z 2003 roku,) Rada Gminy w Kole uchwala, co nastêpuje:

§4. Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

§1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
8.679.705,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1, w tym:

§8. Ustala siê sumê 200.000,00 z³ do wysokoci której
Wójt Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania.

- dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w kwocie
385.411,00 z³

§9. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie:

- Przychody
- Wydatki -

- 6.000,00 z³
6.000,00 z³

Zatwierdza siê zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w brzmieniu za³¹cznika Nr 4.
§5. Planuje siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu i wydatki na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w wysokoci 63.000,00 z³.
§6. Okrela siê wykaz wydatków maj¹tkowych realizowanych przez gminê w roku bud¿etowym oraz wysokoæ nak³adów maj¹tkowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.
§7. Ustala siê kwotê 100.000,00 z³. jako maksymaln¹
wysokoæ po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w 2004 roku.

§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
9.439.705,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2, w tym:

1. Przenoszenia wydatków bie¿¹cych w tym wynagrodzeñ
osobowych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach
dzia³u.

- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w kwocie
385.411,00 z³,

2. Przenoszenia wydatków bie¿¹cych na wydatki inwestycyjne i inwestycyjnych na wydatki bie¿¹ce w ramach dzia³u
nie wiêcej ni¿ 10% planowanych wydatków na inwestycje.

§3. 1. Ustala siê deficyt bud¿etu w wysokoci 760.000,00 z³,
którego ród³em pokrycia s¹ po¿yczka i kredyt.

§10. Do uchwa³y bud¿etowej do³¹cza siê prognozê kszta³towania siê kwoty d³ugu publicznego w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku Nr 6.

2. Plan przychodów i rozchodów bud¿etu okrela za³¹cznik Nr 3.

§11. Uchwala siê plan przychodów i wydatków rodka
specjalnego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.
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§12. Do Uchwa³y za³¹cza siê plany finansowe z zakresu
zadañ zleconych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 i 9.

§15. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³o.

§13. Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej odprowadzane na rachunek bud¿etu Pañstwa okrela za³¹cznik Nr 10.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 01.01.2004 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§14. Ustala siê w bud¿ecie gminy dotacje dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku w wysokoci 8.538,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Kole
() Teresa Biliñska
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy Ko³o na 2004 rok.

BUD¯ETU GMINY KO£O NA 2004 ROK
DOCHODY
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Nazwa
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
wp³ywy z us³ug
wp³ywy z ró¿nych op³at
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
wp³ywy z ró¿nych dochodów
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci
dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci nieruchomoci
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Administracja publiczna
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach pow.)
wp³ywy z ró¿nych op³at
pozosta³e odsetki
wp³ywy z ró¿nych dochodów
Urzêdy wojewódzkie
dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i op³at lokalnych
podatek od nieruchomoci
podatek rolny
podatek leny
podatek od rodków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego
na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej

Plan (z³)
657.000,00
657.000,00
580.000,00
36.000,00
1.000,00
40.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
183.500,00
183.500,00
4.000,00
130.500,00
48.000,00
1.000,00
44.000,00
43.150,00
3.000,00
25.000,00
15.150,00
850,00
850,00
2.559.917,00
7.000,00
7.000,00
1.363.200,00
843.000,00
415.000,00
2.200,00
35.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
82.200,00
19.000,00
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Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Udzia³ gminy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Dochody z najmu im dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³
Pozosta³e odsetki
Pomoc spo³eczna
Orodki pomocy spo³ecznej
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Ogó³em

Poz. 1103

63.000,00
200,00
1.107.517,00
1.100.517,00
7.000,00
4.839.577,00
2.999.415,00
2.999.415,00
1.840.162,00
1.840.162,00
8.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
1.100,00
1.100,00
200,00
900,00
385.411,00
45.732,00
45.732,00
45.732,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
400,00
400,00
400,00
292.700,00
12.300,00
12.300,00
198.500,00
198.500,00
9.000,00
9.000,00
72.900,00
72.900,00
45.579,00
45.579,00
45.579,00
8.679.705,00
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy Ko³o na rok 2004 rok.

BUD¯ET GMINY KO£O NA 2004 ROK.
WYDATKI
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01010

01030

4210
4260
4300
4430
4530
6050
2850

01095

600

4210
4300
4430

60013
6300
60014
6300
60016
4210
4270
4300
6050

700

70005
4210
4260
4270
4300
4430
4530

710
71004

4300

750
75011

75022

3020
4010
4110
4120
4210
4280
4300
3020
4210
4300
4410

75023

Nazwa
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Izby rolnicze
Wp³ywy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z
podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielana miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielana miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan (w z³)
1.309.040,00
1.279.240,00
36.999,00
290.000,00
30.000,00
44.000,00
13.000,00
865.241,00
8.300,00
8.300,00
21.500,00
5.000,00
16.000,00
500,00
1.463.955,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
1.393.955,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
1.333.955,00
143.000,00
143.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
80.000,00
1.000,00
12.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
1.167.573,00
12.500,00
350,00
5.000,00
830,00
120,00
2.500,00
200,00
3.500,00
61.000,00
56.760,00
3.240,00
500,00
500,00
1.079.273,00
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3020
4010
4040
4100
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4410
4430
4440
75095

754
75412

3030
4210
4300

3030
4210
4260
4300
4430

756
75647

757

4100
4210
4300
4410

75702
8070
801
80101

80104

80110

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4430
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
3020
4010
4040
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Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na ZFS
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Pobór podatków, op³at i nie podatkowych nale¿noci bud¿etowych
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartociowych oraz po¿yczek
i kredytów
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na ZFS
Przedszkola
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na ZFS
Gimnazja
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Poz. 1103

7.000,00
655.000,00
51.000,00
17.000,00
124.500,00
18.000,00
51.000,00
17.873,00
2.400,00
96.150,00
2.500,00
19.500,00
17.350,00
14.800,00
8.000,00
6.000,00
800,00
57.000,00
57.000,00
7.000,00
33.000,00
500,00
11.000,00
5.500,00
53.500,00
53.500,00
45.000,00
4.500,00
3.500,00
500,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
4.151.886,00
2.425.481,00
143.280,00
1.473.214,00
111.923,00
305.100,00
41.584,00
163.000,00
3.400,00
26.200,00
67.300,00
4.700,00
4.900,00
80.880,00
306.153,00
22.190,00
203.500,00
15.470,00
43.108,00
5.875,00
2.900,00
300,00
500,00
700,00
11.610,00
1.066.710,00
58.460,00
681.000,00
48.110,00
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80113

4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4430
4440
2820
3020
4010
4040
4110
4120
4300
4440

80114
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
80145
80146

4300
4300
4410

80195
4440

851
85154

4210
4300
4410
852
85214
3110
85215

3110

85219
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
85228
85295

4300
2820
3110

854
85401
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Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na ZFS
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na ZFS
Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szko³y
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na ZFS
Komisje egzaminacyjne
Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Odpisy na ZFS
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pomoc spo³eczna
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na ZFS
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne

Poz. 1103

125.930,00
17.060,00
55.000,00
1.600,00
11.000,00
27.000,00
1.400,00
2.800,00
37.350,00
193.708,00
4.538,00
200,00
28.800,00
1.990,00
5.540,00
760,00
150.500,00
1.380,00
117.700,00
300,00
83.000,00
6.500,00
16.100,00
2.200,00
4.000,00
3.500,00
400,00
1.700,00
450,00
450,00
15.100,00
13.000,00
2.100,00
26.584,00
26.584,00
63.000,00
63.000,00
11.000,00
51.500,00
500,00
241.290,00
75.000,00
75.000,00
17.000,00
17.000,00
129.290,00
860,00
87.400,00
4.872,00
16.000,00
2.200,00
7.000,00
9.000,00
300,00
450,00
1.208,00
6.000,00
6.000,00
14.000,00
4.000,00
10.000,00
41.650,00
41.390,00
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3020
4010
4040
4110
4120
4440
85446
4300
900

90003
4210
4300
90004
4210
4300
90015
4260
4300
90095

4300

921
92116
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4300
4410
4440
92195
4210
4300
926

92695
4210
4300
4430

750
75011
4010
4040
4110
4120
4440
751
75101
4110
4120
4300
754
75114
4210
852

85213

85214

4130
3110
4110
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Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Odpisy na ZFS
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka komunalna
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na ZFS
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura fizyczna i sport
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Odpisy na ZFS
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

Poz. 1103

4.200,00
26.750,00
2.260,00
5.530,00
750,00
1.900,00
260,00
260,00
169.200,00
3.000,00
500,00
2.500,00
3.000,00
2.500,00
500,00
161.000,00
85.000,00
76.000,00
2.200,00
2.200,00
66.200,00
60.200,00
350,00
41.200,00
3.150,00
7.620,00
1.100,00
2.000,00
1.500,00
200,00
1.500,00
200,00
1.380,00
6.000,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
1.200,00
500,00
1.300,00
385.411,00
45.732,00
45.732,00
34.600,00
2.300,00
6.432,00
900,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
140,00
20,00
840,00
400,00
400,00
400,00
292.700,00
12.300,00
12.300,00
198.500,00
181.500,00
17.000,00
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85216

Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Odpisy na ZFS
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ogó³em

3110
85219
4010
4040
4110
4120
4440
900

Poz. 1103

 3884 

90015
4260
4300

9.000,00
9.000,00
72.900,00
54.000,00
5.235,00
10.500,00
1.440,00
1.725,00
45.579,00
45.579,00
28.614,00
16.965,00
9.439.705,00
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy Ko³o na 2004 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY KO£O NA 2004 ROK.
ROZCHODY
992 - Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
120.000,00

PRZYCHODY
952 - Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym
880.000,00
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy Ko³o na 2004 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KO£O NA 2004 ROK.
Dzia³

Rozdzia³

§

900

90011

069

010

01095

4300

Przychody
Stan rodków obrotowych na BO
Wp³ywy z op³at
Razem
Wydatki
Zakup us³ug pozosta³ych (analiza cieków na oczyszczalni)
Stan rodków obrotowych na BZ
Razem

Kwota
4.000,00
2.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy Ko³o na 2004 rok

WYKAZ WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH PLANOWANYCH W BUD¯ECIE GMINY KO£O NA 2004 ROK.
Lp.
1.

Dzia³
010

2.
3.
4.

600
600
600

5.

600

6.

600

Nazwa zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowoci Powiercie Wie gm.
Ko³o-etap IV
Budowa chodnika w Powierciu Kolonii - dofinansowanie
Budowa chodnika we Wrz¹cej Wielkiej - dofinansowanie
Przebudowa drogi gminnej nr 1618003 w miejscowoci Czo³owo gm. Ko³o
Przebudowa drogi gminnej Nr 1618018 i odcinka drogi 1618020 w miejscowoci
Lubiny i Podlesie gm. Ko³o  etap II
Przebudowa drogi gminnej na dzia³ce oznaczonej nr. ewid. 9/2 w miejscowoci
Powiercie Kolonia gm. Ko³o
RAZEM:

Nak³ady inwestycyjne (w z³)
865.241,00
40.000,00
30.000,00
150.000,00
350.000,00
833.955,00
2.269.196,00
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy Ko³o na 2004 rok

PROGNOZA KSZTA£TOWANIA SIÊ KWOTY D£UGU PUBLICZNEGO ORAZ OBCI¥¯EÑ BUD¯ETU Z TYTU£U D£UGU NA
2004 ROK ORAZ LATA NASTÊPNE - GMINA KO£O.

Treæ

Zwiêkszenie kwoty
d³ugu z tyt.
przychodów i
rozchodów z
po¿yczek i kredytów

Stan zad³u¿enia
na 01.01.

Sp³aty rat kapita³u
w poszczególnych
Latach

Sp³ata odsetek od
d³ugu w
poszczególnych
latach

240.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

7.000,00
8.000,00

-

-

120.000,00
-

250.000,00
180.000,00
90.000,00

70.000,00
90.000,00
90.000,00

23.000,00
18.000,00
8.000,00

-

250.000,00
-

250.000,00
180.000,00
90.000,00
-

630.000,00
420.000,00
210.000,00

210.000,00
210.000,00
210.000,00

6.000,00
32.000,00
5.000,00
15.000,00

-

630.000,00
-

630.000,00
420.000,00
210.000,00
-

240.000,00
1.000.000,00
600.000,00
300.000,00

120.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00

13.000,00
63.000,00
43.000,00
23.000,00

-

880.000,00
-

1.000.000,00
600.000,00
300.000,00
-

Umorzenia

Stan
zad³u¿enia na
31.12.

