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ZARZ¥DZENIE Nr 5/04 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Perzów
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Perzów dla wyboru radnego w dwumandatowym okrêgu
wyborczym Nr 8 obejmuj¹cym wie Miechów, Miechów
Ludwiczyn.
§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 28 marca 2004 r.

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia 5/04
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 15 stycznia 2004 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY PERZÓW
Termin wykonania czynnoci
wyborczej
do 28 stycznia 2004 r.
do 7 lutego 2004 r.
do 12 lutego 2004 r.
do 27 lutego 2004 r.
do godz. 24°°
do 7 marca 2004 r.

do 13 marca 2004 r.
do 14 maca 2004 r.
26 maca 2004 r.
o godz. 24°°
27 marca 2004 r.
28 marca 2004 r.
godz. 6°° - 20°°

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia zarz¹dzenia
Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy Perzów w okrêgu wyborczym Nr 8
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia, informacji o okrêgu
wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych w okrêgu
wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Perzowie
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu Gminnej Komisji Wyborczej w
Perzowie
- zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Perzowie list kandydatów na radnego
- powo³anie przez Wójta Gminy obwodowej komisji wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o
numerze i granicy obwodu g³osowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej
komisji wyborczej
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Perzowie o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawieraj¹cych numery list, dane
o kandydatach na radnego umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi
oznaczeniami kandydatów i list
- sporz¹dzenie spisów wyborców w Urzêdzie Gminy Perzów
- zakoñczenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodnicz¹cemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
- g³osowanie
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UCHWA£A Nr XII/177/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów aktywizacji gospodarczej na dz. ewid. 101/1 w Kórniku
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591) i na
podstawie uchwa³y Nr XLIV/564/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 kwietnia 2002 r., Rada Miejska w Kórniku
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej, dla dzia³ki nr 101/1 w Kórniku.

2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:500,
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cy szczegó³owo
o dyspozycji terenu oraz okrelaj¹cy lokalizacjê przedmiotu
planu.
I. PRZEPISY OGÓLNE
§2. 1. Ustala siê przeznaczenie czêci dzia³ki 101/1 na cele
nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej.
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2. Ustala siê obowi¹zek wiadczenia powierzchniowego
czêci dzia³ki 101/1, zgodnie z rysunkiem planu, na cele
publiczne zwi¹zane z realizacj¹ modernizacji drogi wojewódzkiej 434.
§3. 1. Tereny objête opracowaniem planu stanowi¹ grunty
miasta, które wg Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zakwalifikowane s¹ dla
wszelkich funkcji zwi¹zanych z przestrzeni¹ funkcjonaln¹ miasta
Kórnik.
2. Przedmiotem ustaleñ planu jest okrelenie zasad regulacji w zakresie podzia³u i zagospodarowania terenu w strefie
rozwi¹zañ drogowych skrzy¿owania dróg publicznych - krajowej i wojewódzkiej.
3. Celem planu jest:
1) okrelenie przeznaczenia czêci terenu dzia³ki, z przeznaczeniem pod zabudowê - nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ gospodarcz¹,
2) wyznaczenie regulacji zasad zagospodarowania terenu,
3) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:

3) oznaczenia funkcji terenu - wed³ug legendy na rysunku
planu,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy,
II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§7. 1. Ustala siê teren nieuci¹¿liwej aktywizacji gospodarczej, oznaczony symbolem AG na rysunku planu,
2. Ustala siê obszar wiadczenia powierzchniowego terenu na rzecz celu publicznego, jakim jest modernizacja drogi
wojewódzkiej, zgodnie z zaleceniami rysunku planu.
§8. 1. Na terenie aktywizacji gospodarczej, o której mowa
w §7 ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania
terenu;
1) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku na projektowanym terenie wynosi do 25% ich powierzchni, lecz nie
wiêcej ni¿ 500 m2,

a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,

3) dopuszcza siê realizacjê parterowego obiektu kubaturowego, o dachu dwu- lub wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dachowych wynosz¹cym 25° do 45°.

b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,

4) dopuszcza siê realizacjê obiektu z dachem p³askim,

c) zapewnienia powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.

5) dojazd do wydzielonych dzia³ek nale¿y zapewniæ z ulicy
Poznañskiej lub ulicy Stodolnej,

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

6) na terenie zieleni izolacyjnej, postuluje siê wykonanie
nasadzeñ zieleni¹ redni¹ i wysok¹, o szerokoci 3,00 m,

1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,

7) dla nasadzeñ, o których mowa w ust. 6 preferuje siê zieleñ
zimozielon¹,

2. dzia³alnoci gospodarczej i zabudowie przeznaczonej pod
t¹ dzia³alnoæ - nale¿y przez to rozumieæ obszar docelowego zainwestowania dzia³ki i obiekty dla prowadzenia nieuci¹¿liwej dzia³alnoci,
3. wiadczeniu powierzchniowym terenu na rzecz celu publicznego - nale¿y przez to rozumieæ ustalenie obowi¹zku
pozostawienia wyznaczonego terenu dla umo¿liwienia
celu publicznego, jakim jest modernizacja drogi wojewódzkiej.
§5. Ustala siê, ¿e wszelkie scalenia lub podzia³y dzia³ek
znajduj¹cych siê w granicach zatwierdzenia planu, które nast¹pi³y w trakcie sporz¹dzenia planu lub nast¹pi¹ w trakcie
jego realizacji (w tym zmiana numerów ewidencyjnych), nie
powoduj¹ niewa¿noci b¹d zmiany któregokolwiek z przepisów niniejszej uchwa³y.
§6. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania - obowi¹zuj¹ce,

8) ustala siê, ¿e wody opadowe z po³aci dachowych obiektu
budowlanego oraz nawierzchni umocnionych terenu aktywizacji gospodarczej bêd¹ przechwytywane poprzez system studzienek i kana³ów deszczowych oraz transportowane do urz¹dzeñ je oczyszczaj¹cych przed ich zrzutem do
odbiornika - rowu,
9) ustala siê obowi¹zek doprowadzenia wszelkich niezbêdnych i dostêpnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
10) cieki poprodukcyjne i bytowe nale¿y odprowadzaæ do
istniej¹cej kanalizacji sanitarnej,
11) zabrania siê stosowania bezodp³ywowych zbiorników na
gromadzenie cieków poprodukcyjnych,
12) dopuszcza siê sytuowanie stacji transformatorowej na
projektowanej dzia³ce, na warunkach okrelonych przez
odpowiedni zak³ad energetyczny,
III. PRZEPISY KOÑCOWE
§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art.
36 ust 3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
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§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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UCHWA£A Nr XIII/189/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej we wsi Borówiec - dzia³ki nr ewid. 335/5 - 335/22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999 r., Dz.U. Nr 15, poz. 139, z pón. zm.), na
podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Kórniku nr XLIII/546/
2002 z dnia 12 kwietnia 2002 r., Rada Miejska w Kórniku
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
we wsi Borówiec, dla obszaru dzia³ek o nr ewid. 335/5 - 335/
22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
I. PRZEPISY OGÓLNE
§2. Ustala siê przeznaczenie dzia³ek o nr ewid. 335/5 - 335/
22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29, po³o¿onych w Borówcu, na cele zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej symbolami
MN1 i MN2 na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, zgodnie
z przepisami niniejszej uchwa³y.
§3. 1. Teren objêty opracowaniem planu stanowi czêæ
gruntów wsi Borówiec, które wg studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakwalifikowane s¹ dla rozwoju funkcji mieszkaniowej.
2. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie zasad zabudowy mieszkaniowej, w tym tak¿e poprzez okrelenie maksymalnej powierzchni zabudowy dostosowanej do potrzeb za-

budowy szeregowej, lub bliniaczej, oznaczonej na za³¹czniku
nr 1 symbolami MN1 i MN2.
3. Celem planu jest:
1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla
terenu objêtego planem,
2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
3) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
4) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,
5) zapewnienia powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
4. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu opracowania planu stanowi istniej¹ca droga powiatowa - ulica G³ówna, istniej¹ca
droga gminna oraz istniej¹ca droga dojazdowa.
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2. zabudowie mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ
obszar terenów zabudowy mieszkaniowej w tym szeregowej i, lub bliniaczej, oznaczonej na rysunku symbolami
MN1 i MN 2, dla których zasady zabudowy i u¿ytkowania,
okrela rysunek w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y,
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3. maksymalnej powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ, ¿e suma powierzchni zabudowy przyziemia
wszystkich obiektów na okrelonej dzia³ce, nie mo¿e przekroczyæ granicy ustalonej procentem powierzchni ogólnej
dzia³ki lub liczb¹ podan¹ w metrach kwadratowych powierzchni,

2) ustala siê obowi¹zek zachowania frontowej nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oci wynosz¹cej:

4. opracowaniach planistycznych odrêbnych - nale¿y przez
to rozumieæ plany miejscowe ju¿ obowi¹zuj¹ce lub przysz³e, które zawieraæ bêd¹ ustalenia dodatkowe, nie koliduj¹ce z niniejsz¹ uchwa³¹,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki wszystkimi
obiektami wynosi:

5. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu - nale¿y przez to rozumieæ opracowania
projektowe istniej¹ce lub przysz³e, których rozwi¹zania
bêd¹ stanowi³y ucilenie zasad realizacji niniejszego planu w zakresach bran¿owych i problemowych, w skali nie
objêtej niniejsz¹ uchwa³¹ i nie koliduj¹ce z ni¹,
6. paliwa ekologiczne - nale¿y przez to rozumieæ noniki
energii cieplnej, jak gaz i wszelkie- odnawialne ród³a
energii.
Ustala siê, ¿e wszelkie wtórne podzia³y dzia³ki znajduj¹cej siê
w granicach zatwierdzenia planu, które nast¹pi³y w trakcie
sporz¹dzenia planu lub nast¹pi¹ w trakcie jego realizacji
(w tym zmiana numerów ewidencyjnych), nie powoduj¹
niewa¿noci, b¹d zmiany któregokolwiek z przepisów
niniejszej uchwa³y.
§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1. granica zatwierdzenia planu miejscowego,
2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania - obowi¹zuj¹ce,
3. frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy,
4. oznaczenia funkcji terenu  wed³ug legendy na rysunku
planu,
5. tereny o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych
dla posadowienia budynków 6. teren wiadczeñ powierzchniowych na rzecz poszerzenia pasa drogowego
ulicy G³ównej.
§7. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug zasad
ustalonych w stosunku do terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
o których mowa w §6 ust. 2, z uwzglêdnieniem ustaleñ
dotycz¹cych infrastruktury technicznej, o których mowa w §9.
II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§8. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej - oznaczonej na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y symbolami
MN1 i MN2,
2. Na terenach MN1 o których mowa w pkt 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje zabudowa mieszkaniowa,

a) 15,00 m od istniej¹cej granicy dzia³ki z ulic¹ G³ówn¹,
b) 5,00 m od istniej¹cej granicy dzia³ki z drog¹ dojazdow¹,

a) dla zabudowy bliniaczej nie wiêcej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki. uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty budowlane,
nie wiêcej ni¿ 100 m2,
b) dla zabudowy szeregowej nie wiêcej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki, uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty
budowlane, nie wiêcej ni¿ 100 m2,
3. ustala siê wysokoæ budynków mieszkalnych do 2
kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe), nie wiêcej jednak
ni¿ 11,0 m, w linii kalenicy licz¹c od istniej¹cego poziomu
terenu,
4. obowi¹zuje koniecznoæ realizacji zabudowy z dachem
dwuspadowym o k¹cie nachylenia 20° do 50°,
5. dopuszcza siê mo¿liwoæ podpiwniczenia budynku,
uzale¿nion¹ od wyników badañ szczegó³owych gruntu,
6. strop piwnicy wyniesiony mo¿e byæ nie wiêcej ni¿ 1,5
m ponad istniej¹cy poziom terenu,
7. dopuszcza siê realizacjê gara¿u wbudowanego lub
przybudowanego do budynku mieszkalnego,
8. powierzchnia zabudowy gara¿em przybudowanym powinna wynosiæ maksymalnie 40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego o wysokoci pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 2,50
m,
9. zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu,
10. wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji budynków gospodarczych.
11. Dla terenu MN2;
1) Obowi¹zuj¹ przepisy od ust. 2 do ust. 11 z wy³¹czeniem
przepisu ust. 2.3),
2) dopuszcza siê realizacjê zblokowanego zespo³u budynków
mieszkalnych jednorodzinnych,
3) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki wszystkimi
obiektami wynosi:
a) dla zabudowy bliniaczej nie wiêcej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki, uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty budowlane,
b) dla zabudowy szeregowej nie wiêcej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki. uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty
budowlane, po warunkiem realizacji zakazu podzia³u
obszaru na pojedyncze dzia³ki przypisane do segmentu
mieszkalnego.
4) Dojazd do obs³ugi dzia³ki nale¿y wykonaæ zgodnie z uzgodnieniem z ZDP w Poznaniu, uzyskanym przez inwestora
w dniu 16.02.2001 r.
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5) dopuszcza siê wykonanie drogi wewnêtrznej zapewniaj¹cej dojazd do poszczególnych obiektów.

2) z³¹cza z pomiarem rozliczeniowym nale¿y ustawiæ
w granicy dzia³ki z dostêpem od ulicy.

§9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

5. Dla celów ogrzewania budynków nale¿y stosowaæ wy³¹cznie paliwa ekologiczne.

1. Sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:
1) zaopatrzenie w wodê - zaopatrzenie w wodê nale¿y
zapewniæ z istniej¹cego wodoci¹gu w ul. G³ównej,
-

odprowadzanie cieków:
nale¿y zapewniæ docelowe odprowadzanie cieków do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Borówcu, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych.

-

Poz. 223, 224
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zasilanie w gaz:

1) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z istniej¹cego
gazoci¹gu,
2) szafki przeznaczone na zawór g³ówny i urz¹dzenia
pomiarowe lokalizowaæ nale¿y w ogrodzeniu na granicy posesji.
4. zasilanie w energiê elektryczn¹:

III. PRZEPISY KOÑCOWE
§10. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art.
36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
§11. Trac¹ moc zapisy planu Zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Mieszkaniowych
Borówiec II uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Kórniku
w dniu 21.12.1998 r. Nr V/22/98, w czêci sprzecznej z ustaleniami powy¿szego planu.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) dla pokrycia zapotrzebowania w energiê elektryczn¹
terenu objêtego planem nale¿y zrealizowaæ zasilanie
na podstawie warunków uzyskanych z zak³adu energetycznego,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak

224
UCHWA£A Nr XV/215/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy M³yñskiej, czêæ B
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) art. 12 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139, z pó. zm.)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717) i na podstawie uchwa³y Nr XXX/383/2001 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 9 marca 2001 r., Rada Miejska
w Kórniku uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkalnej, w rejonie
ulicy M³yñskiej w Kórniku, obejmuj¹cy dzia³ki 882/2, 881/2,
881/3, 893/1, 894/1, 895/1, 909/2, 916/2, 929 i 930,
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:1.000,
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cy szczegó³owo
o dyspozycji terenu oraz za³¹cznik nr 1 okrelaj¹cy - lokalizacjê
przedmiotu planu.
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I. PRZEPISY OGÓLNE
§2. 1. Dla czêci powierzchni dzia³ek 909/2 i 916/2 oraz
dzia³ek 929, 930, 881/2 i 881/3 ustala siê docelowe przeznaczenie pod drogê publiczn¹, oznaczone symbolem K-Z na rysunku planu.
2. Dla czêci dzia³ek o nr ewid. 909/2, 916/2 oraz dzia³ek
o nr ewid. 882/2, 893/1, 894/1 i 895/1 ustala siê przeznaczenie
pod zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹ oznaczone symbolem M na rysunku planu.
3. Dla czêci dzia³ek 909/2 i 916/2 ustala siê wiadczenie
powierzchniowe na rzecz poszerzenia pasa drogowego ulicy
M³yñskiej,
4. Ustala siê obszar dróg publicznych:
a) drogi dojazdowej oznaczonej symbolem K-D,
b) ci¹gu pieszego oznaczonego symbolem Kx.
§3. 1. Tereny objête opracowaniem planu stanowi¹ grunty
miasta, które wg Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zakwalifikowane s¹ dla
wszelkich funkcji zwi¹zanych z przestrzeni¹ funkcjonaln¹ miasta
Kórnik.
2. Przedmiotem ustaleñ planu jest okrelenie zasad regulacji w zakresie podzia³u i gospodarowania terenu w strefie
zainwestowania mieszkaniowego.
3. Celem planu jest:
1) wyznaczenie regulacji zasad zagospodarowania terenu,
2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2. zabudowie mieszkalnej - nale¿y przez to rozumieæ obszar
projektowanego zainwestowania mieszkalnego,
§5. Ustala siê, ¿e wszelkie scalenia lub podzia³y dzia³ek
znajduj¹cych siê w granicach zatwierdzenia planu, które nast¹pi³y w trakcie sporz¹dzenia planu lub nast¹pi¹ w trakcie
jego realizacji (w tym zmiana numerów ewidencyjnych), nie
powoduj¹ niewa¿noci b¹d zmiany któregokolwiek z przepisów niniejszej uchwa³y.
§6. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania - obowi¹zuj¹ce,