Po¿yczka
WFO i GW Nr
68/P/Ko/OW/02
z dnia
08.10.2002r
2004
2005
Po¿yczka
WFO i GW
(promesa z dnia
08.08.2003 roku
2004
2005
2006
2007
Planowany
kredyt
2004
2005
2006
2007
Razem
2004
2005
2006

UWAGA ! Gmina nie posiada zobowi¹zañ z tytu³u udzielonych porêczeñ i gwarancji wobec innych kredytobiorców lub
po¿yczkobiorców. Gmina nie emitowa³a równie¿ papierów wartociowych.
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy Ko³o na 2004 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK.
Dzia³

Rozdzia³

§

600

60016

0690

600
600

60016
60016

4270
4300

Przychody
Stan rodków na BO
Za zajêcie pasa drogowego
Razem
Wydatki
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Stan rodków na BZ
Razem

Kwota
1.500,00
1.500,00
3.000,00
2.000,00
500,00
500,00
3.000,00
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2004 ROK Z ZAKRESU ZADAÑ ZLECONYCH
DZIA£
750
751
754
852

900

ROZDZIA£
75011
75101
75414
85213
85214
85216
85219
90015
RAZEM

PARAGRAF
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

PLAN
45.732,00
1.000,00
400,00
12.300,00
198.500,00
9.000,00
72.900,00
45.579,00
385.411,00
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy Ko³o na 2004 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2004 ROK Z ZAKRESU ZADAÑ ZLECONYCH
DZIA£
750

ROZDZIA£
75011

PARAGRAF
4010
4040
4110
4120
4440

750
751

75101

4110
4120
4300

75414

4210

85213
85214

4130
3110
4110
3110
4010
4040
4110
4120
4440

751
754
754
852

85216
85219

852

900
RAZEM

PLAN
34.600,00
2.300,00
6.432,00
900,00
1.500,00
45.732,00
140,00
20,00
840,00
1.000,00
400,00
400,00
12.300,00
181,500,00
17.000,00
9.000,00
54.000,00
5.235,00
10.500,00
1.440,00
1.725,00
292.700,00
28.614,00
16.965,00
45.579,00
385.411,00
Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.

DOCHODY ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ W 2004 R.
Dzia³
750

Rozdzia³
75011

Paragraf
2350

Plan
17.000,00
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Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XVI/82/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2004 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUD¯ETU GMINY KO£O NA ROK 2004
L.p.
1.

2.

Nazwa podmiotu
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Upoledzonych Umys³owo
Orodek RahabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy w
Kole
Stowarzyszenie Koniñski Bank
ywnoci w Koninie

Nazwa zadania
Realizacja obowi¹zku
szkolnego dla dwojga
dzieci niepe³nosprawnych
z terenu gminy Ko³o

Dzia³
801

Rozdzia³
80113

§
2820

Kwota
4.538,00

Pomoc w naturze

852

85295

2820

4.000,00

Razem

8.538,00

1104
UCHWA£A Nr 245 RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w czêci dotycz¹cej
rejonu: Nowy Dwór i Chorzeñ II, w prawobrze¿nej czêci miasta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
(j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), art. 85 ust.
2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U.
Nr 16, poz. 264 ze zm.), a tak¿e w zwi¹zku z wykonaniem
uchwa³y Rady Miasta Konina Nr 543 z dnia 25 kwietnia
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina,
w czêci dotycz¹cej rejonu: Nowy Dwór i Chorzeñ II,
w prawobrze¿nej czêci miasta, Rada Miasta Konina uchwala,
co nastêpuje:
DZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
ROZDZIA£ I
Zakres obowi¹zywania planu
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w czêci dotycz¹cej rejonu Nowy
Dwór i Chorzeñ II, w prawobrze¿nej czêci miasta, zwany dalej
planem.

§2. Granica planu okrelona zosta³a na rysunku planu
jako brzegowa granica terenów funkcjonalnych i komunikacji.
§3. Rysunek planu w skali 1:2.000 stanowi za³¹cznik rysunkowy do niniejszej uchwa³y.
§4. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ ustaleniami planu:
1) symbole przeznaczenia,
2) numery terenu,
3) granica opracowania,
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) linie rozgraniczaj¹ce terenów o ró¿nym sposobie zagospodarowania  cile okrelone,
7) linie rozgraniczaj¹ce terenów o ró¿nym sposobie zagospodarowania  postulowane.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne wskazuj¹ stan prawny wynikaj¹cy z innych przepisów:
1) granica obszaru zalewowego,
2) granica strefy ograniczonego u¿ytkowania terenu wzd³u¿
napowietrznych linii wysokiego napiêcia,
3) granica terenu ochrony poredniej ujêæ wody podziemnej,
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4) granica obszaru chronionego krajobrazu.
3. Nastêpuj¹ce za³¹czniki wskazuj¹ istniej¹cy stan prawny wynikaj¹cy z innych przepisów:
1) za³¹cznik nr 1 stanowi¹cy wykaz obszarów ochrony poredniej ujêæ wody,
2) za³¹cznik nr 2 stanowi¹cy wykaz obszarów chronionego
krajobrazu.
4. Za³¹czniki wskazuj¹ce istniej¹cy stan prawny wynikaj¹cy z innych przepisów nale¿y aktualizowaæ zgodnie ze
stanem faktycznym bez wprowadzania zmiany w planie.
§5. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) budowlach s³u¿¹cych reklamie  nale¿y przez to rozumieæ
obiekty trwale zwi¹zane z gruntem s³u¿¹ce reklamie,
2) froncie dzia³ki  nale¿y przez to rozumieæ tê granicê dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której nastêpuje
wjazd i wejcie na dzia³kê,
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza któr¹ nie
wolno wyprowadzaæ zabudowy,
4) numerze terenu  nale¿y przez to rozumieæ nastêpuj¹ce po
symbolu przeznaczenia oznaczenie cyfrowe stosowane
dla wybranych terenów,
5) obiekcie obs³ugi technicznej miasta  nale¿y przez to
rozumieæ wszelkie zagospodarowanie, zabudowê oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce do odprowadzania cieków, dostarczania
wody, ciep³a, energii elektrycznej, gazu, podziemne sieci
telekomunikacji,
6) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
linie wyznaczon¹ na rysunku planu, poza któr¹ nie wolno
wyprowadzaæ zabudowy oraz wzd³u¿ której trzeba sytuowaæ jedn¹ z elewacji budynku,
7) symbolu przeznaczenia  nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie literowe poszczególnych terenów funkcjonalnych
okrelaj¹ce ich przeznaczenie,
8) symbolu terenu  nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie
poszczególnych terenów okrelaj¹ce kolejno: symbol przeznaczenia okrelaj¹cy przeznaczenie terenu (wielkie litery),
numer terenu (liczba arabska),
9) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren funkcjonalny lub
teren komunikacji dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia planu,
wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi, oraz okrelony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu,
10) urz¹dzeniach s³u¿¹cych reklamie  nale¿y przez to rozumieæ obiekty nie zwi¹zane na trwa³e z gruntem s³u¿¹ce
reklamie,
11) urz¹dzeniu pomocniczym  nale¿y przez to rozumieæ
wyposa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a tak¿e oznakowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego,
ekrany akustyczne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej
i obrony cywilnej, urz¹dzenia s³u¿¹ce informacji o terenie
a tak¿e ogólnodostêpne stacje telefoniczne,

12) us³ugach  nale¿y przez to rozumieæ wszelkie budynki lub
budowle, które w ca³oci lub czêci s³u¿¹ do dzia³alnoci,
której celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoci, a nie
wytwarzanie bezporednio metodami przemys³owymi dóbr
materialnych,
13) us³ugach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ wszelk¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie wp³ywaj¹c¹ znacz¹co na rodowisko, nie powoduj¹c¹ przekroczenia poziomu ha³asu
dopuszczonego dla danego typu zabudowy, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby jak równie¿ zwiêkszonego
w sposób uci¹¿liwy dla otoczenia ruchu samochodowego,
nie wymagaj¹c¹ dostaw towarów samochodami o ciê¿koci powy¿ej 3 ton oraz dojazdu klientów samochodami
powy¿ej 3 ton, a tak¿e zatrudniaj¹cych równoczenie 3
pracowników (nie licz¹c w³acicieli),
14) us³ugach uci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ wszelk¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ wi¹¿¹c¹ siê z przekroczeniem
poziomu ha³asu dopuszczalnego dla danego typu zabudowy, wytwarzaniem odorów, zwiêkszeniem w sposób uci¹¿liwy dla otoczenia ruchu samochodowego, oraz wymagaj¹c¹ dostaw towarów samochodami o ciê¿arze powy¿ej 3
ton, a tak¿e dojazdu klientów samochodami powy¿ej 3
ton, zatrudniaj¹c¹ powy¿ej do 3 pracowników (nie licz¹c
w³acicieli),
15) wskaniku intensywnoci zabudowy, w skrócie w. i. z. 
nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ lub minimaln¹
wartoæ stosunku powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniej¹cych
lokalizowanych na danej dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
§6. Ka¿de ustalenie obowi¹zuj¹ce dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia, jest obowi¹zuj¹ce dla wszystkich terenów oznaczonych tym samym symbolem.
§7. Ustalenia obowi¹zuj¹ce dla terenów oznaczonych dodatkowo numerem terenu, s¹ obowi¹zuj¹ce tylko dla tych
terenów.
DZIA£ II
USTALENIA OGÓLNE
ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne dotycz¹ce zasad u¿ytkowania,
zagospodarowania i zabudowy obszaru objêtego
ustaleniami planu
§8. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów funkcjonalnych wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:
1) IT - tereny obs³ugi technicznej miasta,
2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug nieuci¹¿liwych,
4) RO - tereny produkcji rolnej,
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5) TAG - tereny aktywizacji gospodarczej,
6) UN - tereny us³ug nieuci¹¿liwych,
7) UU - tereny us³ug uci¹¿liwych,
8) ZL - tereny lasów,
9) ZN - tereny zieleni nie urz¹dzonej,
10) ZP - tereny zieleni parkowej.
§9. Jako podstawow¹ sieæ komunikacji drogowej, któr¹
nale¿y realizowaæ zgodnie z wyznaczonymi liniami rozgraniczaj¹cymi, ustala siê nastêpuj¹ce tereny komunikacji, wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:
1) KG - tereny dróg publicznych klasy drogi g³ównej,
2) KL - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej,
3) KD - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej.
§10. Jako uzupe³niaj¹c¹ sieæ publicznej komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej ustala siê tereny wyznaczone
liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:
1) KJ  tereny siêgaczy dojazdowych,
2) CP  tereny ci¹gów pieszo-jezdnych,
3) CPP  tereny ci¹gów pieszo-rowerowych,
4) Tereny wymienione w punktach 1, 2, 3 mo¿na równie¿
wydzielaæ i kszta³towaæ w zale¿noci od potrzeb, na terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie
z ustaleniami planu, przepisami szczególnymi i zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego.
§11. 1. Niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania miasta obiekty i urz¹dzenia, a w szczególnoci: obiekty obs³ugi
technicznej miasta, urz¹dzenia melioracji, drogi wewnêtrzne,
siêgacze dojazdowe, place publiczne, zieleñ miejska, ci¹gi
pieszo-jezdne, ci¹gi piesze, ci¹gi pieszo-rowerowe mo¿na
realizowaæ na ka¿dym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu, przepisami szczególnymi i zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego.
2. Realizacja powy¿szych obiektów na terenach prywatnych musi byæ poprzedzona zawarciem odpowiedniej umowy
z w³acicielem terenu o sta³ej dostêpnoci do obiektów
i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 1.
§12. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowê nale¿y wykonywaæ w sposób zapewniaj¹cy prawid³ow¹ eksploatacjê
obiektów obs³ugi technicznej miasta, urz¹dzeñ melioracyjnych oraz obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeñstwa pañstwa.
§13. Plan wyznacza nastêpuj¹ce tereny przeznaczone na
cele publiczne:
1) tereny dróg publicznych,
2) tereny ci¹gów pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych,
3) tereny siêgaczy dojazdowych,
4) tereny zieleni parkowej,
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5) dopuszcza siê na ca³ym obszarze objêtym planem lokalizacjê zadañ dla realizacji celów publicznych w rozumieniu
ustawy o gospodarce nieruchomociami w ramach funkcji
i zasad zagospodarowania terenu, dopuszczonych niniejszym planem.
ROZDZIA£ III
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹cych
ochronie ze wzglêdu na wymagania przyrodnicze
§14. 1. Wskazuje siê obszar w granicach planu objêty
ochron¹ prawn¹ jako obszar chronionego krajobrazu. Rejestr
tych obszarów stanowi za³¹cznik nr 2.
2. Wszelkie zagospodarowanie terenu w granicach obszaru chronionego krajobrazu musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
§15. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania i ochrony zieleni miejskiej i terenów zieleni urz¹dzonej i nie urz¹dzonej:
1) nale¿y zachowaæ istniej¹cy drzewostan,
2) nale¿y d¹¿yæ do wprowadzania rolinnoci zgodnej
z siedliskiem, w tym równie¿ na tereny czasowo nie
zagospodarowane,
3) w celu odtworzenia wartoci przyrodniczych i u¿ytkowych
na terenach wykazuj¹cych cechy degradacji spowodowanej nieprawid³owym u¿ytkowaniem, nale¿y prowadziæ
dzia³ania o charakterze rekultywacyjnym.
ROZDZIA£ IV
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹cych
ochronie ze wzglêdu na wymagania ochrony
rodowiska i zdrowia ludzi
§16. Wskazuje siê obszar ochrony poredniej ujêæ wody
okrelony zgodnie z rysunkiem planu. Rejestr obszarów ochrony poredniej ujêæ wody stanowi za³¹cznik nr 1. Wszelkie
zagospodarowanie terenu w granicach obszaru ochrony poredniej ujêæ wody musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.
§17. W celu ochrony urz¹dzeñ melioracji wodnych ustala
siê nastêpuj¹ce nakazy i zakazy:
1) nakazuje siê wydzielenie wzd³u¿ rowów melioracyjnych
nie ogrodzonych pasów technicznych o szerokoci umo¿liwiaj¹cej dostêp do rowów w stopniu wystarczaj¹cym do
ich eksploatacji,
2) nakazuje siê przy wykonywaniu robót melioracyjnych
i realizacji niezbêdnych urz¹dzeñ melioracji wodnej zachowanie równowagi przyrodniczej i ró¿norodnoci biologicznej, w tym zw³aszcza zachowanie odpowiednich stosunków wodnych w glebie,
3) bezwzglêdnie zakazuje siê odprowadzania do rowów cieków i innych zanieczyszczeñ oraz ujmowania z nich wody.
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§18. Ponadnormatywne oddzia³ywanie na rodowisko wytwarzane przez jednostki organizacyjne winno zamykaæ siê na
terenie dzia³ki budowlanej na jakiej jest wytwarzane i do
której jednostka organizacyjna posiada tytu³ prawny.

dróg publicznych i infrastruktury, ukszta³towanie i pokrycie
utrudnia ich wykorzystanie i zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami planu powinny byæ scalone i wtórnie podzielone.

§19. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy ograniczonego u¿ytkowania terenu wzd³u¿ napowietrznych linii elektroenergetycznych:

§25. Podzia³ poszczególnych terenów funkcjonalnych na
dzia³ki budowlane musi uwzglêdniaæ potrzebê wydzielenia
niezbêdnych terenów dla realizacji obiektów obrony cywilnej,
ratownictwa, bezpieczeñstwa pañstwa, obiektów obs³ugi technicznej miasta, dróg publicznych, dróg wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych, placów publicznych, zieleni miejskiej, ci¹gów pieszych, cie¿ek rowerowych.

1) 14.5 m od skrajnych przewodów napowietrznych linii
wysokiego napiêcia 110 kV,
2) W obrêbie strefy ograniczonego u¿ytkowania wzd³u¿ napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala siê nastêpuj¹ce zakazy:

ROZDZIA£ VIII

a) zakazuje siê lokalizowania miejsc sta³ego przebywania
ludzi w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, turystyczn¹, rekreacyjn¹,

Ogólne zasady rozmieszczania budowli
i urz¹dzeñ s³u¿¹cych reklamie

b) zakazuje siê lokalizowania budynków mieszkalnych
i wymagaj¹cych szczególnej ochrony, jak szpitale, internaty, ¿³obki, przedszkola i podobne.

§26. Dopuszcza siê lokalizowanie budowli i urz¹dzeñ s³u¿¹cych reklamie oddalonych od siebie wiêcej ni¿ 100 m:

ROZDZIA£ V
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹cych
ochronie ze wzglêdu na wymagania ochrony
przeciw powodziowej
§20. Plan wskazuje granice obszaru zalewowego, gdzie
wystêpuje 1-procentowe i wiêksze prawdopodobieñstwo zagro¿enia powodzi¹. Na obszarze zalewowym ustala siê zakaz
lokalizowania nowej zabudowy. Zakaz ten nie dotyczy urz¹dzeñ i obiektów budowlanych s³u¿¹cych gospodarce wodnej,
ogólnie dostêpnych przystani wodnych i k¹pielisk oraz ma³ej
architektury.
ROZDZIA£ VI
Ogólne zasady obs³ugi w zakresie
infrastruktury technicznej
§21. Sieci infrastruktury technicznej powinny byæ prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególnoci przez tereny dróg publicznych.
§22. W granicach objêtych planem zabrania siê realizacji
wszelkich punktowych obiektów przekanikowych.
ROZDZIA£ VII
Ogólne zasady i warunki podzia³u
terenów na dzia³ki budowlane
§23. Na terenie objêtym ustaleniami planu zabrania siê
wykonywania jakichkolwiek podzia³ów dzia³ek budowlanych
za wyj¹tkiem zgodnych z ustaleniami planu, przepisami szczególnymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
§24. Dzia³ki lub zespo³y dzia³ek budowlanych których
kszta³t, wielkoæ, struktura w³asnociowa, dostêpnoæ do

1) na terenach aktywizacji gospodarczej oznaczonych symbolem przeznaczenia TAG,
2) na terenach us³ug uci¹¿liwych oznaczonych symbolem
przeznaczenia UU, MNU-1, MNU-2, MNU,
3) na terenach dróg publicznych klasy drogi g³ównej i drogi
zbiorczej, poza miejscami zastrze¿onymi dla znaków drogowych.
§27. Dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ s³u¿¹cych reklamie na terenach us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych symbolem przeznaczenia UN, UN- 1.
DZIA£ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
ROZDZIA£ IX
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
obs³ugi technicznej miasta oznaczonych
symbolem przeznaczenia IT
§28. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
IT zakazuje siê wprowadzania wszelkich urz¹dzeñ, budowli
i budynków, a tak¿e innej zabudowy i zagospodarowania nie
zwi¹zanego z przeznaczeniem terenów.
§29. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
IT zakazuje siê tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania
i u¿ytkowania terenów.
§30. Ustala siê szczegó³owe przeznaczenie terenów obs³ugi technicznej miasta oznaczonych symbolem przeznaczenia IT:
1) tereny stacji transformatorowych oznaczone dodatkowo
numerem terenu 1,
2) tereny przepompowni cieków oznaczone dodatkowo
numerem terenu 2.
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ROZDZIA£ X
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych
symbolem przeznaczenia MN
§31. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MN obowi¹zuje ca³kowity zakaz:
1) lokalizowania wszelkich przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, za wyj¹tkiem obiektów
obs³ugi technicznej miasta,
2) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e lub
czasowe uci¹¿liwoci spowodowane wytwarzaniem ha³asu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych
oraz powierzchniowych,
3) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej,
4) lokalizowania wszelkiej dzia³alnoci hurtowej, sk³adowej,
magazynowej, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyjnej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz,
paliwa p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,
5) sk³adowania jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych,
6) wykonywania piwnic jeli wody gruntowe w wysokich
stanach s¹ mniej ni¿ 1.5 m od powierzchni terenu.
§32. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MN dopuszcza siê lokalizacje us³ug nieuci¹¿liwych, pod warunkiem ¿e: lokale us³ugowe musz¹ byæ wbudowane w budynki mieszkalne, powierzchnia u¿ytkowa lokalu us³ugowego
nie mo¿e przekraczaæ 100 m2.
§33. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MN ustala siê nastêpuj¹ce warunki zaspokojenia potrzeb
parkingowych:
1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³asnej,
2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie 1 m2
parkingu ogólnodostêpnego na 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) ustala siê, ¿e dla mieszkalnictwa jednorodzinnego nale¿y
zapewniæ minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal
mieszkalny.

§34. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MN o ile rysunek planu nie wskazuje inaczej, ustala siê
nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) na jednej dzia³ce budowlanej mo¿na zrealizowaæ tylko
jeden budynek mieszkalny oraz jeden budynek gara¿owogospodarczy,
2) nie wolno realizowaæ budynku gara¿owego od strony
granicy dzia³ki budowlanej z terenami dróg publicznych,
3) zabudowa gara¿owa musi byæ realizowana jako jednokondygnacyjna,
4) dach budynku mieszkalnego nale¿y wykonaæ jako dwulub wielospadowy o spadkach od 30o do 45o,
5) zabudowa jednokondygnacyjna musi mieæ dachy o spadkach wiêkszych ni¿ 25o, dopuszcza siê odstêpstwo od tej
sytuacji w przypadku nawi¹zania siê do zabudowy na
s¹siedniej dzia³ce,
6) poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej jak 90
cm powy¿ej powierzchni gruntu w miejscu realizacji g³ównego wejcia lub wjazdu do budynku,
7) ogrodzenie dzia³ki musi byæ wykonane jako a¿urowe
z przewitami na minimalnie 80% powierzchni, wysokoæ
ogrodzenia ma wynosiæ 160 cm i nie mo¿e byæ zwiêkszona. Zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów
betonowych oraz materia³ów odpadowych,
8) dopuszcza siê sytuowanie budynków mieszkalnych, gara¿owo-gospodarczych bezporednio przy granicy dzia³ki
budowlanej lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m lecz nie
mniejszej ni¿ 1,5 m od tej granicy je¿eli zostan¹ spe³nione
wszystkie warunki:
a) usytuowanie budynku nie zak³óci ponad przeciêtn¹
miarê mo¿liwoci zagospodarowania i wykorzystania
nieruchomoci s¹siednich,
b) usytuowanie budynku nie naruszy zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego, ciana budynku zwrócona w stronê nieruchomoci s¹siedniej nie bêdzie posiada³a otworów.
§35. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MN ustala siê nastêpuj¹ce dane liczbowe dotycz¹ce warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podzia³u na dzia³ki budowlane:

RODZAJ USTALENIA
a

b
maksymalny w .i. z.
maksymalna wysokoæ zabudowy mieszkaniowej (m)
maksymalna wysokoæ zabudowy gara¿owej i gospodarczej (m)
Pe³nych
maksymalna iloæ
kondygnacji
Poddaszowych
zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej dzia³ce
budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej (m2)

WARTOÆ LICZBOWA
USTALENIA
c
0.5
12
5
2
1
50
800
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maksymalna powierzchnia zabudowana na dzia³ce budowlanej
(% powierzchni dzia³ki)
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki (m)

§36. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MN ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury miejskiej:
1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
byæ pod³¹czone do sieci elektroenergetycznej i posiadaæ
przy³¹cze elektroenergetyczne umo¿liwiaj¹ce pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dzia³ki,
2) sieæ elektroenergetyczna szczególnie redniego i niskiego
napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna,
3) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny
z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania,
4) wszystkie budynki oraz dzia³ki budowlane musz¹ byæ
pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej i posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie cieków sanitarnych i deszczowych w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy
dzia³ki,
5) cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni cieków,
6) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywidualne ród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,
7) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: miejska sieæ
cieplna lub inne odnawialne ród³a energii.
§37. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MN wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce odpadów:
1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów
ka¿da dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne oznaczone pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych na sk³adowisko, surowców wtórnych, odpadów organicznych przeznaczonych do kompostowania,

40
20

2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej,
3) sk³adowania jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych,
4) wykonywania piwnic jeli wody gruntowe w wysokich
stanach s¹ mniej ni¿ 1,5 m od powierzchni terenu.
§39. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU ustala siê nastêpuj¹ce warunki zaspokojenia potrzeb
parkingowych:
1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³asnej,
2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie 1 m2
parkingu ogólnodostêpnego na 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) ustala siê, ¿e dla mieszkalnictwa jednorodzinnego nale¿y
zapewniæ minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal
mieszkalny.
§40. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU o ile rysunek planu nie wskazuje inaczej, ustala siê
nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) na jednej dzia³ce budowlanej mo¿na zrealizowaæ jeden
budynek mieszkalny, jeden budynek us³ugowy lub jeden
budynek mieszkalno-us³ugowy, jeden budynek gara¿owogospodarczy,
2) nie wolno realizowaæ budynku gara¿owego od strony
granicy dzia³ki budowlanej z terenami dróg publicznych,
3) zabudowa gara¿owa musi byæ realizowana jako jednokondygnacyjna,
4) dach budynku mieszkalnego lub mieszkalno-us³ugowego
nale¿y wykonaæ jako wielospadowy o spadkach od 30o do
45o,

2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿liwiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³uguj¹cych kilka dzia³ek budowlanych.