3) oznaczenia funkcji terenu - wed³ug legendy na rysunku
planu,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy.
II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§7. 1. Ustala siê teren dróg publicznych oznaczony symbolem K-Z i K-D,
2. Ustala siê obszar ci¹gu pieszego oznaczony symbolem
Kx, zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala siê funkcjê mieszkaln¹ dla terenów oznaczonych symbolem M zgodnie dyspozycjami rysunku planu.
§8. 1. Dla terenu dróg publicznych oznaczonych symbolem
K-Z ustala siê przeznaczenie rezerwy terenu, pod docelowe
rozwi¹zania drogowe miejskiego uk³adu dróg obs³ugi komunikacyjnej strefy zurbanizowanej miasta Kórnik.
2. Zakazuje siê organizowania wyjazdów z projektowanych dzia³ek budowlanych na teren wymieniony w ust. 1.
3. Do czasu ostatecznego wykorzystania rezerwy terenowej na cele drogowe, teren ten mo¿e byæ wykorzystywany
jako teren upraw ogrodniczych, teren sk³adowania towarów
lub tymczasowego parkingu.
4. Zakazuje siê wykorzystania tego terenu w okresie
przejciowym na cele mog¹ce powodowaæ szkodliwy wp³yw
na rodowisko przyrodnicze.
§9. Dla terenu zabudowy mieszkalnej wymienionego
w §7 ust. 3. ustala siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u, u¿ytkowania i uzbrojenia terenu:
1. Podzia³ na dzia³ki nale¿y wykonaæ zgodnie z dyspozycjami
rysunku planu,
2. Obowi¹zuje funkcja mieszkalna jednorodzinna; przy czym
na jednej dzia³ce mo¿na zrealizowaæ tylko jeden obiekt
mieszkalny,
3. Na ka¿dej dzia³ce dopuszcza siê wykonanie gara¿u wolnostoj¹cego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego
o powierzchni zabudowy do 50 m2 i o wysokoci pomieszczenia maksimum 2,5 m,
4. Budynki mieszkalne nale¿y realizowaæ jako maksymalnie
dwukondygnacyjne z dopuszczeniem realizacji poddasza
u¿ytkowego.
5. Zaleca siê realizacjê dachów spadzistych, krytych materia³em ceramicznym lub dachówkopodobnym, przy czym
spadek dachu mo¿e wynosiæ od 25° do 50°,
6. Maksymalny procent zabudowy dzia³ek wynosi 35%, przy
czym ³¹czna powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 450 m2,
7. Zakazuje siê wykonywania dzia³alnoci gospodarczej na
dzia³kach z dojazdem drog¹ dojazdow¹ K-D,
8. Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznacza strefê dopuszczalnego usytuowania obiektów na dzia³ce,
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9. Uzbrojenie terenu nale¿y wykonywaæ w zakresie zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi programami uzbrojenia miasta.
III. PRZEPISY KOÑCOWE
§10. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art.
36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.

Poz. 224

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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UCHWA£A Nr XII/113/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi G³ówienka - czêæ dzia³ki nr ewid. 45
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) Rada
Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
we wsi G³ówienka - czêæ dzia³ki nr ewid. 45, stanowi¹cy
zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Pobiedziska.

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) strefy wolne od zabudowy wzd³u¿ linii elektroenergetycznej,
4) pasy zieleni izolacyjnej.
§5. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:2.000,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych okrelone symbolem,

§2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu o którym mowa w §1 opracowany jest dla obszaru
oznaczonego na mapie numerem ewidencyjnym 45.

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹
przeznaczenie podstawowe,

2. Obszar opracowania planu, o którym mowa w ust. 1
obejmuje teren o powierzchni 2,5 ha.

6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
wrzenia 2002 r., w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika
2002 r.

§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem M.
2) Tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczone
na rysunku planu symbolem MU.
3) Tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP.
4) Tereny ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku planu
symbolami KD, tereny ci¹gów pieszych oznaczone na
rysunku planu symbolami Kx.
5) Tereny pod infrastrukturê techniczn¹, oznaczone na rysunku planu symbolem IT.
6) Teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem EE.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem M ustala siê jako przeznaczenie podstawowe zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z budynkami gospodarczymi
lub gara¿ami. Przeznaczenie dopuszczalne mog¹ stanowiæ
us³ugi bytowe: handel, ma³a gastronomia, drobne rzemios³o
oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej. Us³ugi nie mog¹
nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko oraz nie mog¹ powodowaæ koniecznoci wydzielenia pomieszczeñ magazynowo-sk³adowych generuj¹cych
wzmo¿ony ruch samochodów ciê¿arowych.
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2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
nastêpuj¹ce standardy kszta³towania zabudowy oraz zasady
zagospodarowania dzia³ek:
1) zaleca siê formê budynku mieszkalnego w nawi¹zaniu do
architektury regionalnej oraz lokalnych tradycji budowlanych,
2) liczba kondygnacji parter plus poddasze u¿ytkowe, dachy
dwu lub wielospadowe kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym tradycyjnie stosowanym
materia³em pokryciowym o nachyleniu 20° - 45°,
3) powierzchnia zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ 40%
ogólnej powierzchni terenu dzia³ki,
4) mo¿liwoæ podpiwniczenia uzale¿niæ od lokalnych warunków gruntowo-wodnych. Wiercenie wykonane w miejscu
lokalizacji ka¿dego budynku okrelaj¹ce poziom wody
gruntowej, winno byæ podstaw¹ do ustalenia w³aciwego
sposobu posadowienia i wyboru odpowiedniej konstrukcji,
5) budynki gara¿owo-gospodarcze o powierzchni do 50 m2
parterowe o nachyleniu dachu zbli¿onym do spadku dachu budynku mieszkalnego. Dachy kryte dachówk¹ lub
materia³em dachówkopodobnym. Dopuszcza siê lokalizowanie budynków gospodarczo-gara¿owych na granicy
dzia³ki,
6) wjazdy na dzia³kê zblokowaæ przy granicy z s¹siadem,
7) ogrodzenia a¿urowe nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych p³otów:
drewno, siatka itp. Obowi¹zuje zakaz budowy pe³nych
ogrodzeñ.
§7. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MU. Przeznaczenie podstawowe tych terenów mo¿e stanowiæ zamiennie:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa us³ugowa: us³ugi turystyczne, hotelowe, gastronomiczne, handel
oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej. Us³ugi nie mog¹
nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko oraz nie mog¹ powodowaæ koniecznoci wydzielenia pomieszczeñ magazynowo sk³adowych, generuj¹cych
wzmo¿ony ruch samochodów ciê¿arowych.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) w przypadku realizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowi¹zuj¹ ustalenia §6 ust. 2 pkt 1-7,
2) zabudowê us³ugow¹ realizowaæ przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 50%
ogólnej powierzchni terenu dzia³ki,
b) liczba kondygnacji - maksymalnie dwie plus poddasze,
dachy dwu lub wielospadowe kryte dachówk¹ lub
materia³em dachówkopodobnym o nachyleniu 20° 45°,
c) mo¿liwoæ podpiwniczenia -jak w §6 ust. 2 pkt 4,
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d) w obrêbie dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca dla parkowania samochodów w³aciciela, pracowników i u¿ytkowników us³ug,
e) ogrodzenia - jak w §6 ust. 2 pkt 7.
§8. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej oznaczony na
rysunku planu symbolem ZP.
2. Teren o którym mowa w ust. 1 nale¿y traktowaæ jako
ogólnodostêpny i zagospodarowaæ zgodnie z ustalona kompozycj¹ przy udziale takich elementów jak: cie¿ki, aleje,
placyki, trawniki, kwietnik, grupy drzew, krzewów o zró¿nicowanej kolorystyce. Dopuszcza siê urz¹dzenia dzieciêce oraz
urz¹dzenie infrastruktury technicznej.
§9. 1. Dla obs³ugi terenów mieszkaniowych wyznacza siê
drogi dojazdowe oznaczone symbolami KD o szerokoci 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych z poszerzeniem w miejscu nawrotu.
2. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych - KD oraz
20 m od drogi powiatowej KDP412 (Kiszkowska).
3. Ustala siê ci¹gi piesze oznaczone na rysunku planu
symbolem Kx o szerokoci 3-6 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
4. Wzd³u¿ drogi powiatowej KDP412 wyznacza siê pas
terenu o szerokoci 5 m, oznaczony symbolem IT kosztem
dzia³ki nr ewid. 45 pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê, by tereny o których mowa wy¿ej stanowi³y
w³asnociowo czêci terenów przyleg³ych dzia³ek pod warunkiem, ¿e ogrodzenia zostan¹ zrealizowane na krawêdzi terenu
oznaczonego symbolem M. Na terenie pod infrastrukturê
techniczn¹ obowi¹zuje zakaz nasadzeñ drzew i krzewów.
5. Od strony drogi powiatowej obowi¹zuje zakaz wjazdów i zjazdów na dzia³ki.
§10. 1. Do czasu budowy oczyszczalni cieków i kolektora sanitarnego cieki odprowadziæ do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych na dzia³kach.
2. Dla odprowadzenia cieków opadowych przewiduje
siê rozwi¹zania indywidualne w postaci studni ch³onnych lub
odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokó³ zabudowañ.
3. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê, ¿e odpady
komunalne i komunalno-podobne bêd¹ gromadzone w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz odpadów na sk³adowisko odpadów.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ród³a
opalania paliwami ekologicznymi.
5. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z projektowanej stacji
transformatorowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem EE. Zmiana lokalizacji stacji transformatorowej w obrêbie obszaru opracowania nie wymaga
zmiany ustaleñ planu zagospodarowania przestrzennego.
Nale¿y zachowaæ strefê o szerokoci 7,5 m woln¹ od zabudowy kubaturowej po obu stronach linii elektroenergetycznej 15
kV.
6. Zasilanie w gaz z istniej¹cej sieci redniego napiêcia.
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ROZDZIA£ III

darowania przestrzennego Gminy Pobiedziska w czêci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.

Przepisy koñcowe
§11. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30%.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§12. Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/188/92 Rady Miasta
i Gminy Pobiedziska z dnia 10.06.1992 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn.
Nr 10 poz. 79 z dnia 6.07.1992 r.) w sprawie planu zagospo-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska
() mgr in¿. Marian Sêkowski

226
UCHWA£A Nr XII/114/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê
jednorodzinn¹ z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ - czêæ dz. nr ewid. 54/2 oraz terenu
pod eksploatacje kruszywa naturalnego dz. nr ewid. 54/4 i cz. dz. 54/2 w Go³uniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz art. 85 ust.
2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) Rada Miejska
Gminy Pobiedziska uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê jednorodzinn¹ z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ - czêæ dzia³ki nr ewid. 54/2 oraz terenu pod
eksploatacjê kruszywa naturalnego dz. nr ewid. 54/4 i czêæ
dz. nr ewid. 54/2 w obrêbie wsi Go³uñ.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu o których mowa w §1 opracowany na mapie sytuacyj-

no-wysokociowej obrêb Go³uñ dla dzia³ek o numerach ewidencyjnych:
54/2 pow. 63,03 ha, 54/4 pow. 7,38 ha, ³¹cznie 70,41 ha.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem M.
2) teren eksploatacji z³ó¿ kruszywa naturalnego oznaczony
symbolem PE,
3) teren drogi gminnej i dróg dojazdowych oznaczone na
rysunku planu symbolami 1KDG i KD,
4) zasady obs³ugi w urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
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2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie elektroenergetyczne redniego i niskiego napiêcia z
obszarami wolnymi od zabudowy,
4) pas ochronny o lenym kierunku rekultywacji.
§5. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:2.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹
przeznaczenie podstawowe,
6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu z dnia 24 wrzenia 2002 r.,
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika 2002 r.
7. przepisach szczególnych i odrêbnych, nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z przepisami wykonawczymi,
8. terenie górniczym - nale¿y przez to rozumieæ teren
o którym mowa w Prawie geologicznym i górniczym
Dz.U. Nr 27 z dn. 1 marca 1994 r. z pón. zmianami, art.
6, art. 53.
9. obszarze górniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
wyznaczony w dokumentacji geologicznej zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym Dz.U. Nr 27 z dn. 1 marca
1994 r. z pón. zmianami, art. 6, art. 51, art. 52,
10. filarze ochronnym i pasie ochronnym nale¿y przez to
rozumieæ tereny o których mowa w przepisach szczególnych i odrêbnych.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczenie
dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi bytowe: handel, ma³a
gastronomia, drobne rzemios³o. Us³ugi te nie mog¹ nale¿eæ
do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz powodowaæ koniecznoæ wydzielenia pomiesz-

czeñ magazynowo-sk³adowych generuj¹cych wzmo¿ony ruch
samochodów ciê¿arowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek,
2) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ 40%
powierzchni dzia³ki,
3) nale¿y przestrzegaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
uwzglêdniaj¹c¹ obszar wolny od zabudowy wzd³u¿ linii
elektroenergetycznej NN, równoleg³ej do drogi 1 KDG
zgodnie z rysunkiem planu. Na dzia³kach po³o¿onych poza
zasiêgiem ww. linii nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy przyj¹æ w odleg³oci 6 m od frontowych granic dzia³ek,
4) forma projektowanych budynków mieszkalnych winna
byæ nastêpuj¹ca:
a) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kryte dachówk¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em pokryciowym,
5) budynki gospodarcze lub gara¿e nie powinny przekraczaæ
powierzchni 50 m2. Wysokoæ - jedna kondygnacja do
okapu dachu. Usytuowanie zgodnie z rysunkiem planu lub
w inny sposób - zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Forma dachu nawi¹zuj¹ca do formy dachu budynku mieszkalnego,
6) pomieszczenia us³ugowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2
nale¿y wydzieliæ w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego lub dobudowaæ od strony tylnej lub bocznej,
7) ogrodzenia a¿urowe, nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych p³otów, drewno, siatka itp. Obowi¹zuje zakaz budowy pe³nych ogrodzeñ.
4. Prace ziemne na terenie, o którym mowa w ust. 1
wymagaj¹ nadzoru archeologiczno- konserwatorskiego.
§7. 1. Ustala siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem PE przeznaczony pod powierzchniow¹ eksploatacje z³ó¿
kruszywa naturalnego.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 obejmuje teren górniczy, obszar górniczy, tereny filarów i pasów ochronnych,
drogi wewnêtrzne, urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) eksploatacja z³o¿a kruszywa naturalnego musi siê odbywaæ przy zachowaniu warunków koncesji, przepisów odrêbnych i szczególnych oraz Polskich Norm,
2) filary ochronne i pasy ochronne wykonaæ przy zachowaniu
przepisów odrêbnych i szczególnych:
a) po obu stronach od fundamentów s³upów i skrajnych
przewodów linii energetycznych,
b) wzd³u¿ dróg, granic dzia³ki i terenów mieszkaniowych,
3) zachowaæ pas ochronny o zmiennej szerokoci 20-40 m
zgodnie z rysunkiem planu, na którym ustala siê:
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a) zakaz lokalizowania zabudowy,
b) leny kierunek rekultywacji,
4) zdejmowany sukcesywnie nadk³ad gromadziæ na tymczasowych zwa³owiskach,
5) podczas eksploatacji i rekultywacji w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych prowadziæ gospodarkê bezodpadow¹, nadk³ad w ca³oci wykorzystaæ do rekultywacji
terenu poeksploatacyjnego,
6) rekultywacje wykonaæ zgodnie z dokumentacj¹ rekultywacyjn¹. Kierunek rekultywacji rolny z mo¿liwoci¹ wystêpowania zbiorników wodnych,
7) dopuszcza siê wykorzystanie do celów rekultywacji mas
ziemnych przywo¿onych z poza obszaru eksploatacji, pod
warunkiem ich przydatnoci i spe³nienia przepisów odrêbnych i szczególnych.
4. Prace ziemne na terenie o którym mowa w ust. 1
wymagaj¹ nadzoru archeologiczno- konserwatorskiego.
§8. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z:
1) istniej¹cej drogi gminnej 1KDG,
2) projektowanych dróg dojazdowych KD.
2. Na poszerzenie pozosta³ych dróg gminnych przylegaj¹cych do terenów oznaczonych symbolami PE i M przeznacza
siê pasy terenów o szerokoci 2,5 m wy³¹czone z dzia³ek
o numerach ewidencyjnych 54/2 i 54/4.
3. Dla dróg o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce szerokoci:
- drogê gminn¹ 1KDG o szerokoci 9 m poszerza siê o 1 m
kosztem terenu dzia³ki o numerze ewidencyjnym 54/2,
- projektowane drogi dojazdowe KD ustala siê o szerokociach 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
4. Obci¹¿enie samochodów transportuj¹cych kruszywo
musi byæ dostosowane do wytrzyma³oci nawierzchni dróg.
§9. 1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego. Dopuszcza siê indywidualne ujêcia na dzia³ce.
2. cieki sanitarne gromadziæ w szczelnych zbiornikach
bezodp³ywowych.
3. cieki opadowe zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.

4. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê:
1) odpady komunalne gromadziæ w granicach dzia³ki w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko
odpadów,
2) odpady klasyfikowane jako niebezpieczne zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
5. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
redniego napiêcia 15 kV. W przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy, wyznacza siê teren pod trafostacjê oznaczony
symbolem EE, zmiana lokalizacji stacji nie powoduje zmiany
planu.
6. Zachowaæ obszar wolny od zabudowy, wyrobu kruszywa i pracy maszyn od linii elektro- energetycznej SN 15 k V,
po 7 m od osi przewodów elektrycznych oraz 3 m od osi
przewodów elektrycznych linii elektroenergetycznej NN, biegn¹cej równolegle do drogi 1KDG.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ród³a
paliw ekologicznych.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§10. Zgodnie z art. 10 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) ustala siê stawkê s³u¿¹c¹
naliczaniu jednorazowej op³aty o której mowa w art. 36 ust.
3 tej¿e ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
§11. Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/188/92 Rady Miasta i
Gminy Pobiedziska z dnia 10.06.1992 r. w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pobiedziska (Dz.
Urz. Woj. Pozn. Nr 10 poz. 79 z dnia 6.07.1992 r.) w czêci
sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska
() mgr in¿. Marian Sêkowski
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227
UCHWA£A Nr XI/135/2003 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tyniec
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 z pó. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 80 poz. 717 jak równie¿ art. 7 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych
(Dz.U. Nr 16 poz. 78 z pó. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne planu
§1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tyniec, to ustalenia niniejszej uchwa³y oraz rysunek planu
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 wykonany na aktualnej mapie
sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1.000.
§2. 1. Granice obszaru objêtego planem pokrywaj¹ siê
z granicami ustalonymi uchwa³¹ nr XXIX/435/2001 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 15.02.2001 w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tyniec.
2. Plan obejmuje obszar ograniczony ul. Braci Niemojowskich, ¯ytni¹, rzek¹ Swêdrni¹ zgodnie z oznaczeniem jego
granic na rysunku planu.
§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem,
2) wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikaj¹cych z nowego sposobu zagospodarowania terenu.
§4. 1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) przeznaczenie terenu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczaj¹ce ulice z parkingami, cie¿k¹ rowerow¹,
4) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych (ulice
oznaczone na rysunku planu symbolem KD, KL, parking KS, ci¹g pieszo-jezdny ze cie¿k¹ rowerow¹ i do jazdy na
wrotkach - KPX, zieleñ wzd³u¿ rzeki Swêdrni - ZP).
5) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz
urz¹dzenia terenu, w tym:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) maksymalna liczba kondygnacji,
c) dominanty przestrzenne,
6) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. W planie wyznacza siê:
1) tereny pod rozwój us³ug sportu z gastronomi¹ i handlem
oznaczone na rysunku planu symbolem US/UG/UH,
2) tereny pod zieleñ parkow¹ z us³ugami sportu i rekreacji
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/US/UR,
3) tereny pod zieleñ parkow¹ oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP,
4) tereny pod cmentarz czynny oznaczone na rysunku planu
symbolem ZC,
5) tereny pod us³ugi komercyjne oznaczone na rysunku
planu symbolem UC,
6) tereny pod us³ugi kultury oznaczone na rysunku planu
symbolem UK,
7) tereny pod rozwój komunikacji oznaczone na rysunku
planu:
-

symbolem KL - ulice lokalne o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 12-15 m,

-

symbolem KD - ulice dojazdowe o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 10-12 m,

-

symbolem KS - parkingi,

-

symbolem KPX - g³ówny ci¹g pieszo-rowerowy ze
cie¿k¹ do jazdy na wrotkach,

8) ujêcie wody oznaczone na rysunku planu symbolem WZ,
9) tereny stacji transformatorowej oznaczone na rysunku
planu symbolem EE.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 ustala siê
funkcje podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach okrela siê funkcje dopuszczalne i warunki ich dopuszczenia.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 2 ustala siê
zagospodarowanie tymczasowe jedynie w celu lokalizowania:
1) parkingów w poziomie terenu,
2) zapleczy budów.
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5. Nieobowi¹zuj¹cymi zapisami planu s¹:
1) przebieg sieci infrastruktury technicznej,
2) drugorzêdny uk³ad komunikacyjny,
3) przebieg cie¿ek rowerowych, pieszych, do jazdy na wrotkach i toru saneczkowego,
4) kszta³t zbiorników wodnych,
5) kszta³t terenów pod skate-parki,
6) kszta³t terenów pod imprezy terenowe.

§6. Na ca³ym obszarze ustala siê zakazy:
1) realizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których opracowanie raportu jest
wymagane obowi¹zkowo,
2) lokalizacji obiektów mog¹cych pogorszyæ jakoæ wód
podziemnych, z wy³¹czeniem §12.
3) wprowadzania cieków do wód powierzchniowych,
4) realizowania kot³owni na paliwa sta³e nieekologiczne.

§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

§7. Wszelkie prace ziemne na terenie objêtym planem
wymagaj¹ zezwolenia w Delegaturze S³u¿by Ochrony Zabytków w Kaliszu.

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,

ROZDZIA£ II

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bêd¹cy przedmiotem niniejszej uchwa³y,

Przeznaczenie poszczególnych terenów
oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowania

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu,
który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,

§8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1 US/UG/UH ustala siê:

4) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar objêty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku
planu,

1) funkcjê us³ug sportu i gastronomii jako przeznaczenie
podstawowe,

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren o okrelonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolami literowocyfrowymi,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania obiektów budowlanych w
linii zabudowy okrelonej na rysunku planu lub w odleg³oci wiêkszej,
7) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
9) drugorzêdnym uk³adzie komunikacyjnym - nale¿y przez to
rozumieæ ulice wewnêtrzne obs³uguj¹ce pojedyncze inwestycje realizowane na w³asny koszt inwestorów,
10) zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej - nale¿y przez
to rozumieæ wspóln¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹ na danym
terenie w celu zagospodarowania go zgodnie z przeznaczeniem. Dla terenu tego wymagane jest ca³ociowe opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ³¹cznie
z elementami infrastruktury technicznej i zatwierdzenia
projektu zagospodarowania terenu bêd¹cego elementem
projektu architektoniczno-budowlanego,
11) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
i handel obs³uguj¹cy tereny cmentarza, np. sprzeda¿
kwiatów, zak³ad pogrzebowy itp.

2) funkcjê us³ug handlu jako przeznaczenie dopuszczalne,
3) zorganizowan¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹,
4) bezwzglêdne wykluczenie produkcji przemys³owej,
5) maksymaln¹ iloæ kondygnacji - 2,
6) obowi¹zek opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która winna okreliæ w szczególnoci:
-

powi¹zania zewnêtrzne: uk³ad komunikacyjny, ci¹gi
piesze, parkingi,

-

zasady lokalizacji obiektów,

-

zasady obs³ugi technicznej,

-

zasady zasilania terenu w energiê elektryczn¹, wodê,
telefon, kanalizacjê sanitarn¹ i opadow¹, gaz, ogrzewanie,

-

tereny zielone,

-

lokalizacjê zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów.

7) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
8) teren poza liniami zabudowy nale¿y przeznaczyæ w ramach funkcji dopuszczalnych wy³¹cznie pod zieleñ, miejsca parkingowe i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
9) zakaz wtórnych podzia³ów na dzia³ki budowlane.
§9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
2US/UG/UH ustala siê:
1) funkcjê us³ug sportu i gastronomii jako przeznaczenie
podstawowe,
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2) funkcjê us³ug handlu jako przeznaczenie dopuszczalne,

-

cie¿ki rowerowe i piesze,

3) zorganizowan¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹,

-

cie¿ki dla je¿d¿¹cych na wrotkach i tor saneczkowy,

4) bezwzglêdne wykluczenie produkcji przemys³owej,

-

teren pod zbiornik wodny z ukszta³towanym obrze¿em
s³u¿¹cym do obserwowania zawodów modeli p³ywaj¹cych, wêdkarskich itp., wraz z infrastruktur¹ sportow¹
pod lodowisko,

-

tereny pod skate-parki zaprojektowane zgodnie z wymaganiami umo¿liwiaj¹cymi zorganizowanie zawodów,

-

tereny pod imprezy plenerowe,

-

dominanty przestrzenne (rzeby, fontanny, wie¿e widokowe),

-

lokalizacjê zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów,

5) maksymaln¹ iloæ kondygnacji - 2,
6) obowi¹zek opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która winna okreliæ w szczególnoci:
-

powi¹zania zewnêtrzne: uk³ad komunikacyjny, ci¹gi
piesze, parkingi,

-

zasady lokalizacji obiektów,

-

zasady obs³ugi technicznej,

-

zasady zasilania terenu w energiê elektryczn¹, wodê,
telefon, kanalizacjê sanitarn¹ i opadow¹, gaz, ogrzewanie,

-

tereny zielone,

-

lokalizacjê zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów,

7) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
8) teren poza liniami zabudowy nale¿y przeznaczyæ w ramach funkcji dopuszczalnych wy³¹cznie pod zieleñ, miejsca parkingowe i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
9) budowê obiektów na terenie okrelonym liniami rozgraniczaj¹cymi pod warunkiem prze³o¿enia sieci wodoci¹gowej, w przypadku wejcia w kolizjê,

4) wprowadzenie szpaleru zieleni izolacyjnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
§11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP ustala siê:
1) funkcjê zieleni parkowej przeznaczonej na zieleñ publiczn¹
(wzd³u¿ rzeki Swêdrni), z prawem realizacji obiektów ma³ej
architektury i urz¹dzeñ rekreacyjnych,
2) w programie zagospodarowania terenu nale¿y przewidzieæ:
-

lokalizacjê ci¹gu pieszo-rowerowego o szerokoci 3,5
m, w tym 1,5 m - ci¹g pieszy, 2,0 m - cie¿ka rowerowa
oraz miejsc wypoczynkowych,

-

zagospodarowanie terenów otwartych zieleni¹ urz¹dzon¹ (w doborze gatunków drzew i krzewów nale¿y
przewidzieæ gatunki rodzime i dostosowane do warunków glebowo-wodnych),

-

zakaz nasadzania zieleni wysokiej na skarpie,

10) zakaz wtórnych podzia³ów na dzia³ki budowlane.
§10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/US/UR ustala siê:
1) funkcjê zieleni parkowej z us³ugami sportu i rekreacji,
z prawem realizacji obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ
reakcyjnych,
2) zorganizowan¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹,
3) obowi¹zek opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która winna okreliæ:
-

powi¹zania zewnêtrzne: uk³ad komunikacyjny, parkingi,

-

zasady lokalizacji obiektów terenowych,

-

zasady obs³ugi technicznej,

-

zasady zasilania terenu w energiê elektryczn¹, wodê,
telefon, kanalizacjê sanitarn¹ i opadow¹, gaz, ogrzewanie,

-

g³ówn¹ o ci¹gu pieszego z mostami zgodnie z rysunkiem planu,

-

tereny zieleni do zagospodarowania zgodnie ze sztuk¹
projektowania parków i ogrodów (w doborze gatunków drzew i krzewów nale¿y przewidzieæ gatunki rodzime i dostosowane do warunków glebowo-wodnych)
uwzglêdniaj¹c oczka wodne,

§12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC ustala siê funkcjê cmentarza.
2. Na terenie tym nakazuje siê:
-

w odleg³oci od 30 do 150 m od rzeki Swêdrni realizacjê miejsc na urny tj. kolumbarium z du¿¹ iloci¹
zieleni urz¹dzonej,

-

pozosta³y teren przeznaczyæ na miejsca grzebalne, po
uprzednio wykonanych badaniach hydrogeologicznych
okrelaj¹cych wp³yw zanieczyszczeñ z cmentarza
(z podaniem czasu i kierunku przes¹czania tych zanieczyszczeñ) na jakoæ wód podziemnych, W przypadku
stwierdzenia (w wyniku tych badañ) mo¿liwoci pogorszenia jakoci wód podziemnych teren ten nale¿y
równie¿ przeznaczyæ pod realizacjê kolumbarium.

§13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK ustala siê:
1) funkcjê us³ug kultury pod budowê kaplicy,
2) zorganizowan¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹,
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3) maksymaln¹ iloæ kondygnacji - 2,

ROZDZIA£ III

4) obowi¹zek opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która winna okreliæ w szczególnoci:
-

powi¹zania zewnêtrzne: uk³ad komunikacyjny, ci¹gi
piesze, parkingi,

-

zasady lokalizacji obiektu,

-

zasady obs³ugi technicznej,

-

zasady zasilania terenu w energiê elektryczn¹, wodê,
telefon, kanalizacjê sanitarn¹ i opadow¹, gaz, ogrzewanie,

-

tereny zielone,

5) wprowadzenie szpaleru zieleni izolacyjnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
§14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC ustala siê:
1) funkcjê us³ug komercyjnych jako funkcjê podstawow¹,
2) zorganizowan¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹,
3) bezwzglêdne wykluczenie produkcji przemys³owej,
4) maksymaln¹ iloæ kondygnacji - 2,
5) obowi¹zek opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która winna okreliæ w szczególnoci:
-
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powi¹zania zewnêtrzne: uk³ad komunikacyjny, ci¹gi
piesze, parkingi,

-

zasady lokalizacji obiektów,

-

zasady obs³ugi technicznej,

-

zasady zasilania terenu w energiê elektryczn¹, wodê,
telefon, kanalizacjê sanitarn¹ i opadow¹, gaz, ogrzewanie,

-

tereny zielone,

-

lokalizacjê zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów,

6) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
7) funkcjê mieszkaniow¹ (na warunkach czasowych bez prawa rozbudowy i utrwalania) jako funkcjê dopuszczaln¹,
8) teren poza liniami zabudowy pod miejsca parkingowe,
urz¹dzenia infrastruktury technicznej i zieleñ w ramach
funkcji dopuszczalnych,
9) zakaz wtórnych podzia³ów na dzia³ki budowlane.
§15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WZ ustala siê:
- teren istniej¹cej studni - ujêcia wody z bezporedni¹ stref¹
ochronn¹.

Ustalenia dla terenów komunikacyjnych
§17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KL ustala siê:
1) funkcjê komunikacji samochodowej, jako funkcjê podstawow¹ z przeznaczeniem terenu pod poszerzenie ulicy
lokalnej Braci Niemojowskich oraz cie¿kê piesz¹, rowerow¹ i parking,
2) mo¿liwoæ lokalizacji infrastruktury technicznej jako funkcji dopuszczalnej.
§18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KL ustala siê:
1) funkcjê komunikacji samochodowej, jako funkcjê podstawow¹ z przeznaczeniem terenu pod poszerzenie ulicy
lokalnej ¯ytniej oraz cie¿kê piesz¹,
2) mo¿liwoæ lokalizacji infrastruktury technicznej oraz miejsc
parkingowych dla niepe³nosprawnych, taksówek itp. jako
funkcji dopuszczalnej.
§19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD ustala siê:
1) funkcjê komunikacji samochodowej, jako funkcjê podstawow¹ z przeznaczeniem pod budowê ulicy dojazdowej ze
cie¿k¹ piesz¹, rowerow¹ i parkingami,
2) mo¿liwoæ lokalizacji infrastruktury technicznej jako funkcji dopuszczalnej,
3) wprowadzenie szpaleru zieleni izolacyjnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
§20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS ustala siê:
1) funkcjê komunikacji samochodowej, jako funkcjê podstawow¹ z przeznaczeniem terenu pod parking,
2) mo¿liwoæ lokalizacji infrastruktury technicznej jako funkcji dopuszczalnej,
3) wprowadzenie szpaleru zieleni izolacyjnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
§21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KPX ustala siê:
1) funkcjê g³ównego ci¹gu pieszo-jezdnego, ze cie¿k¹ rowerow¹ i do jazdy na wrotkach,
2) mo¿liwoæ lokalizacji infrastruktury technicznej i zieleni
ozdobnej oraz dopuszczenie ruchu samochodowego pojazdów uprzywilejowanych i in. zwi¹zanych z utrzymaniem czystoci jako funkcji dopuszczalnej.
ROZDZIA£ IV

§16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE ustala siê:

Ustalenia dla infrastruktury technicznej

- teren istniej¹cej stacji transformatorowej.