5) zabudowa jednokondygnacyjna musi mieæ dachy o spadkach wiêkszych ni¿ 25o, dopuszcza siê odstêpstwo od tej
sytuacji w przypadku nawi¹zania siê do zabudowy na
s¹siedniej dzia³ce,

ROZDZIA£ XI

6) poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej jak 90
cm powy¿ej powierzchni gruntu w miejscu realizacji g³ównego wejcia lub wjazdu do budynku,

Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug
nieuci¹¿liwych oznaczonych symbolem
przeznaczenia MNU
§38. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU obowi¹zuje ca³kowity zakaz:
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, za wyj¹tkiem obiektów obs³ugi
technicznej miasta,

7) ogrodzenie dzia³ki musi byæ wykonane jako a¿urowe
z przewitami na minimalnie 80% powierzchni, wysokoæ
ogrodzenia ma wynosiæ 160 cm i nie mo¿e byæ zwiêkszona. Zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów
betonowych.
8) Zabrania siê sytuowania budynków mieszkalnych, us³ugowych i mieszkalno-us³ugowych w granicach dzia³ek budowlanych z wyj¹tkiem terenów oznaczonych symbolem
przeznaczenia MNU-1.
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§41. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
i numerem terenu MNU-1 o ile rysunek planu nie wskazuje
inaczej, ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady
i standardy zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) fronty budynków us³ugowych nale¿y lokalizowaæ wzd³u¿
drogi dojazdowej realizowanej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem przeznaczenia KG-1,
2) maksymalna g³êbokoæ budynku us³ugowego 12 m od
linii zabudowy,
3) budynki us³ugowe nale¿y lokalizowaæ zgodnie z warunkami technicznymi,
4) dopuszcza siê kontynuacjê zabudowy us³ugowej bliniaczej w granicy dzia³ek budowlanych,

a
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5) zabudowê mieszkaniow¹ oraz mieszkaniowo - us³ugow¹
nale¿y lokalizowaæ wzd³u¿ drogi lokalnej oznaczonej na
rysunku planu symbolem przeznaczenia KL oraz drogi
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem przeznaczenia KD,
6) zabudowê mieszkaniow¹ nale¿y lokalizowaæ zgodnie
z istniej¹c¹ lini¹ zabudowy.
§42. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU-2 dopuszcza siê dodatkowo oprócz budynków wymienionych w §40 pkt 1 lokalizowanie hurtowni, sk³adów, magazynów.
§43. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU ustala siê nastêpuj¹ce dane liczbowe dotycz¹ce warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podzia³u na dzia³ki budowlane:

RODZAJ USTALENIA
b
maksymalny w. i. z.
maksymalna wysokoæ zabudowy mieszkaniowej (m)
maksymalna wysokoæ zabudowy us³ugowej (m)
maksymalna wysokoæ zabudowy gara¿owej i gospodarczej (m)
Pe³nych
maksymalna iloæ kondygnacji
zabudowy mieszkaniowej i
Poddaszowych
mieszkaniowo - us³ugowej
Pe³nych
maksymalna iloæ kondygnacji
zabudowy us³ugowej
Poddaszowych
minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej dzia³ce
budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej (m2)
maksymalna powierzchnia zabudowana na dzia³ce budowlanej (%
powierzchni dzia³ki)
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki (m)

WARTOÆ LICZBOWA USTALENIA
c
0.5
12
12
5
2
1
1
1
40
800
40
20

§44. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury miejskiej:

5) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywidualne ród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
byæ pod³¹czone do sieci elektroenergetycznej i posiadaæ
przy³¹cze elektroenergetyczne umo¿liwiaj¹ce pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dzia³ki,
sieæ elektroenergetyczna szczególnie redniego i niskiego
napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna,

6) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: miejska sieæ
cieplna lub inne odnawialne ród³a energii.

2) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny
z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania,
3) wszystkie budynki oraz dzia³ki budowlane musz¹ byæ
pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej i posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie cieków sanitarnych i deszczowych w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy
dzia³ki,
4) cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni cieków,

§45. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce odpadów:
1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów ka¿da
dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne oznaczone
pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych na sk³adowisko, surowców wtórnych, odpadów
organicznych przeznaczonych do kompostowania,
2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿liwiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³uguj¹cych kilka dzia³ek budowlanych.
ROZDZIA£ XII
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
produkcji rolnej oznaczonych symbolem przeznaczenia RO
§46. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
RO wprowadza siê ca³kowity zakaz:
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1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, za wyj¹tkiem obiektów obs³ugi
technicznej miasta,
2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów,
3) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e lub
czasowe uci¹¿liwoci spowodowane wytwarzaniem ha³asu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych
oraz powierzchniowych,
4) lokalizowania wszelkiej dzia³alnoci hurtowej, sk³adowej,
magazynowej, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyjnej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹zanych
z funkcj¹ terenu oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,
5) sk³adowania jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych,
6) wykonywania piwnic jeli wody gruntowe w wysokich
stanach s¹ mniej ni¿ 1,5 m od powierzchni terenu.
§47. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
RO dopuszcza siê zabudowê siedliskow¹ przy zachowaniu
nastêpuj¹cych warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) na jednym terenie RO ograniczonym liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na zrealizowaæ tylko jedno siedlisko,
2) o ile linie zabudowy okrelone na rysunku planu nie
wskazuj¹ inaczej, zabudowê siedliskow¹ nale¿y lokalizowaæ w odleg³oci minimalnej:
a) 10  12 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami dróg
publicznych klasy drogi lokalnej,

umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny z funkcj¹ i sposobem
zagospodarowania,
4) dopuszcza siê do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej
pobór wody ze studni wykonanych w granicach dzia³ek
rolnych,
5) wszystkie budynki mieszkalne musz¹ byæ pod³¹czone do
sieci kanalizacyjnej i posiadaæ przy³¹cze kanalizacyjne
umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie cieków sanitarnych w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dzia³ki,
6) cieki z budynków mieszkalnych bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni cieków,
7) budynki gospodarcze musz¹ byæ wyposa¿one w system
usuwania cieków odpowiedni do ich przeznaczenia,
8) na dzia³kach budowlanych gdzie wody gruntowe s¹
w wysokich stanach ale ni¿ej ni¿ 1,5 m od powierzchni
terenu, dopuszcza siê, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie cieków do zbiorników bezodp³ywowych lokalizowanych w granicach dzia³ek rolnych i wywóz
do punktu zlewnego przy oczyszczalni cieków. Zbiorniki
bêd¹ mia³y charakter tymczasowy i po realizacji sieci
kanalizacyjnej ulegn¹ likwidacji,
9) wszystkie budynki mieszkalne musz¹ posiadaæ zbiorcze
lub indywidualne ród³a dostarczania ciep³a w stopniu
wystarczaj¹cym dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego
z funkcj¹,
10) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, energia
elektryczna, olej opa³owy nisko siarkowy lub inne odnawialne ród³a energii.

b) 20 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami kolejowymi,
3) maksymalna wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 9
m,
4) maksymalna iloæ kondygnacji pe³nych nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 1,
5) maksymalna iloæ kondygnacji poddaszowych nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 1,
6) ogrodzenie dzia³ki musi byæ wykonane jako a¿urowe
z przewitami na minimalnie 80% powierzchni, wysokoæ
ogrodzenia ma wynosiæ 160 cm i nie mo¿e byæ zwiêkszona. Zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów
betonowych i materia³ów odpadowych.
§48. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
RO ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) wszystkie tereny siedlisk i budynki musz¹ byæ pod³¹czone
do sieci elektroenergetycznej i posiadaæ przy³¹cze elektroenergetyczne umo¿liwiaj¹ce pobór energii elektrycznej
w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu
zagospodarowania i zabudowy dzia³ki,
2) sieæ elektroenergetyczna szczególnie redniego i niskiego
napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna,
3) wszystkie tereny siedlisk i budynki musz¹ byæ pod³¹czone
do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe

ROZDZIA£ XIII
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
aktywizacji gospodarczej oznaczonych symbolem
przeznaczenia TAG
§49. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
TAG wprowadza siê ca³kowity zakaz:
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko obligatoryjnie wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko za wyj¹tkiem obiektów obs³ugi technicznej miasta,
2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej,
3) sk³adowania jakichkolwiek odpadów,
4) wykonywania piwnic jeli wody gruntowe w wysokich
stanach s¹ mniej ni¿ 2,0 m od powierzchni terenu,
5) odprowadzania cieków wytwarzanych na terenie do gruntu, lub do wód powierzchniowych i gruntowych.
§50. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
TAG ustala siê nastêpuj¹ce warunki zaspokojenia potrzeb
parkingowych:
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1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³asnej,

4) wzd³u¿ granic dzia³ki budowlanej od strony zabudowy
mieszkaniowej nale¿y wprowadziæ pas zieleni wysokiej
o charakterze izolacyjnym, minimalnej szerokoci 5 m.

2) dla funkcji us³ugowych i wytwórczych nale¿y zapewniã
minimalnie 1 m2 parkingu ogólnodostêpnego na 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej.