§22. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala
siê:
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1) lokalizacjê stacji transformatorowej na terenie oznaczonym symbolem EE,
2) zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych
w granicach planu,
3) sieæ nale¿y sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych ulic,
ci¹gu pieszo-jezdnego i ci¹gu pieszego,
4) budowê sieci oraz urz¹dzeñ elektroenergetycznych na
terenie objêtym planem, na zasadach okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.
§23. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala siê:
1) rozbudowê sieci gazowej redniego i niskiego cinienia
w oparciu o istniej¹cy gazoci¹g zlokalizowany w ul. Braci
Niemojowskich w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci,
2) lokalizacjê sieci gazowej na terenie objêtym planem
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, ci¹gu pieszego oraz
w liniach drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego.
§24. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) dostarczanie wody z miejskiej sieci wodoci¹gowej w ul.
Braci Niemojowskich z rozbudow¹ rozdzielczej sieci wodoci¹gowej w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez
zarz¹dcê sieci,
2) lokalizacjê sieci wodoci¹gowej na terenie objêtym planem
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, ci¹gu pieszego oraz
w liniach drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego.
§25. W zakresie odprowadzenia cieków sanitarnych
i opadowych ustala siê:
1) jako obowi¹zuj¹cy rozdzielczy system kanalizacji,
2) prowadzenie sieci kanalizacyjnej na terenie objêtym planem w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, ci¹gu pieszego oraz
w liniach drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego,
3) odprowadzenie cieków sanitarnych do komunalnej sieci
kanalizacji w ul. Braci Niemojowskich w uzgodnieniu i na
warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci,
4) podczyszczanie w separatorach cieków odprowadzanych
z parkingów i terenów utwardzonych do komunalnej sieci
zgodnie z wymogami okrelonymi przez zarz¹dcê sieci,
5) odprowadzenie cieków deszczowych do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Braci Niemojowskich
w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê
sieci,
6) budowê kana³ów sanitarnych i opadowych w uzgodnieniu
i na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci.
§26. W zakresie usuwania odpadów sta³ych ustala siê:
1) gromadzenie odpadów z zastosowaniem zbiórki selektywnej w granicach posesji,
2) wywóz w systemie zorganizowanym.
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§27. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:
1) zasadê stosowania proekologicznych systemów ogrzewania, w tym z miejskiej sieci ciep³owniczej,
2) obowi¹zek umieszczenia ruroci¹gu ciep³owniczego pod
powierzchni¹ terenu.
§28. W zakresie telekomunikacji ustala siê:
1) zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z sieci teletechnicznej,
2) prowadzenie sieci teletechnicznych na terenie objêtym
planem w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, ci¹gu pieszego
oraz w liniach drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego,
3) budowê sieci w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci. Ewentualna lokalizacja stacji bazowej
telefonii komórkowej winna wczeniej uzyskaæ pozytywn¹
opiniê Szefostwa Infrastruktury Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
ROZDZIA£ V
Ustalenia koñcowe
§29. Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
jednorazowe op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci dla
ca³ego terenu objêtego planem - w wysokoci 1%.
§30. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene teren
o powierzchni 4,7345 ha okrelony szczegó³owo w dokumentacji dotycz¹cej przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze
i nielene, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§31. Do planu do³¹cza siê prognozê oddzia³ywania na
rodowisko przyrodnicze stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§32. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹
moc ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XIX/121/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 padziernika
1991 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza
na okres perspektywiczny do roku 2005 w obowi¹zuj¹cych
granicach administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 17, poz.
163 z 1991 r. z pó. zm.) dla terenów, o których mowa w §2
niniejszej uchwa³y.
§33. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kalisza.
§34. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek
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UCHWA£A Nr XXI/130/2003 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 21 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji
gospodarczej w Wysogotowie, czeæ B, rejon ul. Wierzbowej, Grzybowej, Skórzewskiej i Szparagowej
Na podstawie art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z póniejszymi zmianami)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy Tarnowo Podgórne
Nr XXII/173/96 z dnia 13.02.96 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci wsi Wysogotowo, jednostka B dokonuje
siê zmiany w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne zatwierdzonym Uchwa³¹
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXX/148/92 z dnia 8
grudnia 1992 r., opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 1/93
poz. 5, w zakresie obejmuj¹cym czêæ wsi Wysogotowo,
oznaczonym jako czêæ B - rejon ul. Wierzbowej, Grzybowej, Skórzewskiej i Szparagowej.
2. Integraln¹ czêæ planu stanowi rysunek planu w skali
1:1.000 - stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
3. Niniejsza uchwa³a zawiera poni¿ej ustalenia planu
zwane dalej przepisami.
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2. 1. Ustalenia zawarte w niniejszym planie stanowi¹
podstawê prawn¹ dla wszelkich dzia³añ w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze czêci wsi Wysogotowo, oznaczonym jako jednostka B, w granicach oznaczonych na rysunku planu dla etapu I.
2. Plan okrela, zgodnie z ustaw¹ o zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r., zakres oraz sposoby
postêpowania w sprawach przeznaczania terenów na okrelone cele i ustala zasady ich zagospodarowania, przyjmuj¹c
zrównowa¿ony rozwój jako podstawê tych dzia³añ na terenie
czêci wsi Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne - uwzglêdniaj¹c przede wszystkim:
a) ustalenia studium gminy Tarnowo Podgórne,
b) wymagania ³adu przestrzennego, urbanistyki i architektury,

c) wymagania ochrony rodowiska przyrodniczego, zdrowia
oraz bezpieczeñstwa ludzi i mienia,
d) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo w³asnoci,
e) kszta³towanie infrastruktury spo³ecznej i technicznej.
3. Tekst planu zawiera nastêpuj¹ce rodzaje ustaleñ:
a) ustalenia ogólne z okreleniem nienaruszalnych elementów planu,
b) ustalenia szczegó³owe, dotycz¹ce zagospodarowania
i wykorzystania gruntów, dotycz¹ce poszczególnych terenów o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie u¿ytkowania,
4. Rysunek planu w skali 1:1.000 zawiera nastêpuj¹ce
rodzaje ustaleñ:
a) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie u¿ytkowania,
b) tereny o ró¿nych sposobach u¿ytkowania,
c) orientacyjne linie podzia³ów terenów, do ucilenia na
etapie realizacji planu,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) strefy ochronne wokó³ ujêcia wody,
f) zasady obs³ugi komunikacyjnej.
5. Obiekty in¿ynieryjne, których lokalizacja nie wymaga
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i lenych oraz wyznaczania stref sanitarnych, mog¹ byæ lokalizowane na terenach
niewyszczególnionych w planie, w zale¿noci od potrzeb
i mo¿liwoci.
6. Uznaje siê funkcjê aktywizacji gospodarczej za funkcjê
wiod¹c¹ na obszarze opracowania planu etap I, zgodnie
z ustaleniami studium gminy Tarnowo Podgórne.
§3. 1. Ilekroæ w opracowaniu mówi siê o:
1) Ustawie, to nale¿y przez to rozumieæ Ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 415 wraz z póniejszymi zmianami),
2) Prawo ochrony rodowiska, to nale¿y przez to rozumieæ
ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
rodowiska. (opubl. w Dz.U. Nr 62 poz. 627 z pón. zm. obowi¹zuje od dnia 1 padziernika 2001 r., zgodnie
z ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy
- Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (opubl. Dz.U. Nr 100 poz.
1085).
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3) Warunkach technicznych, to nale¿y przez to rozumieæ
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002
r., poz. 690,
4) Prawie budowlanym, to nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z póniejszymi zmianami).
5) Planie, to nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy.
6) Rysunku planu, to nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce definicje terminów u¿ytych
w tekcie zmian planu:
1) nieprzekraczalna lina zabudowy - linia, poza któr¹
(w kierunku na zewn¹trz dzia³ki, terenu) realizacja budynków jest zakazana,
2) linie rozgraniczaj¹ce - linie rozdzielaj¹ce tereny o ró¿nym
sposobie u¿ytkowania,
3) linie podzia³u geodezyjnego (LPG) - linie projektowanego
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane; jednoczenie wprowadza siê podzia³ na LPG obowi¹zuj¹ce i zalecane - LPG
obowi¹zuj¹ce oznaczaj¹ obowi¹zek przeprowadzenia projektowanego podzia³u w sposób geodezyjny, natomiast
LPG zalecana, nie oznacza, ¿e taki obowi¹zek istnieje,

ków, podzia³u w³asnociowego i nawierzchni utwardzonych,
11) raport - odpowiednie opracowanie zgodnie z Ustaw¹
Prawo ochrony rodowiska,
12) zagospodarowanie tymczasowe - sposób wykorzystania
i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu,
dopuszczone na czas nieokrelony. Na obszarze zagospodarowania tymczasowego mog¹ byæ realizowane tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane,
13) reklama wolnostoj¹ca - obiekt budowlany przeznaczony
do ekspozycji reklam,
14) reklama wbudowana - miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym,
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o pow. do 0,3 m2 nie jest
reklam¹ wbudowan¹,
15) dostêp ogólny (terenu, obiektu ogólnodostêpnego) - dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹ doby,
16) dostêp publiczny - oznacza to dostêp do terenu nie limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi. Wstêp
na teren (do obiektu) o dostêpie publicznym zapewniony
jest ka¿dej osobie; mog¹ byæ jednak postawione pewne
warunki o charakterze organizacyjnym lub finansowym,
np. dostêp tylko w ustalonych godzinach, bilet wstêpu,

4) wskanik maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy - stosunek powierzchni zabudowy obiektu do powierzchni ca³kowitej dzia³ki wyra¿ony w %,
5) minimalny wskanik powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych - stosunek powierzchni terenów zielonych
i nieutwardzonych pokrytych rolinnoci¹ (naturaln¹ lub
urz¹dzon¹), stanowi¹c¹ powierzchniê ekologicznie czynn¹
do ca³kowitej powierzchni dzia³ki, wyra¿on¹ w %,
6) maksymalna dopuszczalna wysokoci zabudowy - wysokoæ budynku mierzon¹ od poziomu terenu lub dojazdu
przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku do górnej
p³aszczyzny stropu nad ostatni¹ kondygnacj¹ zawieraj¹c¹
pomieszczenia na pobyt ludzi oraz s³u¿¹c¹ celom technologicznym, magazynowym i innym zwi¹zanym z dzia³alnoci¹ podstawow¹, wykonywan¹ w budynku,
7) funkcji dominuj¹cej (nazywanej te¿ inaczej przeznaczeniem podstawowym) - g³ówna (najwa¿niejsza) funkcja
terenu, okrelona w planie ustaleniami jakociowymi,
8) funkcja dopuszczalna - rodzaje przeznaczenia inne ni¿
dominuj¹ce (podstawowe), które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenia dominuj¹ce (podstawowe),
9) typ zabudowy - zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy:
usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu, charakter
rozwi¹zañ architektonicznych,
10) kompozycja zespo³u zabudowy - uk³ad ulic, placów, budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy, wysokoci zabudowy, kszta³tu dachów i zwieñczenia budyn-

ROZDZIA£ III
Ustalenia dotycz¹ce kategorii terenu
§4. Ustala siê przeznaczenie terenów objêtych zmian¹
planu jako:
1. AG - Tereny istniej¹cej i projektowanej zabudowy aktywizacji gospodarczej.
2. RR - Tereny rolne.
3. WZ - Tereny ujêcia wód podziemnych.
4. KS - Tereny komunikacji samochodowej i pieszej.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony wartoci
przyrodniczych na terenie objêtym planem
§5. 1. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ograniczenia w sposobie u¿ytkowania terenu, wynikaj¹ce z wprowadzonych stref ochrony bezporedniej i poredniej ujêcia wód
podziemnych:
1) w strefie ochrony bezporedniej dla studni nr 1, 2 i 3,
w granicach op³otowania stacji uzdatniania wody (teren
WZ) brak mo¿liwoci jakiegokolwiek gospodarczego wykorzystania terenu,
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2) w strefie ochrony poredniej wewnêtrznej, o obszarze
w formie elipsy o rednicy d³u¿szej 220 m i krótszej 110
m, licz¹c od studni (nr 1 i 2) istnieje mo¿liwoæ tylko
rolniczego wykorzystania terenu (teren oznaczony symbolem SO),
3) w strefie ochrony poredniej zewnêtrznej, w granicach
okrelonych w planie, zakazuje siê lokalizowaæ podmioty
gospodarcze (z produkcj¹ uci¹¿liw¹ dla rodowiska lub
stosuj¹ce substancje toksyczne), takie jak:
a) zak³ady produkcji farb i lakierów oraz spoiw,
b) magazyny dystrybucji materia³ów ropopochodnych
i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do
ich transportu,
c) magazyny do przechowywania i sk³adowania materia³ów promieniotwórczych,
d) zak³ady regeneracji lub utylizacji odpadów,
e) zak³ady utylizacji sprzêtu elektronicznego,
f) zak³ady stosuj¹ce w produkcji zwi¹zki rtêci i metali
ciê¿kich,
g) sk³adowiska samochodów u¿ywanych,
h) warsztaty samochodowe,
i)

wytwórnie mas bitumicznych lub produktów z nimi
zwi¹zanych,

j) przetwórnie miêsa i ryb oraz ubojnie,
k) fermy chowu zwierz¹t i zwi¹zanych z tym uci¹¿liwych
dla rodowiska zak³adów,
I)

zak³ady zwi¹zane z produkcj¹ baterii i innych wyrobów
zawieraj¹cych o³ów oraz urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB,

m) zak³ady stosuj¹ce fenol, formalinê, cyjanki, zmiêkczacze plastyczne, reagenty i wêglowodory alifatyczne,
takie jak: toulen, ksylen, styren itp.,
n) wiêksze zak³ady poligraficzne,
o) mogilniki oraz magazyny i sk³ady rodków ochrony
rolin i chemikalii.
2. W strefie ochrony poredniej zewnêtrznej, w granicach
okrelonych na planie, w ramach prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej, zakazuje siê:
a) wprowadzania cieków do ziemi i wód powierzchniowych,
b) budowy dróg i placów z ¿u¿la,
c) urz¹dzania pryzm kiszonkowych na pod³o¿u nieszczelnym
bez zbiorników soków kiszonkowych,
d) rolniczego wykorzystywania cieków,
e) wypasania i grzebania zwierz¹t oraz zakopywania opakowañ po rodkach ochrony rolin,
f) wykonywania nowych ujêæ wody,
g) odprowadzania do kanalizacji deszczowej wód opadowych z po³aci 1 dachowych i trawników,
h) wydobywania kopalin,
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3. W strefie ochrony poredniej zewnêtrznej, w granicach
okrelonych na planie, w ramach prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej ustala siê:
a) lokalizowaæ nieuci¹¿liw¹ dla rodowiska funkcjê AG, ograniczon¹ zakresem swego oddzia³ywania do powierzchni
dzia³ki.
b) istniej¹ce obiekty podmiotów gospodarczych mog¹ byæ
rozbudowane wg zasad podanych w ustaleniach szczegó³owych.
c) obsadzenie zieleni¹ izolacyjn¹ wysok¹ (drzewa) granic
tych dzia³ek, które s¹siaduj¹ lub bêd¹ s¹siadowaæ z terenami zabudowy mieszkaniowej,
d) dolesienie czêci dzia³ki 58/27 i ca³kowite zalesienie dzia³ek
58/13, 59/7, 58/8 i 58/9, w granicy okrelonej na planie,
e) maksymalny wskanik zabudowy dzia³ek, których wielkoæ nie przekracza powierzchni 1.500 m2 - w wysokoci
35% ich powierzchni,
f) maksymalny wskanik zabudowy dzia³ek, których wielkoæ jest wiêksza od powierzchni 1.500 m2, - w wysokoci
40% ich powierzchni,
g) zlokalizowanie szczelnych zbiorników na nieczystoci p³ynne. Lokalizacje tych zbiorników okrelaj¹ przepisy prawa
budowlanego,
h) wykonywanie zadaszeñ nad miejscami gromadzenia odpadów sta³ych,
i) zawarcie umowy wstêpnej pomiêdzy prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹, a odpowiednim miejscowo Zak³adem Gospodarki Komunalnej na wywóz nieczystoci p³ynnych i sta³ych przed wydaniem przez Urz¹d Gminy Tarnowo Podgórne decyzji o pozwoleniu na budowê,
j) uszczelnienie istniej¹cych zbiorników na nieczystoci p³ynne i zadaszenie istniej¹cych miejsc przeznaczonych na
gromadzenie odpadów sta³ych - w tym celu odpowiednie
s³u¿by komunalne musz¹ przeprowadzaæ cykliczne kontrole stanu szczelnoci tych zbiorników,
k) odprowadzenie wód opadowych z dachów i trawników na
posesjach bezporednio do gruntu, a z dróg i placów
manewrowych znajduj¹cych siê na terenie posesji wody
opadowe przed wprowadzeniem w grunt koniecznie podczyciæ.
4. W strefie ochrony poredniej zewnêtrznej, w granicach
okrelonych na planie, w ramach prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej, zezwala siê m.in. na:
a) u¿ytkowanie rolnicze terenu, przy ograniczeniu dawki
nawo¿enia do 350 NPK/ha i 2 kg rodków ochrony rolin
na 1 ha,
b) budowê myjni samochodowych pod warunkiem prawid³owej gospodarki zu¿ytymi rodkami myj¹cymi oraz olejami,
c) budowê dróg osiedlowych i placów manewrowych
z koniecznoci¹ budowy kanalizacji deszczowej dla podczyszczenia wód opadowych,
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d) wykonywanie robót melioracyjnych pod warunkiem, ¿e
nie nast¹pi odprowadzenie z nich zanieczyszczeñ w kierunku centrum leja depresji.

b) wytyczenia nowych elementów uk³adu komunikacji
samochodowej i pieszej, wg ustaleñ zawartych na
rysunku planu,

5. Z uwagi na rozleg³¹ strefê ochrony poredniej istniej¹cego ujêcia wody oraz szczegó³owe warunki postêpowania
w tej strefie, wprowadza siê obowi¹zek ka¿dorazowego wykonania szczegó³owych badañ geotechnicznych pod³o¿a gruntowego, poprzedzaj¹cych prace projektowe zwi¹zane z posadowieniem poszczególnych obiektów kubaturowych.

3. Na terenie tym nakazuje siê zachowanie daleko id¹cych
rodków ostro¿noci przy realizowaniu nowych obiektów
kubaturowych w celu zachowania w maksymalnym stopniu istniej¹cych walorów przyrodniczych, poprzez wykonywanie badañ geotechnicznych pod³o¿a gruntowego pod
ka¿dy nowoprojektowany obiekt budowlany.

6. Ustala siê w niniejszym planie podjêcie skutecznych
dzia³añ zmierzaj¹cych do eliminacji lub zdecydowanego ograniczenia skutków dzia³alnoci gospodarczej na rzecz:

4. Na terenie tym zakazuje siê:

a) ochrony istniej¹cego ujêcia wody, zlokalizowanego przy
ul. Grzybowej (studnia 1, 2 i 3), poprzez respektowanie
rygorystycznych zasad kszta³towania przestrzeni AG, zapisanych w Ustaleniach ogólnych do planu,
b) ochrony zdrowia ludzkiego,
7. Kszta³towanie zieleni, w zwi¹zku z ustalonymi strefami
ochronnymi ujêcia wody i dominuj¹c¹ funkcj¹ AG na tym
terenie odbywaæ siê bêdzie poprzez:
a) utrzymanie dotychczasowych zasobów zieleni, tj. pojedyncze drzewa oraz skupisko lene na dzia³ce nr 58/10,
b) prowadzenia gospodarki rolnej na dzia³ce nr 58/27 na
dotychczasowym poziomie,
c) obsadzeniu projektowanych ulic zieleni¹ wysok¹,
d) obsadzeniu zieleni¹ izolacyjn¹ wysok¹ (drzewa) granic
tych dzia³ek, które s¹siaduj¹ lub bêd¹ s¹siadowaæ z terenami zabudowy mieszkaniowej w pasie o szerokoci minimum 10 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
e) utrzymaniu w nale¿ytym stanie niskiej zieleni dekoracyjnej
na terenach posesji podmiotów gospodarczych.
ROZDZIA£ V
Dla poszczególnych kategorii terenu
przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia:
§6. AG - Tereny istniej¹cej i projektowanej zabudowy
aktywizacji gospodarczej.
1. W zwi¹zku z uwarunkowaniami przyrodniczymi terenu
ustala siê, ¿e dla przedsiêwziêæ uznanych za mog¹ce
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, w³aciwy organ
wymagaæ powinien sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych.
bêdzie nastêpowa³a sukcesywna likwidacja niezorganizowanej emisji py³ów z rozproszonych palenisk domowych,
poprzez realizacjê systemu gazyfikacji terenu.
2. Na terenie tym dopuszcza siê do:
a) lokalizowania obiektów kubaturowych o funkcji aktywizacji gospodarczej, zlokalizowanej zgodnie z ustaleniami rysunkowymi planu,

1) lokalizacji nastêpuj¹cych elementów funkcjonalnych,
poza wymienionymi w §5:
a) pawilonów o przeznaczeniu gastronomicznym
i innym handlowo us³ugowym,
b) przenonych stoisk handlowych, ustawianych na
okres krótkotrwa³y (np. 1 dzieñ lub okres czasu,
o którym siê mówi w Art. 29 p.5a) Prawa budowlanego),
c) tymczasowych obiektów budowlanych, stanowi¹cych wy³¹cznie eksponaty wystawowe, o których
mówi siê w Art. 29 p.5 Prawa budowlanego,
d) w sposób przypadkowy na s³upach, cianach, ogrodzeniach, w pasach drogowych wszelkiego rodzaju
tablic reklamowych wolnostoj¹cych lub wbudowanych, og³oszeñ itp. form wizualnych, z zastrze¿eniem ustaleñ zawartych w §15,
2) w ramach zagospodarowywanych parcel budowlanych i prowadzonej na nich dzia³alnoci gospodarczej:
a) wprowadzania cieków do ziemi i wód powierzchniowych,
b) budowy dróg i placów z ¿u¿la,
c) wykonywania nowych ujêæ wody,
d) odprowadzania do kanalizacji deszczowej wód opadowych terenów dróg wewnêtrznych i parkingów
oraz z po³aci dachowych,
e) wydobywania kopalin,
f) stosowania jako nonika energetycznego oleju opa³owego.
§7. RR - Istniej¹ce tereny rolne.
1. Utrzymuje siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania tego
terenu.
§8. KS - Tereny komunikacji samochodowej i pieszej.
1. W zakresie kszta³towania prawid³owej polityki komunikacyjnej przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
systemu komunikacyjnego:
1) Poprawa istniej¹cych standardów komunikacyjnych.
Nie precyzuje siê tzw. wskaników docelowych. Motywem realizacji przedsiêwziêcia jest efektywnoæ komunikacyjna, tj. maksymalna poprawa standardów istniej¹cych.
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2) Obs³uga bezporednia terenów mieszkaniowych i aktywizacji gospodarczej.
3) Preferencje dla rozwi¹zywania problemów komunikacyjnych decyduj¹cych o aktualnym funkcjonowaniu
transportu na terenie objêtym opracowaniem planu
w powi¹zaniu z systemem komunikacji zewnêtrznej.
4) Preferencje dla rozwi¹zañ systemowych nad punktowymi. Rozwi¹zania lokalne nie mog¹ obni¿aæ ogólnych standardów transportowych wsi i gminy.
W pierwszej kolejnoci nale¿y rozwi¹zywaæ problemy
dotycz¹ce obs³ugi wszystkich, b¹d wiêkszoci u¿ytkowników systemu. Wszelkie korzystne zmiany powinny byæ trwa³e.
5) Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych w s¹siedztwie dróg publicznych stosowaæ przepisy Ustawy
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz.U. Nr
14/85.
ROZDZIA£ V
Ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej
§9. Transport
1. Uk³ad transportowy dzielnicy definiuje rysunek planu
i niniejsze ustalenia, obejmuj¹ce ustalenia ogólne, politykê parkingow¹, normy parkingowe, ustalenia dla poszczególnych ci¹gów komunikacyjnych.
2. Przyjêto parametry techniczne projektowanych ulic zgodnie z wytycznymi z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne i wytycznymi technicznymi
projektowania dróg i ulic.
3. Funkcje ulic.
1) podstawowy, wewnêtrzny uk³ad komunikacyjny osiedla stanowiæ bêd¹ ulice klasy lokalnej o symbolu
przekroju L 1/2, szerokoci pasów ruchu 3,0 - 3,5 m
i szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m oraz
ulice klasy D 1/2 o szerokoci pasów ruchu 2,5 - 3,0 m
i szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 - 12,0 m,
2) uk³adem uzupe³niaj¹cym bêdzie ulica Grzybowa o znacznym ograniczeniu ruchu, zgodnie z postulatem operatu wodno-prawnego.
3) g³ówny, zewnêtrzny uk³ad komunikacyjny - stanowiæ
go bêdzie ul. Skórzewska, której fragment znajduje siê
w granicach planu.
4. Struktura uk³adu komunikacyjnego.
1) Projektowany uk³ad komunikacyjny dowi¹zano do istniej¹cego uk³adu (do ul. Skórzewskiej), zgodnie
z wytycznymi planu zagospodarowania przestrzennego gminy, poprzez planowan¹ ulicê o oznaczeniu KD
- G oraz zgodnie z wytycznymi technicznymi dla ul.
Bukowskiej przez ul. Wierzbow¹ do jej skrzy¿owania
z ul. Bukowsk¹ i ul. Szparagow¹.

2) Projektowany uk³ad komunikacyjny ma w znacznym
stopniu ograniczyæ ruch w pobli¿u istniej¹cego ujêcia
wody.
3) Przewiduje siê mo¿liwoæ rozbudowy drogi krajowej
nr 307 (ul. Bukowska) do dwóch jezdni.
4) Zakazuje siê realizacjê dodatkowych wjazdów na posesje z ul. Skórzewskiej.
5) W przypadku niemo¿liwoci zapewnienia miejsc postojowych w granicach dzia³ki, na której zlokalizowany
jest obiekt wymagaj¹cy miejsc postojowych, dopuszcza siê wykorzystanie miejsc postojowych na przyleg³ych dzia³kach, posiadaj¹cych wiêksz¹ od wymaganych liczbê miejsc postojowych, za zgod¹ w³acicieli
i dysponentów tych dzia³ek oraz wy³¹cznie w granicach
wystêpuj¹cej nadwy¿ki miejsc postojowych.
6) Minimalne odleg³oci linii zabudowy od krawê¿nika
projektowanych ulic podane s¹ na rysunku planu.
5. W rozwi¹zaniach szczegó³owych i realizacyjnych nale¿y
stosowaæ siê do aktualnych ustaw i rozporz¹dzeñ
a w zagadnieniach nie regulowanych niniejszym planem
nale¿y kierowaæ siê zalecanymi przez administracjê resortow¹ wytycznymi, normatywami i instrukcjami.
§10. Infrastruktura podziemna.
1. Zaopatrzenie w wodê.
a) wie Wysogotowo jest obecnie zaopatrywana w wodê
z w³asnego ujêcia, znajduj¹cego siê przy ul. Grzybowej. Zgodnie z wynikami badañ jakoci tej wody,
podanymi w ww. operacie wodno-prawnym, woda
z tego ujêcia cechuje siê dobr¹ jakoci¹,
b) nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, by ochroniæ obecne
ujêcie przed zgubnymi wp³ywami niekontrolowanego
i nieograniczonego rozwoju gospodarczego terenu,
c) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y realizowaæ w projektowanych ulicach o min. Dn 100 mm.
2. Odprowadzenie cieków i wód opadowych.
a) w okresie perspektywicznym przewiduje siê odprowadzenie cieków poprzez sieæ kanalizacji sanitarnej, do
komunalnej oczyszczalni,
b) schemat uk³adu kanalizacji sanitarnej ustalony bêdzie
na etapie jej projektowania, kolektory prowadzone
bêd¹ pod powierzchniami ulic,
c) jednoczenie nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ wykonania
kanalizacji deszczowej, która wody opadowe z powierzchni utwardzonych, tj. place manewrowe, ulice,
drogi dojazdowe na posesjach, po podczyszczeniu
odprowadzi w grunt,
d) wody opadowe z dachów i trawników bêd¹ odprowadzane bezporednio w grunt,
e) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej usuwanie cieków odbywaæ siê bêdzie poprzez wywo¿enie nieczystoci p³ynnych do gminnej oczyszczalni cieków specjalistycznym taborem samochodowym.
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3. Zaopatrzenie w ciep³o.
a) przewiduje siê stopniow¹ realizacjê indywidualnych
kot³owni gazowych, realizowanych z zachowaniem
wszelkich warunków technicznych oraz wymogów
ochrony rodowiska,
b) wykorzystanie gazu do ogrzewania pomieszczeñ kubaturowych wymagaæ bêdzie ka¿dorazowo uzyskania
szczegó³owych warunków technicznych od dysponenta sieci i pozwolenia na budowê, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
4. Zaopatrzenie w gaz.
a) zgodnie z wytycznymi z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne m.in. wie
Wysogotowo bêdzie w ca³oci zasilana od strony m.
Poznania gazoci¹giem redniego cinienia o Dn 200,
b) zgodnie z warunkami przy³¹czenia i/lub wytycznymi do
projektowania sieci gazowych dysponenta sieci.
5. Gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych. Na obszarze
zmian w planie obowi¹zuje miejski system gromadzenia
i wywozu odpadów sta³ych. Odbywaæ siê bêdzie na dotychczasowych zasadach organizacyjnych z zastrze¿eniem
uwag zawartych w ustaleniach ogólnych do planu, dotycz¹cych sposobu ich przechowywania i ich rodzajów.
6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹.
1) teren ca³ej gminy Tarnowo Podgórne zasilany jest
sieci¹ 15 kV ze stacji 110/15 kV, zlokalizowanej w Górze
k. Tarnowa Podgórnego oraz ze stacji zlokalizowanych
poza granicami gminy,
2) dla obs³ugi terenu aktywizacji gospodarczej przewiduje siê koniecznoæ realizacji dwóch stacji transformatorowych 15,0 / 0,4 kV, wolnostoj¹cych typu miejskiego, rozmieszczonych równomiernie na terenie opracowania,
3) w przypadku, gdyby na tym obszarze pojawi³ siê
odbiorca o znacznym poborze mocy, nale¿a³oby
w jego pobli¿u zlokalizowaæ stacjê 110/15 kV - jednak
nale¿y mieæ jednoczenie na uwadze to, ¿e:
a) taki potencjalny du¿y inwestor mo¿e potrzebowaæ
znacznej iloci wody, której nie bêdzie w stanie mu
dostarczyæ istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa,
b) istnieje zakaz budowania nowych ujêæ wody na
tym terenie,
4) przewiduje siê, ¿e zasilanie terenów aktywizacji gospodarczej odbywaæ siê bêdzie z w.w. stacji wg szczegó³owych warunków technicznych wydawanych przez
Zak³ad Energetyczny,
5) dla zasilania poszczególnych podmiotów gospodarczych przewiduje siê linie kablowe niskiego napiêcia,
wyprowadzone ze stacji transformatorowych, proponuje siê zastosowanie uk³adu piercieniowego otwartego, co zapewnia zasilanie odbiorców nawet w razie
awarii jednego z elementów sieci,