5) dopuszcza siê lokalizowanie zabudowy w granicy dzia³ki
budowlanej lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m lecz nie
mniejszej ni¿ 1,5 m od tej granicy je¿eli zostan¹ spe³nione
wszystkie warunki:

§51. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
TAG, o ile rysunek planu nie wskazuje inaczej, ustala siê
nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) architekturê budynków funkcji podstawowej nale¿y kszta³towaæ indywidualnie,
2) dopuszcza siê lokalizowanie mieszkañ w³aciciela lub
gospodarza obiektów,
3) ogrodzenie dzia³ki od strony granicy dzia³ki z terenami
dróg publicznych musi byæ wykonane jako a¿urowe
z przewitami na minimalnie 80% powierzchni, wysokoæ
ogrodzenia ma wynosiæ 160 cm i nie mo¿e byæ zwiêkszona. Zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów
betonowych, oraz materia³ów odpadowych,

a

a) usytuowanie budynku nie zak³óci ponad przeciêtn¹
miarê mo¿liwoci zagospodarowania i wykorzystania
nieruchomoci s¹siednich,
b) usytuowanie budynku nie naruszy zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego, ciana budynku zwrócona w stronê nieruchomoci s¹siedniej nie bêdzie posiada³a otworów.
§52. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
TAG ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe dane liczbowe dotycz¹ce warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podzia³u na dzia³ki budowlane:

RODZAJ USTALENIA
b
maksymalny w. i. z.
maksymalna wysokoæ zabudowy (m)
minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej dzia³ce
budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej (m2)
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§53. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
TAG ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w infrastruktury
technicznej:

6) wszystkie dzia³ki budowlane musz¹ posiadaæ kanalizacjê
deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji
i sposobu zagospodarowania dzia³ki,

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
byæ pod³¹czone do sieci elektroenergetycznej i posiadaæ
przy³¹cze elektroenergetyczne umo¿liwiaj¹ce pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dzia³ki,

7) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿one
w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
z istniej¹cych sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,
3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie redniego i niskiego
napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna,
4) Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia TAG
wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny
z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania,
5) wszystkie budynki oraz dzia³ki budowlane musz¹ byæ
pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej i posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie cieków sanitarnych i deszczowych w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy
dzia³ki,

8) cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni cieków,
9) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywidualne ród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,
10) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, energia
elektryczna, olej opa³owy nisko siarkowy lub inne odnawialne ród³a energii.
§54. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
TAG wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce odpadów:
1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów ka¿da
dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne oznaczone
pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych na sk³adowisko, surowców wtórnych, odpadów
organicznych przeznaczonych do kompostowania,
2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿liwiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³uguj¹cych kilka dzia³ek budowlanych.
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ROZDZIA£ XIV
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych symbolem
przeznaczenia UN
§55. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN wprowadza siê ca³kowity zakaz:
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, za wyj¹tkiem obiektów obs³ugi
technicznej miasta,
2) tymczasowego zagospodarowania urz¹dzania i u¿ytkowania terenów,
3) lokalizowania wszelkiej dzia³alnoci hurtowej, wytwórczej,
warsztatowej, lub produkcyjnej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,
4) sk³adowania jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych,
5) wykonywania piwnic jeli wody gruntowe w wysokich
stanach s¹ mniej ni¿ 2,0 m od powierzchni terenu.
§56. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN ustala siê nastêpuj¹ce warunki zaspokojenia potrzeb
parkingowych:
1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³asnej,
2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie 1 m2
parkingu ogólnodostêpnego na 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

a
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§57. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN, o ile rysunek planu nie wskazuje inaczej, ustala siê
nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zabudowê us³ug nieuci¹¿liwych nale¿y kszta³towaæ indywidualnie,
2) na terenie oznaczonym w planie symbolem UN-1 adaptuje
siê istniej¹c¹ piekarniê, z mo¿liwoci¹ rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji, dopuszcza siê zmianê sposobu
u¿ytkowania istniej¹cej piekarni na inne us³ugi nieuci¹¿liwe,
3) ogrodzenie dzia³ki od strony granicy dzia³ki z terenami
dróg publicznych musi byæ wykonane jako a¿urowe
z przewitami na minimalnie 80% powierzchni, wysokoæ
ogrodzenia ma wynosiæ 160 cm i nie mo¿e byæ zwiêkszona. Zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów
betonowych i materia³ów odpadowych.
4) dopuszcza siê lokalizowanie zabudowy w granicy dzia³ki
budowlanej lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m lecz nie
mniejszej ni¿ 1,5 m od tej granicy je¿eli zostan¹ spe³nione
wszystkie warunki:
a) usytuowanie budynku nie zak³óci ponad przeciêtn¹
miarê mo¿liwoci zagospodarowania i wykorzystania
nieruchomoci s¹siednich,
b) usytuowanie budynku nie naruszy zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego, ciana budynku zwrócona w stronê nieruchomoci s¹siedniej nie bêdzie posiada³a otworów.
§58. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN ustala siê nastêpuj¹ce dane liczbowe dotycz¹ce warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podzia³u na dzia³ki budowlane:

RODZAJ USTALENIA
b
maksymalny w. i. z.
maksymalna wysokoæ zabudowy (m)
Pe³nych
maksymalna iloæ
kondygnacji zabudowy
Poddaszowych
minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej dzia³ce
budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej (m2)
maksymalna powierzchnia zabudowana na dzia³ce budowlanej
(% powierzchni dzia³ki)

§59. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w infrastruktury
technicznej:
1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
byæ pod³¹czone do sieci elektroenergetycznej i posiadaæ
przy³¹cze elektroenergetyczne umo¿liwiaj¹ce pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dzia³ki,
2) sieæ elektroenergetyczna szczególnie redniego i niskiego
napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna,
3) wszystkie dzia³ki budowlane i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze wodo-

WARTOÆ LICZBOWA USTALENIA
c
1.0
16
2
1
40
800
40

ci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny z funkcj¹
i sposobem zagospodarowania,
4) wszystkie budynki oraz dzia³ki budowlane musz¹ byæ
pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej i posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie cieków sanitarnych i deszczowych w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy
dzia³ki,
5) wszystkie dzia³ki budowlane musz¹ posiadaæ kanalizacjê
deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji
i sposobu zagospodarowania dzia³ki,
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6) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿one
w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,
7) cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni cieków,
8) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywidualne ród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,
9) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: miejska sieæ
cieplna lub inne odnawialne ród³a energii.
§60. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce odpadów:
1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów ka¿da
dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne oznaczone
pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych na sk³adowisko, surowców wtórnych, odpadów
organicznych przeznaczonych do kompostowania,
2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿liwiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³uguj¹cych kilka dzia³ek budowlanych.
ROZDZIA£ XV
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
us³ug uci¹¿liwych oznaczonych symbolem
przeznaczenia UU
§61. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UU wprowadza siê ca³kowity zakaz:
1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów,
2) lokalizowania wszelkiej dzia³alnoci wytwórczej, lub produkcyjnej,
3) sk³adowania jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych,
4) wykonywania piwnic jeli wody gruntowe w wysokich
stanach s¹ mniej ni¿ 2,0 m od powierzchni terenu.

a
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§62. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UU zakazuje siê lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy mieszkaniowej.
§63. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UU ustala siê nastêpuj¹ce warunki zaspokojenia potrzeb
parkingowych:
1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³asnej,
2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie 1 m2
parkingu ogólnodostêpnego na 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
§64. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UU, o ile rysunek planu nie wskazuje inaczej, ustala siê
nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zabudowê us³ug uci¹¿liwych nale¿y kszta³towaæ indywidualnie,
2) ogrodzenie dzia³ki od strony granicy dzia³ki z terenami
dróg publicznych musi byæ wykonane jako a¿urowe
z przewitami na minimalnie 80% powierzchni, wysokoæ
ogrodzenia ma wynosiæ 160 cm i nie mo¿e byæ zwiêkszona. Zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów
betonowych, materia³ów odpadowych,
3) dopuszcza siê lokalizowanie zabudowy w granicy dzia³ki
budowlanej lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m lecz nie
mniejszej ni¿ 1,5 m od tej granicy je¿eli zostan¹ spe³nione
wszystkie warunki:
a) usytuowanie budynku nie zak³óci ponad przeciêtn¹
miarê mo¿liwoci zagospodarowania i wykorzystania
nieruchomoci s¹siednich,
b) usytuowanie budynku nie naruszy zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego, ciana budynku zwrócona w stronê nieruchomoci s¹siedniej nie bêdzie posiada³a otworów.
§65. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UU ustala siê nastêpuj¹ce dane liczbowe dotycz¹ce warunków, zasad i standardów kszta³towania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podzia³u na dzia³ki budowlane:

RODZAJ USTALENIA
b
maksymalny w .i. z.
maksymalna wysokoæ zabudowy us³ugowej (m)
maksymalna iloæ
Pe³nych
kondygnacji zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej dzia³ce
budowlanej (% powierzchni dzia³ki)
minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej (m2)
minimalna szerokoæ frontu dzia³ki (m)

WARTOÆ LICZBOWA USTALENIA
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§66. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UU ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w infrastruktury
technicznej:
1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
byæ pod³¹czone do sieci elektroenergetycznej i posiadaæ
przy³¹cze elektroenergetyczne umo¿liwiaj¹ce pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dzia³ki,
2) sieæ elektroenergetyczna szczególnie redniego i niskiego
napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna,
3) wszystkie dzia³ki budowlane i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny z funkcj¹
i sposobem zagospodarowania,
4) wszystkie budynki oraz dzia³ki budowlane musz¹ byæ
pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej i posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie cieków sanitarnych i deszczowych w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy
dzia³ki,
5) wszystkie dzia³ki budowlane musz¹ posiadaæ kanalizacjê
deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji
i sposobu zagospodarowania dzia³ki,
6) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿one
w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,
7) cieki bêd¹ odprowadzane rozdzielcz¹ miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni cieków,
8) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywidualne ród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,
9) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: miejska sieæ
cieplna lub inne odnawialne czynniki grzewcze.
§67. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UU wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce odpadów:
1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów ka¿da
dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne oznaczone
pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych na sk³adowisko, surowców wtórnych, odpadów
organicznych przeznaczonych do kompostowania,
2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿liwiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³uguj¹cych kilka dzia³ek budowlanych.
ROZDZIA£ XVI
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
lasów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZL, terenów
zieleni nie urz¹dzonej oznaczonych symbolem ZN
oraz terenów zieleni parkowej oznaczonych
symbolem przeznaczenia ZP
§68. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
ZN, ZL, ZP wprowadza siê ca³kowity zakaz:

Poz. 1104

1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko, lub dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany, za wyj¹tkiem obiektów obs³ugi technicznej miasta,
2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej,
3) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e lub
czasowe uci¹¿liwoci spowodowane wytwarzaniem ha³asu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych
oraz powierzchniowych,
4) lokalizowania wszelkiej dzia³alnoci hurtowej, sk³adowej,
magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej
za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów, wytwórczoci i warsztatów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, oraz zabrania siê
dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa p³ynne i inne
materia³y niebezpieczne,
5) realizacji wszelkiej zabudowy mieszkaniowej,
6) sk³adowania jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych.
§69. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia ZL
ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) teren nie mo¿e byæ ogrodzony,
2) teren nale¿y pozostawiæ w ca³oci jako zadrzewiony
i biologicznie czynny,
3) dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych wyposa¿onych
w miejsca odpoczynku, cie¿ek rowerowych, obiektów
s³u¿¹cych rekreacji i wypoczynkowi czynnemu i biernemu,
4) zakazuje siê realizacji jakiejkolwiek zabudowy poza zabudow¹ zwi¹zan¹ z gospodark¹ len¹ oraz miejsk¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i ochron¹ przeciwpowodziow¹,
5) nie wolno realizowaæ utwardzonych dróg publicznych.
§70. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
ZN ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) teren nie mo¿e byæ ogrodzony,
2) teren nale¿y pozostawiæ w ca³oci jako teren biologicznie
czynny,
3) zakazuje siê realizacji jakiejkolwiek zabudowy i zagospodarowania poza obiektami s³u¿¹cymi gospodarce wodnej,
miejskiej infrastruktury technicznej lub niezbêdnymi dla
ochrony przeciwpowodziowej,
4) nie wolno realizowaæ utwardzonych dróg publicznych.
5) zakazuje siê niwelowania terenu oraz zmiany ukszta³towania terenu.
§71. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia
ZP ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
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1) teren powinien byæ ogólnodostêpny, nie ogrodzony,
2) przynajmniej 85% terenu nale¿y pozostawiæ jako teren
biologicznie czynny,
3) dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych wyposa¿onych
w miejsca odpoczynku, obiektów ma³ej architektury,
4) dopuszcza siê wydzier¿awianie mieszkañcom posesji s¹siaduj¹cych z terenami oznaczonymi symbolem przeznaczenia ZP na cele placów zabaw dla dzieci,
5) teren powinien byæ owietlony,
6) nie wolno realizowaæ utwardzonych dróg publicznych za
wyj¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿arowych.
ROZDZIA£ XVII
Przeznaczanie, zagospodarowanie terenów dróg
publicznych oznaczonych symbolami terenów KG, KL, KD
§72. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
KG, KL, KD nie wolno dokonywaæ jakichkolwiek podzia³ów za
wyj¹tkiem porz¹dkuj¹cych stan w³asnociowy zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi.
§73. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
KG, KL, KD zakazuje siê wprowadzania wszelkich urz¹dzeñ,
budowli i budynków, a tak¿e innej zabudowy nie zwi¹zanej
z przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem:
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3) ka¿da jezdnia musi byæ wyposa¿ona w minimalnie dwa
pasy ruchu,
4) po ka¿dej stronie pasa drogowego nale¿y wykonaæ cie¿kê
rowerow¹ o szerokoci minimalnej 2 m z miejscami
odpoczynku,
5) po ka¿dej ze stron pasa drogowego nale¿y wykonaæ
chodnik o minimalnej szerokoci 1,5 m,
6) pomiêdzy pasem jezdnym a chodnikami nale¿y wykonaæ
boczne pasy dziel¹ce szerokoci 3 m z zieleni¹ wysok¹,
7) zjazdy do dzia³ek budowlanych powinny byæ realizowane
z dróg dojazdowych o szerokoci minimalnej 5 m, realizowanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi g³ównej po
ka¿dej ze stron pasa drogowego,
8) nie dopuszcza siê lokalizowania zjazdów na dzia³ki budowlane wzd³u¿ drogi oznaczonej symbolem KG-1 z wyj¹tkiem
zjazdów do stacji paliw oraz obiektu gastronomicznego,
hotelowego, przemys³owego, handlowego lub magazynowego usytuowanego na dzia³ce o powierzchni powy¿ej
2000 m2.
§77. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia
i numerem terenu KG-2 ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) najmniejsza szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosi
25 m,

1) urz¹dzeñ pomocniczych,

2) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w cztery pasy ruchu po dwa
na ka¿dy kierunek ruchu,

2) urz¹dzeñ systematycznej regulacji rzek oraz urz¹dzeñ przeciwpowodziowych.