6) przewiduje siê budowê z³¹czy kablowych z wbudowanymi uk³adami pomiarowymi, zlokalizowanymi w granicach posesji, przewiduje siê 1 z³¹cze dla jednej
posesji,
7) wszystkie linie kablowe prowadzone bêd¹ pod chodnikami ulic,
8) przewiduje siê lokalizacjê stacji trafo w miejscu oznaczonym na rysunku planu. Obowi¹zuje wysoki standard estetyczny zewnêtrznej formy tych urz¹dzeñ.
7. Telekomunikacja.
Docelowo ca³y teren bêdzie wyposa¿ony w sieæ telekomunikacyjn¹.
ROZDZIA£ VI
Ustalenia estetyczne i przestrzenne
§11. Ustalenia dotycz¹ce kszta³towania frontowych odcinków ogrodzeñ na terenie ca³ego obszaru opracowania
planu.
1. Zakazuje siê:
a) stosowaæ prefabrykowane ogrodzenia betonowe,
b) do stosowania ogrodzenia pe³nego od strony frontowej dzia³ki, oraz na granicach bocznych dzia³ek na
odcinku od granicy frontowej do nieprzekraczalnej linii
zabudowy,
2. Nakazuje siê:
c) stosowanie ogrodzeñ o estetycznych formach z zastosowaniem materia³ów wykoñczeniowych, takich jak:
metal, drewno, ceg³a klinkierowa,
d) ograniczyæ wysokoæ ogrodzenia, o którym mowa
wy¿ej, do 1,50 m.
§12. Ustalenia dotycz¹ce zabudowy.
1. Przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazuje plansza podstawowa.
2. Dopuszcza siê do przekroczenia nakazanej linii zabudowy
takimi elementami budynku jak ganki wejciowe, wykusze, ryzality, pilastry, loggie itp. jednym elementem
o d³ugoci maksimum 1,5 m, a suma d³ugoci takich
elementów nie mo¿e przekroczyæ 20% d³ugoci elewacji,
na której dany element bêdzie wystêpowa³.
3. Ustala siê iloæ 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze u¿ytkowe) jako maksymaln¹ wysokoæ dla nowoprojektowanej zabudowy aktywizacji gospodarczej.
§13. Rozwi¹zania materia³owe i estetyczne dla zabudowy
kubaturowej.
1. Zakazuje siê realizacji elewacji budynków nowoprojektowanych i rozbudowywanych istniej¹cych z wykorzystaniem materia³ów tandetnych, nietrwa³ych i nieestetycznych.
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2. Nakazuje siê, by na elewacje i dachy projektowanych i
istniej¹cych modernizowanych i rozbudowywanych obiektów stosowaæ takie materia³y jak: tynki szlachetne, tynki
akrylowe, tynki mineralne i polimerowo mineralne, ceg³y
klinkierowe, kamienie naturalne i sztuczne, blachê miedzian¹ i cynkow¹, dachówki ceramiczne i cementowe,
dachówki bitumiczne.
3. W zakresie kolorystyki obiektów nowych nakazuje siê
stosowanie kolorów jasnych w pastelowych odcieniach
wszystkich barw.
4. Dopuszcza siê do lokalizowania obiektów gara¿owych jako
obiektów wolnostoj¹cych na poziomie terenu.
5. Na terenie parceli dopuszcza siê do realizacji elementów
ma³ej architektury, tj. altan, pergoli, basenów dekoracyjnych itp., z zastrze¿eniem uwag dotycz¹cych rozwi¹zañ
materia³owych i estetycznych opisanych wy¿ej.
§14. Ustalenia dotycz¹ce zasad realizacji planu i inwestowania na jego obszarze.
1. Ustala siê obowi¹zek jednoczesnego obsadzenia granicy
pomiêdzy terenem zabudowy mieszkaniowej i aktywizacji
gospodarczej pasem wysokiej zieleni izolacyjnej o szerokoci minimum 10m, zrealizowanej na terenie AG. Zaleca
siê zastosowanie takiego samego gatunku drzew i krzewów na ca³ej d³ugoci tej granicy, zgodnie z jej przebiegiem okrelonym na rysunku planu, np. klon, lipa
z uzupe³nieniem krzewami bzów itp.
2. Lokalizacja nowych obiektów lub rozbudowa i modernizacja obiektów istniej¹cych lub zmiana sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania terenu w ramach okrelonych w
planie jest dopuszczalna pod warunkiem nie spowodowania ograniczeñ mo¿liwoci dopuszczonego w planie u¿ytkowania innych terenów.
§15. Ustalenia dotycz¹ce zasad realizacji reklam i szyldów
oraz tzw. zagospodarowania tymczasowego.
1. Zabronione jest na ca³ym obszarze opracowania planu na
terenach komunikacji publicznej lokalizowanie oraz budowa i rozbudowa wszelkich urz¹dzeñ reklam wolnostoj¹cych oraz reklam wbudowanych i informacyjnych z wyj¹tkiem przewidzianych pozosta³ymi ustaleniami planu.
2. Zakaz powy¿szy dotyczy równie¿ przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych urz¹dzeñ reklamowych.
3. Dopuszcza siê lokalizowanie, budowê i rozbudowê szyldów firm i instytucji zawieszanych na budynkach,
w których te firmy i instytucje maj¹ swoje siedziby.
4. Na terenach AG szyldy firm i instytucji mog¹ byæ mocowane wy³¹cznie na cianach frontowych tych budynków
oraz przy ogrodzeniach frontowych poza terenami komunikacji publicznej, na wysokoci parteru tego budynku
i mog¹ zawieraæ wy³¹cznie logo i nazwê firmy, imiona
i nazwiska w³acicieli, krótk¹ informacjê nt. rodzaju us³ugi
oraz godziny otwarcia.
5. W sytuacji, gdy w jednym budynku znajduj¹ siê siedziby
wiêcej ni¿ trzech firm lub instytucji, to ich szyldy mog¹ byæ
lokalizowane tylko w formie wolnostoj¹cych, estetycznych

i ujednoliconych noników w bezporednim s¹siedztwie
tych budynków lub przy ogrodzeniach frontowych.
6. Szyldy i reklamy nie mog¹ mieæ formy neonów i nie mog¹
zas³aniaæ i ingerowaæ w detale architektoniczne budynku.
7. Projekty budowlane nowych obiektów oraz tych objêtych
modernizacj¹ i rozbudow¹ powinny zawieraæ rozwi¹zania
dotycz¹ce lokalizacji szyldów i reklam, o których mowa
wy¿ej. W innym przypadku projekty lokalizacji szyldów
i reklam wymagaj¹ odrêbnej zgody organu administracyjnego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
8. Dopuszcza siê lokalizacjê nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych obiektów stanowi¹cych niezbêdne wyposa¿enie obszarów zainwestowania miejskiego, takich jak budki
telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na mieci, ³awki
parkowe, lampy itp. pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowanie tych obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania istotnych ograniczeñ w komunikacji
ko³owej, rowerowej i pieszej,
d) mo¿liwoci ³atwej likwidacji i doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego lub mo¿liwoci wykorzystania
zagospodarowania tymczasowego do celów zgodnych
z planem.
9. Ustalenie powy¿sze nie dotycz¹ tradycyjnych s³upów
og³oszeniowych.
10. Powy¿sze przepisy dotycz¹ ca³ego obszaru objêtego planem.
ROZDZIA£ VI
Ustalenia szczegó³owe
§16. AG Teren istniej¹cej i projektowanej zabudowy
o funkcji aktywizacji gospodarczej.
Obowi¹zuj¹ na tym terenie wszystkie ograniczenia zawarte w ustaleniach ogólnych, w §5.
1. Funkcja terenu.
Na terenie tym ustala siê przeznaczenie podstawowe:
rozwój zabudowy aktywizacji gospodarczej.
Jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ dopuszcza siê lokalizacjê funkcji mieszkaniowej.
Funkcjê uzupe³niaj¹c¹ mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem,
¿e stanowi uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego w iloci jeden lokal mieszkalny na jednego w³aciciela danej
nieruchomoci, który jest jednoczenie osob¹ prowadz¹c¹ na
tej nieruchomoci zarejestrowan¹ dla tej nieruchomoci dzia³alnoæ gospodarcz¹.
2. Zasady i warunki podzia³u terenów.
1) Dopuszcza siê do wtórnego podzia³u istniej¹cych parcel budowlanych, zgodnie z zasad¹ by najmniejsza
nowo wytyczona nieruchomoæ nie mia³a mniej jak
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2.000 m2. Orientacyjn¹ zasadê podzia³u zaznaczono na
rysunku planu.
3. Zasady zagospodarowania przestrzennego terenu.
1) Na ca³ym terenie obowi¹zuj¹ zasady ochrony wartoci
przyrodniczych, okrelone w §5 ustaleñ ogólnych planu.

2) Poziom posadowienia parteru obiektów nowoprojektowanych na wysokoci do 50 cm ponad poziomem
istniej¹cego poziomu terenu.
3) Dopuszcza siê ró¿ne formy dachów.
4) Nie ma ograniczeñ w zakresie rozwi¹zañ konstrukcyjnych, z wyj¹tkiem elementów wielkiej p³yty.

2) Adaptuje siê istniej¹ce obiekty o funkcji aktywizacji
gospodarczej i mieszkaniowej do nowych potrzeb funkcji podstawowej tego terenu.

§17. RR Teren upraw rolniczych, podtrzymuje siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania. Na terenie RR(A) projektowane
dolesienie.

3) Dla terenu AG(E) ustala siê wymóg zachowania niewielkiego zespo³u lenego, znajduj¹cego siê na terenie
dzia³ki nr 58/10, jako istotnego elementu systemu
ochrony ujêcia wody przy ul. Grzybowej.

§18. WZ Teren ujêcia wody w granicach op³otowania jest to teren bezporedniej ochrony ujêcia. Nie dopuszcza siê
do jakiegokolwiek gospodarczego wykorzystania tego terenu.Dopuszcza siê do wykonywania wszelkich odpowiednich
prac zwi¹zanych z utrzymaniem terenu w strefie ochrony
bezporedniej studni 1, 2 i 3 na w³aciwym poziomie technicznym.

4) Dla terenu AG(F) ustala siê:
a) zakaz zabudowy w sposób trwa³y pasa terenu
o szerokoci 10 m wzd³u¿ ul. Skórzewskiej. Pas ten
rezerwuje siê pod potrzeby lokalizacji urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, nie zwi¹zanej z potrzebami ruchu drogowego, oraz na urz¹dzenie drogi
dojazdowej do dzia³ek po³o¿onych przy ul. Skórzewskiej,
b) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15 m
od obecnej linii rozgraniczaj¹cej ul. Skórzewskiej,
c) zakaz wykonywania dodatkowych zjazdów i wyjazdów do i z istniej¹cych przy ul. Skórzewskiej parcel
budowlanych; dopuszcza siê do zjazdów i wjazdów
od strony istniej¹cych dróg gminnych lub dróg
wewnêtrznych,
d) mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów parcel zlokalizowanych od strony ul. Skórzewskiej, pod warunkiem
zjazdu na nie tylko z drogi gminnej lub wewnêtrznej.
5) Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zmian planu na ka¿dej
parceli budowlanej nale¿y zapewniæ w 100% potrzeby
parkingowe.
6) Nie dopuszcza siê do lokalizacji sta³ych i tymczasowych obiektów handlowych, gastronomicznych i innych, a tak¿e gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych
blaszanych.
7) Obowi¹zuj¹ce parametry wskanikowe:
a) Maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni parceli,
b) wysokoæ zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne,
c) minimalna powierzchnia terenów zielonych i nieutwardzonych - 30% powierzchni parceli.
4. Kszta³towanie zabudowy.
1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci od granic terenu zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

§19. Ks-G Pas terenu przeznaczony docelowo na poszerzenie istniej¹cej ul. Skórzewskiej. Projektuje siê przebieg linii
rozgraniczaj¹cej 10m od osi obecnej ul. Skórzewskiej. Nie
przewiduje siê mo¿liwoci prowadzenia urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami ruchu drogowego w tym pasie terenu. Docelowo przewiduje siê mo¿liwoæ
realizacji w pasie drogowym ul. Skórzewskiej chodnika oraz
dwukierunkow¹ cie¿k¹ rowerow¹.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§20. Zgodnie z art. 10 ust. 3; art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê 30% stawkê
op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci na terenie objêtym
zmian¹ planu.
§21. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹
moc ustalenia dotycz¹ce obszaru objêtego planem, zawarte
w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnowo Podgórne zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XXX/148/92
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 grudnia 1992 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, og³oszonej w Dz. Urz. Województwa Poznañskiego Nr 1 poz. 5
z dnia 18.01.1993 r.,
§22. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§23. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr XVI/224/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie, dzia³ki nr ewid. 193/4 i 195/1
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz na podstawie
uchwa³y nr XXIII/244/2000 z dnia 27.04.2000 r. Rada Miejska
w Kórniku uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, dla fragmentu
wsi Radzewo, obejmuj¹cy ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:1.000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
PRZEPISY OGÓLNE
§2. Zmienia siê przeznaczenie dzia³ek o nr ewid. 193/4 i
195/1 z przeznaczenia rolniczego na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci w granicach opracowania planu
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej,
b) okrelenie zasad podzia³u i zagospodarowania terenu,
c) wyznaczenie terenów pod komunikacjê,
d) okrelenie zasad uzbrojenia technicznego terenu.
2. Celem planu jest:

1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2. zabudowie mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ
obszar brutto, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywnoci, dla których zasady podzia³u
terenu, zabudowy i u¿ytkowania, oraz niezbêdnych wiadczeñ powierzchniowych dla strefowania zieleni izolacyjnej
i obs³ugi komunikacyjnej okrela za³¹cznik nr 1 oraz przepisy szczegó³owe niniejszej uchwa³y,
3. skali brutto - nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie
terenu dla okrelonej funkcji ³¹cznie z powierzchni¹ terenu
konieczn¹ dla obs³ugi funkcji podstawowej, jak drogi
i inne przestrzenie publiczne,
4. granicy opracowania - nale¿y przez to rozumieæ granicê
wyznaczaj¹c¹ obszar zatwierdzenia planu,
5. strefie zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ obszar
projektowanej zieleni ochronnej wzd³u¿ rowu,
6. frontowej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez
to rozumieæ liniê okrelaj¹c¹ maksymalne przybli¿enie
obiektu mieszkalnego wzglêdem projektowanej granicy
dzia³ki,
7. tylnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ liniê okrelaj¹c¹ maksymalne przybli¿enie obiektu
mieszkalnego wzglêdem rowu,
§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1. granica opracowania planu,

1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla
terenów objêtych planem,

2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,

2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:

3. frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy,

a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powi¹zañ miêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹,

4. tylna nieprzekraczalna linia zabudowy,
5. strefa zieleni izolacyjnej,
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§7. Na terenie objêtym planem ustala siê:

§4. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu opracowania planu
stanow¹ dwie drogi gruntowe: dzia³ka nr ewid. 192 i dzia³ka
nr ewid. 202.

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za³¹czniku nr 1 niniejszej uchwa³y symbolem MN,

§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

2. tereny urz¹dzeñ drogowych i obs³ugi komunikacyjnej oznaczone na za³¹czniku nr 1 niniejszej uchwa³y symbolem
KD1, KD2, Kx,
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3. strefê zieleni izolacyjnej oznaczon¹ na za³¹czniku nr 1
niniejszej uchwa³y odpowiednim symbolem graficznym,
4. tereny urz¹dzeñ energetycznych oznaczone symbolem EE,
§8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonej symbolem MN ustala siê nastêpuj¹ce zasady
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. obowi¹zuje zabudowa mieszkaniowa wy³¹cznie jednorodzinna o niskiej intensywnoci,
2. obowi¹zuje zasada realizacji jednego budynku mieszkalnego na dzia³ce,
3. obowi¹zuje wysokoæ budynków mieszkalnych dwukondygnacyjnych (w tym poddasze u¿ytkowe) nie wy¿szych
jednak ni¿ 11 m w linii kalenicy dachu,
4. dopuszcza siê mo¿liwoæ podpiwniczenia budynków uzale¿nion¹ od badañ szczegó³owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiêcej ni¿ 1,5 m ponad istniej¹cy
poziom terenu,
5. maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanych
dzia³ek wynosi nie wiêcej ni¿ 25% ich ogólnej powierzchni,
uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty budowlane nie wiêcej
jednak ni¿ 300 m2 na ka¿dej dzia³ce,
6. dla nowoprojektowanej zabudowy obowi¹zuj¹ dachy dwulub wielospadowe o spadku nie mniejszym ni¿ 25° i nie
wiêkszym ni¿ 50°,
7. gara¿e nale¿y realizowaæ jako wbudowane, przybudowane do budynku podstawowego lub wolno stoj¹ce,
w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy,
8. zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu,
9. dla dzia³ek granicz¹cych (bezporednio) z rowem ustala
siê obowi¹zek wykonania strefy zieleni izolacyjnej wzd³u¿
rowu o minimalnej szerokoci 3 m, zaleca siê zachowanie
zieleni ju¿ istniej¹cej i wykonanie nasadzeñ uzupe³niaj¹cych tak, by udzia³ zieleni w ogólnej powierzchni strefy
wynosi³ nie mniej ni¿ 50%.
§9. Na terenie strefy zieleni izolacyjnej ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1. ustala siê szerokoæ 3 m dla pasa zieleni izolacyjnej wzd³u¿
istniej¹cego rowu,
2. zaleca siê zachowanie zieleni ju¿ istniej¹cej,
3. dla pasa strefy zieleni izolacyjnej ustala siê obowi¹zek
wykonania nasadzeñ zieleni¹ nisk¹ oraz rednie wysokoci, tak, by udzia³ zieleni w ogólnej powierzchni strefy
wynosi³ nie mniej ni¿ 50%.
§10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) zaopatrzenie w wodê nale¿y docelowo zapewniæ
poprzez przy³¹czenie do lokalnej sieci wodoci¹gowej, po jej zrealizowaniu, na podstawie (istniej¹-