3) nale¿y wykonaæ cie¿kê rowerow¹ o szerokoci minimalnej 2 m z miejscami odpoczynku,

§74. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
KG, KL, KD zakazuje siê tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, sadowniczej lub ogrodniczej.

4) nale¿y wykonaæ chodnik o minimalnej szerokoci 1,5 m,

§75. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
KG, KL, KD ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:
1) tereny musz¹ byæ wyposa¿one w sieæ kanalizacji deszczowej,
2) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿one
w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,
3) teren musi byæ owietlony w sposób w³aciwy dla klasy
drogi,
4) przynajmniej 10% powierzchni terenu nale¿y pozostawiæ
jako teren biologicznie czynny.
§76. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia
i numerem terenu KG-1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) najmniejsza szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosi
45 m,
2) droga musi byæ wyposa¿ona w dwie jezdnie po jednej na
ka¿dy kierunek ruchu,

5) pomiêdzy pasem jezdnym a chodnikami nale¿y wykonaæ
boczny pas dziel¹cy szerokoci 3 m z zieleni¹ wysok¹,
6) nie dopuszcza siê lokalizowania zjazdów na dzia³ki budowlane wzd³u¿ drogi oznaczonej symbolem KG-2 z wyj¹tkiem
zjazdów publicznych do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemys³owego, handlowego lub
magazynowego.
§78. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia
KL ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla dróg
nowoprojektowanych wynosi 12 m,
2) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,
3) po ka¿dej ze stron pasa drogowego nale¿y wykonaæ
chodnik o minimalnej szerokoci 1,5 m.
§79. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia
KD ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) najmniejsza szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
dróg nowoprojektowanych wynosi 10 m,
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2) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

3) wzd³u¿ pasa drogowego nale¿y wykonaæ pasy z zieleni¹
wysok¹ szerokoci 3 m,

3) nale¿y wykonaæ chodnik o minimalnej szerokoci 1,5 m
przynajmniej z jednej strony pasa drogowego.

4) teren musi byæ owietlony w sposób w³aciwy.

ROZDZIA£ XVIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie siêgaczy dojazdowych
oznaczonych symbolami przeznaczenia KJ, ci¹gów
pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami terenów CP
i ci¹gów pieszo  rowerowych oznaczonych
symbolem przeznaczenia CPP
§80. Dla terenów siêgaczy dojazdowych wyznaczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia KJ ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:
1) najmniejsza szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
siêgaczy nowoprojektowanych wynosi 5 m,
2) droga musi byæ zakoñczona placem manewrowym
o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu,
3) teren musi byæ owietlony w sposób w³aciwy.
§81. Dla terenów ci¹gów pieszo-jezdnych wyznaczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia CP ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:
1) ustala siê szerokoæ ci¹gów pieszo  jezdnych w liniach
rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu,
2) droga musi byæ zakoñczona placem manewrowym
o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu,
3) teren musi byæ owietlony w sposób w³aciwy.
§82. Dla terenów ci¹gu pieszo-jezdnego wyznaczonego
liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonego symbolem CP-1 ustala
siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) najmniejsza szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosi
16 m,
2) minimalna szerokoæ pasa pieszo-jezdnego nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 10 m,
SYMBOL PRZEZNACZENIA TERENU
MN
MNU
RO
TAG
UN
UU

§88. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Konina.

§83. Dla terenów ci¹gów pieszo-rowerowych wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem CPP
ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla ci¹gów pieszo-rowerowych wynosi 4 m,
2) minimalna szerokoæ cie¿ki rowerowej nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 2 m,
3) teren musi byæ owietlony w sposób w³aciwy.
DZIA£ IV
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH
NA CELE NIELENE I NIE ROLNE
ROZDZIA£ XIX
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych
§84. Przeznacza siê na cele nie rolne ogó³em 5,30 ha
gruntów rolnych na podstawie zgody Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.10.2001 r., znak: GN-Ko/77110/24/02
DZIA£ V
PRZEPISY PRZEJCIOWE I KOÑCOWE
§85. Wszystkie legalnie istniej¹ce obiekty budowlane na
terenie objêtym ustaleniami planu, które zosta³y zrealizowane, rozpoczête lub s¹ realizowane, lecz s¹ niezgodne z jego
ustaleniami, zostaj¹ uznane za przyjête z zakazem dalszego
zagospodarowania, zabudowy lub przeznaczenia niezgodnego z ustaleniami planu.
§84. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczêtych przed dniem wejcia w ¿ycie planu, a nie
zakoñczonych decyzj¹ ostateczn¹, stosuje siê ustalenia planu.
§85. Uchwala siê dla terenów objêtych ustaleniami planu
stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:

WARTOÆ STAWKI PROCENTOWEJ
0%
0%
0%
30%
0%
0%

§89. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Tadeusz Wojdyñski
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr 245
Rady Miasta Konina
z dnia 25 lutego 2004 r.

WYKAZ TERENÓW OCHRONY POREDNIEJ ZEWNÊTRZNEJ KOMUNALNYCH UJÊÆ
WODY PODZIEMNEJ DLA MIASTA KONINA
w granicach obszaru objêtego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Konina, w czêci dotycz¹cej
L. p.
1

rejonu Nowy Dwór i Chorzeñ II, w prawobrze¿nej czêci
miasta

Nazwa terenu ochrony komunalnych ujêæ wody
podziemnej dla miasta Konina
Teren ochrony poredniej zewnêtrznej komunalnych
ujêæ wody podziemnej dla miasta Konina

Zasiêg ochrony
Teren ochrony poredniej zewnêtrznej wyznacza siê w
obrêbie obszaru wyznaczonego 25  letnim czasem
wymiany wody w warstwie wodononej

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr 245
Rady Miasta Konina
z dnia 25 lutego 2004 r.

WYKAZ OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
W granicach obszaru objêtego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Konina, w czêci dotycz¹cej
L. p.
1.

Nazwa obszaru chronionego krajobrazu
Powidzko  Bieniszewski Obszar
Chronionego Krajobrazu

rejonu Nowy Dwór i Chorzeñ II, w prawobrze¿nej czêci
miasta
Zasiêg ochrony
Pó³nocno  zachodnia czêæ obszaru objêtego w/w
planem
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1105
UCHWA£A Nr XI/63/04 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy - Kupiecka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzymów uchwala, co
nastêpuje:
§1. Drodze prostopad³ej do ulicy Chabrowej w Paprotni,
obejmuj¹cej dzia³kê o numerze geodezyjnym 713 nadaje siê
nazwê  ulica Kupiecka.

2. Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi za³¹cznik  fragment mapy ewidencyjnej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³awa Pawlak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47

 3905 

Poz. 1105

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47

 3906 

Poz. 1105

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47

Poz. 1106

 3907 

1106
UCHWA£A Nr XVI/87/2004 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Golina na rok 2004
Na podstawie
- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 litera d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2002
roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
- art. 109, 110, 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 oraz 134 ust. 3
i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z póniejszymi zmianami)
- art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo
ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z póniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Golinie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2004 w wysokoci:
13.552.534,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
§2. Dochody ustalone w §1 obejmuj¹ miêdzy innymi:
1) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rz¹dowej w wysokoci:
699.363,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.
§3. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2004 w wysokoci:
19.092.946,00 z³ zgodnie z za³¹cznikami nr 2 i 3.
§4. Wydatki ustalone w §3 obejmuj¹ miêdzy innymi:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zlecone ustawami w wysokoci:
699.363,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.
2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci:
29.124,00 z³
3) wydatki maj¹tkowe w wysokoci: 6.570.559,00 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3.
§5. 1. Okrela siê plan przychodów i rozchodów.
2. Okrela siê deficyt w wysokoci 5.540.412,00 z³, który
zostanie sfinansowany kredytami i po¿yczkami zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4.
§6. 1. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zatwierdza siê zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§7. Ustala siê plany przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych i rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.
§8. Ustala siê:
1) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci:
94.000,00 z³
2) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w wysokoci:
94.000,00 z³
§9. 1) Ustala siê kwoty limitów na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 7
2) Za³¹cza siê prognozê kwoty d³ugu publicznego zgodnie
z za³¹cznikiem nr 8.
3) Za³¹cz siê plany finansowe zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconej ustawami zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.
§10. Upowa¿nia siê Burmistrza Goliny do:
1) Zaci¹gania d³ugu i sp³aty zobowi¹zañ do wysokoci okrelonej w za³¹czniku nr 4.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na
przenoszeniu planowanych wydatków miêdzy rozdzia³ami
i paragrafami w tym równie¿ na wynagrodzenia i na
inwestycje w ramach dzia³u oraz do tworzenia w trybie
przeniesieñ nowych rozdzia³ów, z wyj¹tkiem kreowania
nowych zadañ.
3) Lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunku
w innym banku ni¿ bank wykonuj¹cy bankow¹ obs³ugê
bud¿etu.
§11. Okrela siê wysokoæ sumy, do której Burmistrz
Goliny mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania do wysokoci 50.000,00 z³.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Goliny.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Miros³aw Durczyñski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVI/87/2004
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Golina na rok 2004

DOCHODY BUD¯ETU GMINY GOLINA NA ROK 2004
Dz.
1
500

Rozdzia³
2

§
3

50095
0750

700
70005

0470
0770
0840

750
75011
2360
75023
0830
0970
75095
0740
754

75416
0570

756

75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0450
0500
75618

75619

0410
0480
0490
0460

75621

0010
0020

758
75801

2920

75807
2920
801

Nazwa
4
Handel
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci nieruchomoci
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj¹tkowych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Stra¿ Miejska
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoci
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty
podatkowej
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i op³at lokalnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego
na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw
Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Owiata i wychowanie

Plan na rok 2004
5
4.000
4.000
4.000
126.500
126.500
8.500
110.000
8.000
19.250
1.850
1.850
17.000
12.000
5.000
400
400
5.000
5.000
5.000
3.705.417
15.000
15.000
1.575.100
1.138.000
268.000
2.500
56.100
10.000
5 000
25.000
500
70.000
135.000
35.000
94.000
6.000
20.000
20.000
1.960.317
1.954.057
6.260
8.926.004
6.209.559
6.209.559
2.716.445
2.716.445
54.000
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80101

852

750

751

754

852

900
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Szko³y podstawowe
29.000
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
29.000
80104
Przedszkola
25.000
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
25.000
Opieka spo³eczna
13.000
85228
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
13.000
0830 Wp³ywy z us³ug
13.000
RAZEM DOCHODY W£ASNE
12.853.171
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie
Administracja publiczna
78.383
75011
Urzêdy wojewódzkie
78.383
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
2010 gmin) ustawami
78.383
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
1.750
75101
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
1.750
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
2010 gmin) ustawami
1.750
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
400
75414
Obrona cywilna
400
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
2010 gmin) ustawami
400
Pomoc spo³eczna
578.400
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
85213
16.400
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
2010 gmin) ustawami
16.400
85214
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
327.100
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
2010 gmin) ustawami
327.100
85216
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
108.100
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
2010 gmin) ustawami
108.100
85219
Orodki pomocy spo³ecznej
126.800
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
2010 gmin) ustawami
126.800
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
40.430
90015
Owietlenie ulic placów i dróg
40.430
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
2010 gmin) ustawami
40.430
Razem dotacje
699.363
OGÓ£EM DOCHODY
13.552.534
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVI/87/2004
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 12 marca 2004 r.

WYDATKI BUD¯ETU GMINY GOLINA NA ROK 2004
Dz.
1

Rozdz.
2

§
3

010
01010

6050

01030
2850
01095
4210
4300
4430

500
50095

4110
4120
4300
600
60004
2310
60016

4110
4120
4210
4270
4300
6050
6060

630
63003

4300

700
70005
4300
70095

4300
4600

710

71004
4300
71095
4300

750
75022

3030
4210
4300
4430
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4210

Nazwa
4
ZADANIA W£ASNE
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku
rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Handel
Pozosta³a dzia³alnoæ
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Transport i ³¹cznoæ
Lokalny Transport zbiorowy
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu sto³ecznemu Warszawie na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia

Plan na 2004 rok
5
18.393.583
1.754.417
1.744.057
1.744.057
5.360
5.360
5.000
1.000
3.000
1.000
11.000
11.000
2.500
500
8.000
746.178
29.124
29.124
717.054
500
50
3.000
45.000
45.000
556.504
67.000
3.000
3.000
3.000
116.900
12.000
12.000
104.900
10.000
94.900
140.000
80.000
80.000
60.000
60.000
1.730.359
112.000
100.000
3.000
1.000
8.000
1.608.359
5.100
972.000
70.000
186.310
25.500
81.393
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4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
75095
4210
4300
54
75404
2950
75412

75414

3030
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
3030
4210

756
75647
4100
4110
4120
4210
4300
757
75702
8070
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6050
6060
80104

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4240
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Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Komendy wojewódzkie Policji
wp³aty jednostek na rzecz rodków specjalnych
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Pobór podatków, op³at i nie podatkowych nale¿noci bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartociowych oraz po¿yczek
i kredytów
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Pomoce naukowe, dydaktyczne, ksi¹¿ki

Poz. 1106

50.000
50.000
2.000
106.300
26.000
10.000
23.756
10.000
5.000
5.000
161.000
1.000
1.000
158.000
5.000
2.600
400
20.000
15.000
75.000
30.000
10.000
2.000
500
1.500
66.200
66.200
55.000
1.000
200
4.000
6.000
300.000
300.000
300.000
7.620.599
4.306.966
201.150
2.648.980
200.700
537.550
73.440
172.700
17.700
45.600
110.500
4.500
70.000
4.400
2.950
165.796
46.000
5.000
883.370
42.760
544.690
40.650
112.580
15.350
40.600
17.000
5.600
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4270
4280
4300
4410
4430
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
80113
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4430
4440
80114

80146

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
3250
4410

80195

4440

851
85154
2710
3030
4110
4120
4210
4260
4300
852
85214

3110

85215
3110
85219

3020
4010
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Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjne szkó³
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Stypendia ró¿ne
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Pomoc spo³eczna
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Poz. 1106

14.000
1.300
13.000
1.900
800
33.140
1.860.454
96.900
1.188.400
94.900
246.400
33.900
60.000
19.000
5.000
2.300
30.000
3.500
5.000
75.154
321.445
30.080
2.200
5.840
800
14.500
1.300
263.500
2.000
1.225
193.522
130.700
9.950
24.030
3.300
12.000
1.250
2.000
4.700
350
1.800
3.442
37.98
31.000
6.980
16.862
16.862
94.000
94.000
3.000
12.300
800
100
25.000
3.500
49.300
636.600
156.000
156.000
95.000
95.000
355.600
1.200
242.000
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85295

4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4410
4440
3110

854
85401
4010
4110
4120
4440

900
90001

6050

90003
4300
90004

4210
4300

90015

90095

4260
4300
2900
4210
4260
4300
4430

921

92109

92116

3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4410
4440

926
92605
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
zwi¹zków gmin lub zwi¹zków powiatów na dofinansowanie zadañ bie¿¹cych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Biblioteki
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Poz. 1106

16.500
46.200
6.300
15.000
11.500
750
8.000
538
7.612
30.000
30.000
37.322
37.322
29.400
5.296
715
1.911
4.546.998
4.151.998
4.151.998
35.000
35.000
30.000
2.000
28.000
270.000
190.000
80.000
60.000
25.000
4.000
5.00
16.000
10.000
337.600
177.200
1.100
5.00
66.500
5.500
12.900
1.800
15.000
5.500
9.000
200
52.000
1.000
1.700
160.400
1.000
95.000
8.200
18.500
2.500
10.000
10.000
1.200
200
10.000
519
3.281
91.410
91.410
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3030
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4430
750
75011
4010
4040
4110
4120
4440
751
75101
4110
4120
4300
754

75414
4210

852
85213
85214

4130
3110
4110

85216
85219

3110
4010
4040
4110
4120
4440

900
90015
4260
4300
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Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
ZADANIA ZLECONE
Administracja publiczna
Urzêdy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
OGÓ£EM WYDATKI

16.000
1.500
300
20.410
12.000
5.000
300
30.700
5.200
699.363
78.383
78.383
58.177
5.000
11.295
1.548
2.363
1.750
1.750
240
36
1.474
400
400
400
578.400
16.400
16.400
327.100
297.100
30.000
108.100
108.100
126.800
95.889
6.700
18.365
2.499
3.347
40.430
40.430
24.826
15.604
1.092.946

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVI/87/2004
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Golina na rok 2004

WYKAZ WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH REALIZOWANYCH W 2004 ROKU
Lp.
1.
2.
3.

Rozdzia³
01010
01010
01010

§
6050
6050
6050

4.

01010

6050

5.

01010

6050

6.

60016

6050

Nazwa
Modernizacja stacji wodoci¹gowej w m. Golina
Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w m. Bobrowo, gm. Golina
Budowa kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w m. Kawnice gm. Golina
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowê kanalizacji sanitarnej w mc.
Kawnice, Wêglew i Krasnica
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowê i przebudowê infrastruktury
wodociagowej na terenie Gminy Golina
Budowa drogi gminnej w m. Kawnice, gm. Golina

Plan na rok 2004
1.182.45
4.498
407.104
100.000
50.000
356.504
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7.
8.

60016
60016

6060
6050

9.

80101

6050

10.

80101

6060

11.

90001

6050

12.

90001

6050

Poz. 1106

 3915 

Wykup gruntu pod drogi
Budowa dróg dojazdowych do pól - Mylibórz -Bobrowo,
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacjê Szko³y Podstawowej w
Golinie
Zakup kserokopiarki dla SP w Golinie
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami
ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - czêæ wschodnia
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami
ulicznymi w m. Golina - Osiedle Starówka - czêæ zachodnia
Razem wydatki maj¹tkowe

67.000
200.000
46.000
5.000
3.651.908
500.090
6.570.559

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XVI/87/2004
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Golina na rok 2004

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY GOLINA NA ROK 2004
L.p.
I.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.
II.
1.
a)
b)
c)
d)

Wyszczególnienie
PRZYCHODY
§952 - Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w tym:
modernizacja stacji wodoci¹gowej w m. Golina (kredyt)
budowa kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w m. Kawnice gm. Golina (kredyt)
opracowanie dokumentacji technicznej na budowê kanalizacji sanitarnej w mc. Kawnice, Wêglew i
Kranica (kredyt)
opracowanie dokumentacji technicznej na budowê i przebudowê infrastruktury wodociagowej na
terenie gminy Golina (kredyt)
budowa drogi gminnej w m. Kawnice gm. Golina (kredyt)
budowa dróg dojazdowych do pól - Myslibórz -Bobrowo (kredyt)
budowa kanalizacji sanitarnej z przy kanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m.
Golina - Osiedle Starówka - czêæ wschodnia (po¿yczka)
budowa kanalizacji sanitarnej z przy kanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m.
Golina - Osiedle Starówka - czêæ wschodnia (kredyt)
budowa kanalizacji sanitarnej z przy kanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi Golina - Osiedle
Starówka - czêæ zachodnia (po¿yczka)
budowa kanalizacji sanitarnej z przy kanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi Golina - Osiedle
Starówka - czêæ zachodnia (kredyt)
§955 Wolne rodki jako nadwy¿ka rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹ca z
rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych
ROZCHODY
§992  sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w tym:
Umowa nr 37/00/Wn-15/OW-OC/L98-1/232
Umowa kredytowa 310-13/3/II/12/2001
Umowa kredytowa 310-13/3/II/6/2002
Umowa kredytowa 310-13/3/II/12/2003

Plan na rok 200
6.350.000
6.350.000
1.150.000
400.000
100.000
50.000
350.000
200.000
1.700.000
1.900.000
400.000
100.000
809.588
809.588
100.000
470.588
62.500
176.500
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XVI/87/2004
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Golina na rok 2004

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ - DZ. 900 ROZDZIA£ 90011 NA ROK 2004
L.p.
TREÆ
1. Stan funduszu obrotowego na 1.01.2004 r
2. PRZYCHODY
w tym:
§0690 wp³ywy z ró¿nych op³at
3. WYDATKI
w tym:
§4300 zakup us³ug pozosta³ych
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.04

Plan na rok 2004
31.000
13.000
13.000
44.000
44.000
-

II. Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na rok 2004
1.

2.

Przychody
z tego
- z tytu³u op³at
- z tytu³u kar
Wydatki
z tego
- likwidacja dzikich wysypisk mieci
- opracowanie programu ochrony rodowiska
- programu gospodarki odpadami komunalnymi dla regionu
obejmuj¹cego gminy wchodz¹ce w sk³ad Zwi¹zku Miêdzygminnego
Koniñski Region Komunalny

13.000
10.000
3.000
44.000
3.000
34.200
6.800
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XVI/87/2004
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Golina na rok 2004

I. plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych na
rok 2004
L. p

1. Dz. 900 rozdzia³ 90017 - Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Golinie

TREÆ

1. Stan funduszu obrotowego na 1.01.2004
2. PRZYCHODY ogó³em
w tym
- dotacje z bud¿etu
3. WYDATKI ogó³em
- wp³ata do bud¿etu
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004

Plan na rok 2004
1 800
67.500
67.300
2.000

2. Dz. 600 rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne (zajêcia pasa drogowego)
L. p
TREÆ
1. Stan funduszu obrotowego na 1.01.2004
2. PRZYCHODY ogó³em
w tym
- dotacje z bud¿etu
3. WYDATKI ogó³em
- wp³ata do bud¿etu
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004

Plan na rok 2004
zero
500
0
500
0
0

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE
DO REALIZACJI W LATACH 2004-2006 (WPI) W Z£
Dzia³
Rozdz.
par.
1

Nazwa programu

Cel

Zadanie

Jedn.
organiz.

2

3

4

5

OGÓ£EM:
900
90001

6051

Gospodarka ciekowa i
ochrona wód
w tym:
Wydatki inwestycyjne w
jednostkach bud¿etowych
Wydatki inwestycyjne w
jednostkach bud¿etowych

Zwiêkszenie iloci
oczyszczonych
cieków, poprawa
stanu rodowiska

Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej z
0
przykanalikami na Osiedlu
Starówka - czêæ zachodnia

Plan 2005 r.