cych lub przysz³ych) opracowañ lub programów
dotycz¹cych gospodarki wodnej i zaopatrzenia
w wodê gminy Kórnik,
b) do czasu wykonania gminnej sieci wodoci¹gowej
dopuszcza siê wykonanie indywidualnych studni
czerpalnych wody pitnej na zasadach okrelonych
przepisami szczególnymi,
c) dopuszcza siê wykonanie jednej studni dla kilku
dzia³ek,
d) rozprowadzenie przysz³ej sieci wodoci¹gowej nale¿y zaprojektowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
e) zaleca siê realizowanie sieci wodoci¹gowej jako
uk³adu piercieniowego,
2) Odprowadzanie cieków:
a) docelowo nale¿y zapewniæ odprowadzanie cieków
do gminnej kanalizacji sanitarnej gwarantuj¹cej
odprowadzenie cieków do oczyszczalni cieków,
b) dopuszcza siê na okres przejciowy realizacjê indywidualnych szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
dla okresowego gromadzenia cieków sanitarnych,
c) docelowo kanalizacjê sanitarn¹ obejmuj¹c¹ teren
opracowania nale¿y prowadziæ grawitacyjnie,
d) odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych nale¿y zapewniæ dla ka¿dej dzia³ki indywidualnie,
e) zaleca siê wykonanie studni ch³onnych dla odprowadzenia wód opadowych o których mowa w ppkt
d),
f) wody opadowe z dróg i ulic zaleca siê odprowadzaæ
powierzchniowo o ile przepisy gminne nie stanowi¹ inaczej.
2. Zasilanie w energiê elektryczn¹:
1) Dla pokrycia zapotrzebowania w energiê elektryczn¹
terenu objêtego planem nale¿y zrealizowaæ zasilanie
poprzez wykonanie linii kablowych NN powi¹zanych
z istniej¹c¹ sieci¹ elektroenergetyczn¹ wsi Radzewo,
2) Zaleca siê zrealizowaæ owietlenie uliczne,
3) Z³¹cza z pomiarem rozliczeniowym nale¿y ustawiæ
w granicach dzia³ek z dostêpem od ulicy,
4) Od z³¹cza do obiektów na dzia³ce nale¿y wykonaæ
wewnêtrzn¹ liniê zasilaj¹c¹,
5) Dla wykonania projektów technicznych dla projektowania i wykonania sieci, o których mowa w przepisach, nale¿y wyst¹piæ o szczegó³owe warunki techniczne przy³¹czenia do w³aciwych terenowych s³u¿b energetycznych.
6) Dopuszcza siê realizacjê trafostacji na wydzielonej
geodezyjnie dzia³ce o powierzchni do 100 m2, zgodnie
z rysunkiem planu.
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3. Zasilanie w gaz:

3. ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla drogi Kx:

1) Docelowo nale¿y zagwarantowaæ mo¿liwoæ pod³¹czenia projektowanego osiedla do programowanej sieci
gazowej zgodnie z odrêbnymi opracowaniami.

a) ustala siê funkcjê drogi jako ci¹gu pieszego,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowego wynosi 5 m. zgodnie z rysunkiem planu.

§11. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1. ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla dróg KD1:
a) ulice z wydzielonym pasem jezdnym bez wyniesionych
krawê¿ników,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowego dla ulicy wynosi 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2. ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla dróg KD2:
a) ulice z wydzielonym pasem jezdnym bez wyniesionych
krawê¿ników.

PRZEPISY KOÑCOWE
§12. Zgodnie z art. 10 ust, 3 ustawy, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art.
36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowego dla ulicy wynosi 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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UCHWA£A Nr XVI/225/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie, dzia³ka nr ewid. 164
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.. Dz.U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139 z pó.zm.), oraz art. 85 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717), Rada Miejska
w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie
obejmuj¹cy dzia³kê o nr ewid. 164.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:1.000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

PRZEPISY OGÓLNE
§2. Ustala siê przeznaczenie terenu dzia³ki nr ewid. 164 na
cele aktywizacji gospodarczej zgodnie z zasadami zagospodarowania okrelonymi w niniejszej uchwale.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu jest:
1) wyznaczenie terenów aktywizacji gospodarczej,
2) okrelenie zasad zagospodarowania terenu,
3) wyznaczenie terenów zieleni izolacyjnej,
4) okrelenie zasad uzbrojenia technicznego terenu,
5) okrelenie zasad organizacji dojazdu.
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2. Celem planu jest:
1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji aktywizacji gospodarczej dla terenu objêtego planem,
2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powi¹zañ miêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
§4. 1. Dojazd do terenu opracowania stanowi¹ drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami KD-1 i KD-2.
n¹.

2. Droga KD-1 jest urz¹dzon¹ powiatow¹ drog¹ publicz-

3. Droga KD-2 jest gruntow¹ drog¹ gminn¹, która powinna stanowiæ dojazd do dzia³ki.
§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. uchwale- nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2. aktywizacji gospodarczej - nale¿y przez to rozumieæ nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ handlowo produkcyjn¹ oraz magazynowanie hurtowe.
3. przez nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nale¿y tak¿e
rozumieæ dzia³alnoæ, której uci¹¿liwoæ zamyka siê
w granicach dzia³ki.
4. dokumentacjach technicznych lub programowych uzbrojenia terenu - nale¿y przez to rozumieæ opracowania
istniej¹ce lub przysz³e, których rozwi¹zania stanowi¹ lub
bêd¹ stanowi³y ucilenie zasad niniejszego planu w zakresach bran¿owych i problemowych w skali nie objêtej
niniejszym planem i nie koliduj¹ce z nim.
5. frontowej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dzia³ki okrelaj¹c¹ maksymalne zbli¿enie obiektu od granicy dzia³ki z drog¹ publiczn¹ zgodnie z rysunkiem planu.
6. tylnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dzia³ki wyznaczaj¹c¹ g³êbokoæ
strefy budowlanej.
7. strefie budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ obszar
dopuszczalnej zabudowy wyznaczony liniami zabudowy.
§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1. granica zatwierdzenia planu,
2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
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PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§7. Na terenie objêtym planem ustala siê:
1. tereny zabudowy aktywizacji gospodarczej oznaczone na
za³¹czniku nr 1 niniejszej uchwa³y symbolem AG,
2. teren zieleni izolacyjnej ZI,
3. obszar wiadczeñ powierzchniowych na rzecz poszerzenia
drogi publicznej KD-1,
4. teren niebudowlany z zieleni¹ urz¹dzon¹.
§8. Na terenach aktywizacji gospodarczej ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. zabudowa dzia³ki dopuszczona jest jedynie w obszarze
strefy budowlanej,
2. maksymalny procent zabudowy strefy budowlanej ustala
siê w wysokoci 90%,
3. obowi¹zuje zabudowa wy³¹cznie zwi¹zana z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ realizowan¹ w zabudowie parterowej,
4. obowi¹zuje nieprzekraczalna wysokoæ zabudowy, nie
wiêksza ni¿ 10 m od istniej¹cego poziomu terenu do linii
okapu i nie wiêksza ni¿ 11,5 m w linii kalenicy dachu,
5. wyklucza siê podpiwniczenie w obrysie rzutu ca³ego obiektu,
6. dopuszcza siê podpiwniczenie obiektu jedynie w udziale
do 10% powierzchni rzutu obiektu o ile jest to uzasadnione
technologicznie, lecz uzale¿nione jest od badañ szczegó³owych gruntu, z piwnicami wyniesionymi nie wiêcej ni¿
0,8 m ponad istniej¹cy poziom terenu,
7. wzd³u¿ docelowych granic dzia³ki z ulicami nale¿y wykonaæ nasadzenia z zieleni tworz¹cej szpaler o szerokoci
minimum 3,0 m, przy czym wzd³u¿ drogi KD-1 zaleca siê
szerokoæ szpaleru wynosz¹c¹ 10 m.
8. dla nowoprojektowanej zabudowy zaleca siê realizacjê
dachów o spadku nie mniejszym ni¿ 25° i nie wiêkszym ni¿
45°,
9. gara¿e nale¿y realizowaæ jako wbudowane, przybudowane do budynku podstawowego lub wolnostoj¹ce w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy,
10. ustala siê, ¿e iloæ stanowisk gara¿y wolnostoj¹cych nie
mo¿e przekroczyæ dwóch stanowisk,
11. zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu.
12. obowi¹zuje zasada organizacji parkingów na dzia³ce
w zwi¹zanych z prowadz¹c¹ dzia³alnoci¹.
13. zakazuje siê jakiejkolwiek eksploatacji torfu z obszaru
przeznaczonego pod zieleñ urz¹dzon¹, jego wykopywanie
i wymianê na inny grunt w tym tak¿e zmianê ukszta³towania terenu.

Dziennik Urzêdowy
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§9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) zaopatrzenie w wodê nale¿y docelowo zapewniæ
poprzez przy³¹czenie do lokalnej sieci wodoci¹gowej, na podstawie (istniej¹cych lub przysz³ych)
programów gospodarki wodnej i zaopatrzenia
w wodê gminy Kórnik,
b) zaleca siê realizowanie sieci wodoci¹gowej w uk³adzie piercieniowym,
2) Odprowadzanie cieków:
a) docelowo nale¿y zapewniæ odprowadzanie cieków
do gminnej kanalizacji sanitarnej gwarantuj¹cej
odprowadzenie cieków do oczyszczalni cieków,
b) dopuszcza siê na okres przejciowy realizacjê indywidualnych szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
dla okresowego gromadzenia cieków sanitarnych,
c) kanalizacjê sanitarn¹ obejmuj¹c¹ teren opracowania nale¿y docelowo prowadziæ grawitacyjnie,
d) odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych nale¿y zapewniæ indywidualnie na podstawie opracowañ specjalistycznych
z zapewnieniem zrzutu do cieków, na podstawie
uzyskanych warunków i uzgodnieñ,
e) ustala siê obowi¹zek organizowania parkingów
w obrêbie dzia³ki dla pojazdów zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
2. Zasilanie w energiê elektryczn¹:
1) Dla pokrycia zapotrzebowania w energiê elektryczn¹
terenu objêtego planem nale¿y zrealizowaæ zasilanie
poprzez wykonanie linii kablowych powi¹zanych
z istniej¹c¹ sieci¹ elektroenergetyczn¹,

2) Dla wykonania projektów technicznych dla projektowania i wykonania sieci, o których mowa w przepisach, nale¿y wyst¹piæ o szczegó³owe warunki techniczne przy³¹czenia do w³aciwych terenowych s³u¿b energetycznych,
3) dopuszcza siê realizacjê trafostacji na wydzielonej geodezyjnie dzia³ce o powierzchni do 100 m2, któr¹ nale¿y
wydzieliæ w dowolnym miejscu dzia³ki w oparciu
o uzgodniony projekt bran¿owy,
3. Zasilanie w gaz:
1) Docelowo nale¿y zagwarantowaæ mo¿liwoæ pod³¹czenia istniej¹cej sieci gazowej.
§10. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1. Dojazd do dzia³ki nale¿y zapewniæ poprzez zorganizowanie
wjazdu od strony drogi KD-1 w maksymalnie mo¿liwym
do zastosowania oddaleniu od istniej¹cego skrzy¿owania
z drog¹ gminn¹,
2. Dojazd od strony drogi KD-2 mo¿e posiadaæ jedynie
charakter tymczasowego dojazdu do czasu uregulowañ
zwi¹zanych z ustaleniem docelowego przebiegu tej drogi
na podstawie odrêbnych opracowañ,
PRZEPISY KOÑCOWE
§11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art.
36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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UCHWA£A Nr XVI/226/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej w Czmoñcu, dzia³ki nr ewid. 516/3 517/1 i 517/5
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz na
podstawie uchwa³y nr XXIX/372/2001 z dnia 07.02.2001 r.
Rada Miejska w Kórniku uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Czmoñcu
obejmuj¹cy dzia³ki o nr ewid. 516/3, 517/1 i 517/5.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:1.000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. zabudowie mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ
obszar terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
niskiej intensywnoci, dla których zasady podzia³u terenu,
zabudowy i u¿ytkowania oraz niezbêdnych wiadczeñ
powierzchniowych dla strefowania 18 zieleni izolacyjnej
i obs³ugi komunikacyjnej okrela za³¹cznik nr 1 oraz przepisy szczegó³owe niniejszej uchwa³y,
§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1. granica opracowania planu,
2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3. minimalna odleg³oæ zabudowy od terenów lenych,

PRZEPISY OGÓLNE
§2. Ustala siê przeznaczenie terenu dzia³ek nr ewid. 516/
3, 517/1 i 517/5 na cele zabudowy mieszkaniowej.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu jest:
1) wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej,
2) okrelenie zasad podzia³u i zagospodarowania terenu,
3) wyznaczenie terenów pod komunikacjê,
4) okrelenie zasad uzbrojenia technicznego terenu.
2. Celem planu jest:
1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla
terenów objêtych planem,
2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powi¹zañ miêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
§4. Dojazd do terenu opracowania stanowi¹ drogi gruntowe, dzia³ki ewid. nr, 513/2, 513/3, droga sk³adaj¹ca siê
z dzia³ek nr ewid. 515, 521, 524, 528/1, 531 oraz droga, dzia³ka
nr ewid. 533/2.
§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,

4. linia zabudowy od dróg dojazdowych.
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§7. Na terenie objêtym planem ustala siê:
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za³¹czniku nr 1 niniejszej uchwa³y symbolem MN,
2. tereny urz¹dzeñ drogowych i obs³ugi komunikacyjnej
oznaczone na za³¹czniku nr 1 niniejszej uchwa³y symbolem K-D,
3. tereny urz¹dzeñ energetycznych oznaczone symbolem EE.
§8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1. obowi¹zuje zabudowa mieszkaniowa wy³¹cznie jednorodzinna o niskiej intensywnoci,
2. obowi¹zuje zasada realizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej,
3. obowi¹zuje wysokoæ budynków mieszkalnych dwukondygnacyjnych (w tym z poddaszem u¿ytkowym), nie wy¿szych jednak ni¿ 11,5 m w linii kalenicy dachu z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia uzale¿nion¹ od badañ szczegó³owych
gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiêcej ni¿ 1,5
m ponad naturalny poziom terenu,
4. maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanych
dzia³ek wynosi do 25% ich ogólnej powierzchni, uwzglêdniaj¹c wszystkie obiekty budowlane nie wiêcej jednak ni¿
250 m2 na ka¿dej dzia³ce,
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5. dla nowoprojektowanej zabudowy obowi¹zuj¹ dachy dwulub wielospadowe o spadku nie mniejszym ni¿ 25° i nie
wiêkszym ni¿ 50°,
6. gara¿e nale¿y realizowaæ jako wbudowane, przybudowane do budynku podstawowego lub wolno stoj¹ce,
w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy,
7. zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu.
§9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) zaopatrzenie w wodê nale¿y docelowo zapewniæ
poprzez przy³¹czenie do lokalnej sieci wodoci¹gowej, po jej zrealizowaniu, na podstawie (istniej¹cych lub przysz³ych) programów gospodarki wodnej i zaopatrzenia w wodê gminy Kórnik,
b) do czasu wykonania gminnej sieci wodoci¹gowej
dopuszcza siê wykonanie indywidualnych studni
czerpalnych wody pitnej na zasadach okrelonych
przepisami szczególnymi,
c) dopuszcza siê wykonanie jednej studni dla kilku
dzia³ek,
d) rozprowadzenie przysz³ej sieci wodoci¹gowej nale¿y zaprojektowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
e) zaleca siê realizowanie sieci wodoci¹gowej w uk³adzie piercieniowym.
2) Odprowadzanie cieków:
a) docelowo nale¿y zapewniæ odprowadzanie cieków
do gminnej kanalizacji sanitarnej gwarantuj¹cej
odprowadzenie cieków do oczyszczalni cieków,
b) dopuszcza siê na okres przejciowy realizacjê indywidualnych szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
dla okresowego gromadzenia cieków sanitarnych.
c) kanalizacjê sanitarn¹ obejmuj¹c¹ teren opracowania nale¿y docelowo prowadziæ grawitacyjnie,
d) odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych nale¿y zapewniæ dla ka¿dej dzia³ki indywidualnie,
e) zaleca siê wykonanie studni ch³onnych dla odprowadzenia wód opadowych o których mowa w ppkt
d),
f) wody opadowe z dróg i ulic zaleca siê odprowadzaæ
powierzchniowo o ile przepisy gminne nie stanowi¹ inaczej.
2. Zasilanie w energiê elektryczn¹:
1) Dla pokrycia zapotrzebowania w energiê elektryczn¹
terenu objêtego planem nale¿y zrealizowaæ zasilanie
poprzez wykonanie linii kablowych powi¹zanych
z istniej¹c¹ sieci¹ elektroenergetyczn¹ wsi Czmoniec.