Plan 2006
rok

Ogó³em lata
2003-2006

8

9

10

0

500.090,00

2.687.756,71

0

3.187.846,71

0

500.090,00

2.687.756,71

0

500.090,00

2.687.756,71

0

3.187.846,71

0

500.090,00

987756,71

0

1.487.846,71

0

0

1.700.000,00

0

1.700.000,00

3.187.846,71
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6050

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

Poniesione
nak³ady w Plan 2004 r.
roku 2003
6
7
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XVI/87/2004
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenie bud¿etu
gminy Golina na rok 2004
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XVI/87/2004
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Golina na rok 2004

PROGNOZA KWOTY D£UGU GMINY GOLINA NA LATA 2004-2009
Stan zad³u¿enia

L.p.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

TREÆ
Kr. d³ug. Um. nr 37/00/Wn-15/OW-OC/L98- 1/23
- rok 2004
Kr. d³ugot. umowa nr310-13/3/II/12/2001
- rok 2004
- rok 2005
- rok 2006
Kredyt d³ugoterm. umowa nr 310-13/3/II/6/2002
- rok 2004
- rok 2005
- rok 2006
- rok 2007
Kredyt kom.- umowa nr 310-13/3/II/12/2003
- rok 2004
- rok 2005
- rok 2006
- rok 2007
Po¿. - promesa pismo FO.IIIA/Po/42/431/03
kanalizacja san. czêæ wschodnia
- rok 2004
- rok 2005
- rok 2006
- rok 2007
rok 2008
Po¿. - promesa pismo FO.IIIA/Po/42/431/03
kanalizacja san. czêæ zachodnia
- rok 2004
- rok 2005
- rok 2006
- rok 2007
- rok 2008
- rok 2009
Kredyt komercyjny
- rok 2004
- rok 2005
- rok 2006
- rok 2007
- rok 2008
- rok 2009
Razem rok 2004
Razem rok 2005
Razem rok 2006
Razem rok 2007
Razem rok 2008
Razem rok 2009

Obci¹¿enie bud¿etu z tytu³u:
sp³at rat
na pocz. roku na koniec roku
kapita³.
sp³ata odsetek
100.000

-

100.000

5.500

1.176.470
705.882
235.294

705.882
235.294
-

470.588
470.588
235.294

143.000
73.000
10.200

218.750
156.250
93.750
31.250

156.250
93.750
31.250
-

62.500
62.500
62.500
31.250

16.786
8.214
893
-

600.000
423.500
282.300
141.100

423.500
282.300
141.100
-

176.500
141.200
141.200
141.100

45.000
27.500
15.000
7.200

1.700.000
1.275.000
850.000
425.000

1.700.000
1.275.000
850.000
425.000
-

425.000
425.000
425.000
425.000

76.500
65.000
45.000
27.000
10.000

400.000
1.350.000
1.012.500
675.00
337.500

400.000
1.350.000
1.012.500
675.000
337.500
-

337.500
337.500
337.500
3.500

4.000
60.000
54.000
3.000
22.000
8.000

4.250.000
3.400.000
2.550.000
1.700.000
850.000
2.095.220
7.635.632
6.636.344
4.584.850
2.800.000
1.187.500

4.250.000
3.400.000
2.550.000
1.700.000
850.000
7.635.632
6.636.344
4.584.850
2.800.000
1.187.500
-

850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
809.588
1.949.288
2.051.494
1.784.850
1.612.500
1.187.500

10.000
212.500
120.000
90.000
54.00
30.000
300.786
454.786
245.090
160.200
86.000
38.000

1. Gmina Golina nie posiada zobowi¹zañ z tytu³u porêczeñ i gwarancji.
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Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XVI/87/2004
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 12 marca 2004 rok

I. Plan finansowy na rok 2004 zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie Golina.
Dz.

Rozdzia³

§

750
75011
2010
4010
4040
4110
4120
4440
751
75101
2010
4110
4120
4300

754
75414

2010
4210
852
85213
2010
4130
85214
2010

85216

3110
4110

2010
3110
85219
2010
4010
4040
4110
4120
4440

900
90015

2010

TREÆ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami
sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic placów i dróg
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

78.383
78.383

Kwota
wydatków
78.383
78.383

78.383

-

-

58.177
5.000
11.295
1.548
2.363

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

-

400
400

240
36
1.474
400
400

400

-

578 400

400
578.400

16.400

16.400

16.400

-

327.100

16.400
327.100

327.100

-

108.100

297.100
30.000
108.100

108.100

-

126.800

108.100
126.800

126.800

-

40.430
40.430

95.889
6.700
18.365
2.499
3.347
40.430
40.430

Kwota dotacji

40.430
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4260 Zakup energii
4300 Zakup us³ug pozosta³ych

699.363

RAZEM dotacje

24.826
15.604
699.363

II. Plan dochodów na 2004 rok zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
Dz.
750

Rozdzia³
75011

§

TREÆ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych
2350
jednostkom samorz¹du terytorialnego

Kwota
37.000
37.000
37.000

1107
UCHWA£A Nr XXIX/177/2004 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
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 Baranowie,
zajmuj¹cej dzia³ki oznaczone numerami geodezyjnymi 105/42,
82/1, 445:
ul. Przygraniczna

§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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UCHWA£A Nr XXIX/178/2004 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
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 Przemierowie,
zajmuj¹cej dzia³ki oznaczone numerami geodezyjnymi 219/2,
220/2, 211/37, 211/34, 211/6, 210/14, 224:
ul. Strumykowa.

§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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UCHWA£A Nr XXIX/179/2004 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie nadania nazw 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 projektowanym ulicom po³o¿onym
w obrêbie Góra a oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmuj¹cej dzia³ki nr: 61/1, 61/2,
61/3symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D:
1KD-D i 4KD-D ul. Promykowa

5KD-D

ul. Upalna

3KD-D

ul. Ciep³a

2KD-D

ul. Gor¹ca

§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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1110
UCHWA£A Nr 12/SO-11/D/04/KO SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie wydania opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego zaplanowanego
w uchwale bud¿etowej Gminy i Miasta Przedecz na 2004 rok
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577) w zwi¹zku z art. 115 ust 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148
z pón. zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia
8 listopada 2000 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Józef Godzikiewicz

Cz³onek

Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy bud¿etu gminy Przedecz na 2004 rok
przedstawionego Uchwa³¹ X/69/2004 22 stycznia 2004 r. przed³o¿on¹ tutejszej Izbie wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci
sfinansowania deficytu bud¿etu
Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dorêczono Uchwa³ê Nr X/69/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia
22.01.2004 r w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Przedecz
na 2004 rok. W przedmiotowej uchwale Rada Miejska zaplanowa³a dochody w wysokoci 5.488 315 z³ i wydatki
w wysokoci 8.226.445 z³. Deficyt bud¿etu w wysokoci
2.738.130 z³, sfinansowany zostanie przychodami z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów oraz przychodami z innych rozliczeñ

krajowych (wolne rodki). W za³¹czniku nr 3 do uchwa³y
bud¿etowej, przychody z tytu³u planowanych po¿yczek i kredytów (§952) zaplanowano w kwocie 2.841.000 z³ i przychody
z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (§955) w wysokoci 150.000
z³, natomiast rozchody bud¿etu z tytu³u sp³at po¿yczek
i kredytów (§992) wynosz¹ 252.870 z³.
Zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów na koniec roku 2004 nie przekraczaj ¹ progu
okrelonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.
Nr 15, poz. 148) tj. 60% planowanych dochodów gminy,
a ³¹czna kwota zobowi¹zañ do sp³aty w 2004 r. wg stanu na
dzieñ wydania opinii nie przekracza 15% planowanych dochodów, co spe³nia wymogi wynikaj¹ce z przepisu art. 113 ust.
1 ustawy o finansach publicznych.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu s¹ realne.
Pouczenie: Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y
s³u¿y odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodniczacy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz
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UCHWA£A Nr 17/SO-11/P/04/KO SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie wydania opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego za³¹czonej
do uchwa³y bud¿etowej Gminy i Miasta Przedecz na 2004 rok
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577ze zm.) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148
z pón. zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/00 z dnia
8 listopada 2000 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Józef Godzikiewicz

Cz³onkowie:

Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy bud¿etu gminy Przedecz na 2004 rok
przedstawionego uchwa³¹ Nr X/69/2004 z dnia 22 stycznia
2004 r. przed³o¿on¹ tutejszej Izbie wyra¿a: opiniê pozytywn¹
z zastrze¿eniem o prognozie kszta³towania siê kwoty d³ugu
publicznego gminy Przedecz
Uzasadnienie:
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dorêczono uchwa³ê Nr X/69/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 22
stycznia.2004 r w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Przedecz
na 2004rok. W uchwale zaplanowane zosta³y dochody
w wysokoci 5.488.315 z³ i wydatki w wysokoci 8.226.445 z³.
Deficyt bud¿etu wynosi 2 738.130 z³.
Do uchwa³y gmina za³¹czy³a prognozê kwoty d³ugu oraz
obci¹¿eñ z tytu³u d³ugu na 2004 rok i lata nastêpne okrelon¹
w za³. nr 6. Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania
maj¹ce wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie po¿yczek i kredytów Nr 453/2000/Wnl5/OW-KM/P z dnia 10.11.2000 r. Nr 06/01/
W-15/OW-KM/LO1-2/232 z dnia 28.12.2001 r. Nr 1000034229
z dnia 28.08 2003r i stwierdzono ich zgodnoæ za wyj¹tkiem
umowy Nr 1000034229 z dnia 28.08.2003r do której nie
przedstawiono harmonogramu sp³at rat kapita³owych. Niezgodnie z umow¹ Nr 1000034229 z dnia 28.08.2003 r Gmina
otrzyma³a ratê kredytu w wysokoci 100.000 z³ w dniu
05.02.2004 r. któr¹ to kwotê wprowadzono do przychodów
bud¿etu roku 2004.Gmina planuje zaci¹gniêcie kredytów
w roku 2004 w wysokoci 2.841.000 z³.
Sk³ad Orzekaj¹cy oceniaj¹c prawid³owoæ do³¹czonej do
bud¿etu prognozy kszta³towania siê kwoty d³ugu ustali³, i¿:
- na dzieñ 01.01.2004 r. gmina ma zobowi¹zania pieniê¿ne
z tytu³u po¿yczek i kredytów w wysokoci 595.000 z³, co
stanowi 10,84% dochodów gminy,

- prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2004 r. wynosiæ bêdzie 3.183.130 z³, co stanowi 58% dochodów gminy.
Wskanik obci¹¿enia bud¿etu w roku 2005 wyniesie 15,41%
w roku 2006 - 15,34%. Tak wysokie obci¹¿enie bud¿etu
w latach nastêpnych narusza przepisy art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych który stanowi, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych
z udzielonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego porêczeñ wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami od tych
kredytów i po¿yczek, oraz nale¿nych odsetek i dyskonta,
a tak¿e przypadaj¹cych w danym roku bud¿etowym wykupów
papierów wartociowych emitowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych
na dany rok bud¿etowy dochodów jednostek samorz¹du
terytorialnego. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ze przy zaci¹ganiu
kredytu na lata 2004 - 2010 nale¿y zmniejszyæ obci¹¿enie
bud¿etu w latach 2005-2006 w taki sposób, aby nie by³y one
wy¿sze ni¿ 15% dochodów bud¿etu. W tym zakresie Sk³ad
Orzekaj¹cy formu³uje zastrze¿enia. Wysoki stan zad³u¿enia
gminy mo¿e stworzyæ zagro¿enie realizacji zadañ ustawowych w latach nastêpnych. Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê,
aby przy planowaniu i zaci¹ganiu po¿yczek i kredytów braæ
pod uwagê mo¿liwoæ wywi¹zania siê przez gminê z tych
zobowi¹zañ. W pierwszej kolejnoci musz¹ byæ bowiem realizowane wydatki na obowi¹zkowe zadania w³asne, zadania
zlecone z zakresu administracji rz¹dowej i inne zalecane
ustawami, sp³atê odsetek i rat kapita³owych od wczeniej
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, wymagalnych zobowi¹zañ
jednostek wynikaj¹cych z ustaw i orzeczeñ s¹du udzielonych
porêczeñ i gwarancji oraz innych tytu³ów. Ponadto Sk³ad
Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie przekracza 60% planowanych dochodów tej jednostki co spe³nia
wymóg okrelony przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r.
Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.). Bior¹c powy¿sze pod uwagê
Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³ opiniê jak w sentencji.
Pouczenie:
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y s³u¿y
odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
Przewodniczacy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz
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