2) Zaleca siê zrealizowaæ owietlenie uliczne.
3) Z³¹cza z pomiarem rozliczeniowym nale¿y ustawiæ
w granicach dzia³ek z dostêpem od ulicy.
4) Od z³¹cza do obiektów na dzia³ce nale¿y wykonaæ
wewnêtrzn¹ liniê zasilaj¹c¹.
5) Dla wykonania projektów technicznych dla projektowania i wykonania sieci, o których mowa w przepisach, nale¿y wyst¹piæ o szczegó³owe warunki techniczne przy³¹czenia do w³aciwych terenowych s³u¿b energetycznych,
6) dopuszcza siê realizacjê trafostacji na wydzielonej geodezyjnie dzia³ce o powierzchni do 100 m2, któr¹ nale¿y
wydzieliæ na jednej z dwu skrajnie po³o¿onych dzia³ek,
przy ulicy K-D1 i z dostêpem z tej ulicy.
3. Zasilanie w gaz:
1) Docelowo nale¿y zagwarantowaæ mo¿liwoæ pod³¹czenia projektowanego osiedla do programowanej sieci
gazowej.
§10. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1. ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla dróg K  D1;
1) ulice z wydzielonym pasem jezdnym z wyniesionymi
krawê¿nikami,
2) dopuszcza siê wykonanie chodnika z jednej strony
jezdni, od strony dzia³ek budowlanych,
3) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowego dla ulicy wynosi 10,00 m, zgodnie z rysunkiem
planu;
2. ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla dróg K-D2:
1) ulice z wydzielonym pasem jezdnym bez wyniesionych
krawê¿ników,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowego dla ulicy wynosi 10,00 m, zgodnie z rysunkiem
planu;
3. ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla drogi K-D2a:
1) ulice z wydzielonym pasem jezdnym bez wyniesionych
krawê¿ników,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowego dla ulicy wynosi 8,00 m, zgodnie z rysunkiem planu;
4. ustala siê ¿e, odleg³oæ zabudowy od granicy pasa drogowego wynosi:
1) 5,0 m od dróg wewn¹trz osiedla oznaczonych symbolem K-D2,
2) 15,0 m od drogi biegn¹cej wzd³u¿ ciany lasu oznaczonej symbolem K-D1.
5. Dla dróg docelowo mog¹cych stanowiæ dojazd do projektowanego zespo³u, ustala siê potrzebê podjêcia odrêbnych czynnoci planistycznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8

 708 

Poz. 231

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8

Poz. 231, 232

 709 

PRZEPISY KOÑCOWE

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.

§11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art.
36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.

§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak

232
UCHWA£A Nr XVI/227/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów aktywizacji gospodarczej w B³a¿ejewku, dzia³ka nr ewid. 451/2
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz na
podstawie uchwa³y nr XLVIII/598/2002 z dnia 31.07.2002 r.,
Rada Miejska w Kórniku uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w B³a¿ejewku
obejmuj¹cy dzia³kê o nr ewid. 451/2.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:1.000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
PRZEPISY OGÓLNE
§2. Ustala siê przeznaczenie terenu dzia³ki nr ewid.
451/2 na cele aktywizacji gospodarczej zgodnie z zasadami
zagospodarowania okrelonymi w niniejszej uchwale.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu jest:
1) wyznaczenie terenów aktywizacji gospodarczej,
2) okrelenie zasad zagospodarowania terenu,
3) wyznaczenie terenów zieleni,

4) okrelenie zasad uzbrojenia technicznego terenu,
5) okrelenie zasad organizacji dojazdu.
2. Celem planu jest:
1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji aktywizacji gospodarczej dla terenu objêtego planem,
2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a) ochrony rodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powi¹zañ miêdzy istniej¹c¹ i projektowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
§4. 1. Dojazd do terenu opracowania stanowi¹ droga publiczna oznaczone na rysunku planu symbolem KD.
§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. uchwale- nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2. aktywizacji gospodarczej - nale¿y przez to rozumieæ nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ handlowo produkcyjn¹ oraz magazynowanie hurtowe.
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3. przez nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nale¿y tak¿e
rozumieæ dzia³alnoæ. której uci¹¿liwoæ zamyka siê
w granicach dzia³ki.
4. dokumentacjach technicznych lub programowych uzbrojenia terenu - nale¿y przez to rozumieæ opracowania
istniej¹ce lub przysz³e, których rozwi¹zania stanowi¹ lub
bêd¹ stanowi³y ucilenie zasad niniejszego planu w zakresach bran¿owych i problemowych w skali nie objêtej
niniejszym planem i nie koliduj¹ce z nim.
5. nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê zabudowy dzia³ki okrelaj¹c¹ maksymalne zbli¿enie budynku od krawêdzi jezdni drogi publicznej zgodnie z rysunkiem planu.
6. zalecanej minimalnej linii zabudowy od krawêdzi rowu nale¿y przez to rozumieæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
dzia³ki wyznaczaj¹c¹ odleg³oæ zabudowy od krawêdzi
rowu wynosz¹c¹ 10 m,
7. postulowana linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
wystêpuje 30 m od krawêdzi rowu.
8. parametr wymieniony w ust. 7 nie jest ustaleniem obligatoryjnym.
9. strefie budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ obszar
dopuszczalnej zabudowy wyznaczony liniami zabudowy.
§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

4. maksymalny procent uszczelnienia powierzchni dzia³ki
ustala siê w wysokoci 90%,
5. obowi¹zuje zabudowa wy³¹cznie zwi¹zana z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹,
6. obiekty budowlane z pomieszczeniami na sta³y pobyt ludzi
nale¿y sytuowaæ poza zasiêgiem uci¹¿liwoci drogi,
7. zaleca siê wysokoæ zabudowy, nie wiêksz¹ ni¿ 15,00 m od
istniej¹cego poziomu terenu do linii okapu i nie wiêksz¹
ni¿ 18,00 m w linii kalenicy dachu, dla obiektów zabudowy
dzia³ki w udziale stanowi¹cym do 70% zabudowy,
8. dla 30% zabudowy dzia³ki dopuszcza siê realizacjê zabudowy o wysokoci do 22 m ponad istniej¹cy poziom
terenu,
9. wyklucza siê podpiwniczenie w obrysie rzutu ca³ego obiektu,
10. dopuszcza siê podpiwniczenie obiektu jedynie w udziale
do 10% powierzchni rzutu obiektu o ile jest to uzasadnione
technologicznie, lecz uzale¿nione jest to od badañ szczegó³owych gruntu, z piwnicami wyniesionymi nie wiêcej
ni¿ 1,10 m ponad istniej¹cy poziom terenu,
11. wzd³u¿ granic dzia³ki z terenami przyleg³ymi do jej obszaru
z funkcj¹ AG, nale¿y wykonaæ nasadzenia z zieleni tworz¹cej szpaler o szerokoci minimum 2,0 m,

1. granica zatwierdzenia planu,

12. gara¿e nale¿y realizowaæ jako wbudowane, przybudowane do budynku podstawowego lub wolnostoj¹ce w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy,

2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,

13. zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu.

3. nieprzekraczalne linie zabudowy.

14. obowi¹zuje zasada organizacji parkingów w obrêbie dzia³ki dla pojazdów zwi¹zanych z prowadz¹c¹ dzia³alnoci¹,

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§7. Na terenie objêtym planem ustala siê:
1. teren zabudowy aktywizacji gospodarczej oznaczony na
za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y symbolem AG,
2. strefê zieleni wzd³u¿ rowu oznaczon¹ symbolem AG/ZI,

15. w projektowaniu zagospodarowania dzia³ki nale¿y uwzglêdniæ wystêpowanie urz¹dzeñ melioracyjnych (kana³u z rury
betonowej o rednicy 400 mm R-XI).
§9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:
1) Zaopatrzenie w wodê:

3. pas terenu przeznaczony pod infrastrukturê techniczn¹
jako rezerwê terenu dla docelowego wykorzystania, jako
wiadczenie powierzchniowe dzia³ki na rzecz przeprowadzenia uzbrojenia technicznego wzd³u¿ drogi publicznej
KD-1,

a) zaopatrzenie w wodê nale¿y docelowo zapewniæ
poprzez przy³¹czenie do lokalnej sieci wodoci¹gowej, na podstawie (istniej¹cych lub przysz³ych)
programów gospodarki wodnej i zaopatrzenia
w wodê gminy Kórnik,

§8. Na terenach aktywizacji gospodarczej ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

b) zaleca siê realizowanie sieci wodoci¹gowej w uk³adzie piercieniowym,

1. zabudowa dzia³ki dopuszczona jest jedynie w obszarze
strefy budowlanej wyznaczonej liniami zabudowy okrelonymi planem oraz odrêbnymi przepisami szczególnymi,
2. maksymalny procent zabudowy dzia³ki ustala siê w wysokoci 85%,
3. maksymalny procent zabudowy strefy budowlanej ustala
siê w wysokoci 90%,

2) Odprowadzanie cieków:
a) docelowo nale¿y zapewniæ odprowadzanie cieków
do gminnej kanalizacji sanitarnej gwarantuj¹cej
odprowadzenie cieków do oczyszczalni cieków,
b) dopuszcza siê na okres przejciowy realizacjê indywidualnych szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
dla okresowego gromadzenia cieków sanitarnych,
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na warunkach uzyskanych w. trybie ustalania warunków. zabudowy i uzbrojenia terenu,
c) kanalizacjê sanitarn¹ obejmuj¹c¹ teren opracowania nale¿y docelowo prowadziæ grawitacyjnie,
d) odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych nale¿y zapewniæ indywidualnie na podstawie opracowañ specjalistycznych
z zapewnieniem zrzutu do cieku, na podstawie
uzyskanych warunków i uzgodnieñ,
e) zakazuje siê bezporedniego zrzutu wód opadowych z placów, parkingów i dróg bez zastosowania
odpowiednich urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych,
2. Zasilanie w energiê elektryczn¹:
1) Dla pokrycia zapotrzebowania w energiê elektryczn¹
terenu objêtego planem nale¿y zrealizowaæ zasilanie
poprzez wykonanie linii kablowych powi¹zanych
z istniej¹c¹ sieci¹ elektroenergetyczn¹ oraz trafostacji,
2) Dla wykonania projektów technicznych dla projektowania i wykonania sieci, o których mowa w przepisach
uchwa³y, nale¿y wyst¹piæ o szczegó³owe warunki techniczne przy³¹czenia do w³aciwych terenowych s³u¿b
energetycznych,
3) dopuszcza siê realizacjê trafostacji na wydzielonej geodezyjnie dzia³ce o powierzchni do 100 m2, któr¹ nale¿y
wydzieliæ w dowolnym miejscu dzia³ki w oparciu
o uzgodniony projekt bran¿owy,
3. Zasilanie w gaz - docelowo nale¿y zagwarantowaæ mo¿liwoæ pod³¹czenia obiektów zainwestowania dzia³ki do
sieci gazowej.
4. Dla celów grzewczych konieczne jest wykorzystanie wy³¹cznie paliw nie powoduj¹cych zagro¿enia dla rodowiska przyrodniczego.
§10. 1. Otwarty rów melioracyjny, wystêpuj¹cy wzd³u¿
granicy dzia³ki, na podstawie odrêbnych regulacji prawnych

w tym przepisów prawa miejscowego powsta³ego w odrêbnym trybie, mo¿e byæ poddany przeprojektowaniu, przekszta³cony i przebudowany w tym tak¿e zakryty.
2. Przy spe³nieniu warunku o którym mowa w ust. 1,
zasady zagospodarowania terenu dzia³ki w strefie przyleg³ej
do rowu, w tym odleg³oæ zabudowy, linie zabudowy oraz
sposób zagospodarowania ustalone niniejszym planem nie
bêd¹ obowi¹zywa³y.
3. Dla rowu zakrytego nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy na dzia³ce 451/2 mo¿e wynosiæ 5 m od obecnej granicy
dzia³ki z rowem.
§11. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1. Dojazd do dzia³ki nale¿y zapewniæ poprzez zorganizowanie
wjazdu od strony drogi KD-1 przy czym realizacja wjazdu
powinna uwzglêdniaæ potrzebê wykonania dodatkowych
pasów ruchu zgodnie z warunkami uzyskanymi od s³u¿b
drogowych.
2. Zakazuje siê organizowania miejsc parkingowych wzd³u¿
drogi i w pasie drogowym drogi KD-1.
PRZEPISY KOÑCOWE
§12. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty. o której mowa w art.
36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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233
UCHWA£A Nr XVI/108/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym czêæ dzia³ki po³o¿onej w Gruszczynie przy ul. Lenej
i oznaczonej nr geod. 200 (pow. zmiany 0,12 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - na g³êbokoci 50 m od ulicy Lenej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. Urz. Nr 142 z 2001
roku poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana wynikaj¹ca
z Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 10 ust. 3, art. 26 i art.
36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r., z póniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana wynikaj¹ca z Dz.U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717), oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ XLVIII/512/2002 Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 24.04.2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz
obejmuj¹cej czêæ dzia³ki po³o¿onej w Gruszczynie przy ul.
Lenej i oznaczonej nr geod. 200 (pow. zmiany 0,12 ha) zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - na g³êbokoci 50 m od ulicy
Lenej oraz w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I

d) Umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych.
2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem - MN.
b) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
c) Oraz warunki wynikaj¹ce z w³aciwoci rodowiska i jego
ochrony.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
a) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie
rozdzielaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
b) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e wyklucza siê lokalizacjê obiektów w obszarze
zawartym pomiêdzy t¹ lini¹ a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ rogi
wzglêdnie tereny o ró¿nym u¿ytkowaniu.
c) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez to
rozumieæ, ¿e s¹ to budynki s³u¿¹ce celom mieszkalnym,
zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem MN.

Przepisy ogólne

§4. 1. Przedmiotowa zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obejmuje fragment wsi Gruszczyn.

§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym czêæ dzia³ki po³o¿onej w Gruszczynie przy
ul. Lenej i oznaczonej nr geod. 200 (pow. zmiany 0,12 ha) zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - na g³êbokoci 50 m od ulicy
Lenej.

2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu za³¹cznik nr 1.

§2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze miejscowoci Gruszczyn (na czêci dzia³ki o nr geod. 200), którego
granice okrela za³¹cznik graficzny nr 1 bêd¹cy rysunkiem
planu w skali 1:1.000 i stanowi¹cy jej integraln¹ czêæ.
§3. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

3. Granice terenów objêtych planem okrela rysunek
planu.
4. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê:
a) Lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko naturalne.
b) Zasilania obiektów z istniej¹cych sieci napowietrznych
i podziemnych w sposób nie uzgodniony z ich dysponentem.

a) Wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem.

c) Sytuowanie obiektów bez zachowania bezpiecznej odleg³oci od energetycznych linii napowietrznych i podziemnej sieci uzbrojenia terenu.

b) Ustalenie zasad podzia³u, zagospodarowania i zabudowy
terenu,

ROZDZIA£ II

c) Ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Przepisy szczegó³owe
§5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN ustala siê:
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1. Na terenie oznaczonym na rysunku projektu symbolem
MN ustala siê jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne.
2. Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wg rysunku planu 
za³¹cznika nr 1,
3. Dopuszcza siê lokalizacjê na istniej¹cej dzia³ce budowlanej
2 wolnostoj¹cych budynków mieszkalnych bez podzia³u
terenu.

2. Odprowadzenie cieków - do istniej¹cej kanalizacji
sanitarnej - ewentualnie za pomoc¹ pompowni podaj¹cej
cieki do ulicznej sieci kanalizacyjnej. Nie dopuszcza siê
budowy lokalnych zbiorników na cieki.
3. Wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ w granicach
w³asnej dzia³ki nie naruszaj¹c interesu osób trzecich.
4. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej sieci
energetycznej niskiego napiêcia.

4. Formy zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca, parterowa,
z mo¿liwoci u¿ytkowania poddasza na cele mieszkalne.
Dach stromy o symetrycznym pochyleniu po³aci, kryty
dachówk¹ wzglêdnie materia³em dachówkopodobnym.
K¹t nachylenia dachu 25° - 45°, dopuszcza siê (o ile
pozwalaj¹ warunki gruntowe) podpiwniczenie budynków.

5. Gromadzenie odpadów bytowych w pojemnikach
wzglêdnie odpowiednich zbiornikach i okresowy wywóz na
miejsko-gminne wysypisko mieci.

5. Pomieszczenia gospodarczo-gara¿owe mog¹ byæ umieszczone jako czêæ budynku mieszkalnego wzglêdnie
w formie kubatury zintegrowanej z budynkiem mieszkalnym.

Przepisy koñcowe

6. Posadowienie budynków  parter na wysokoci 0,40-0,70
cm od powierzchni terenu. W wypadku zachodzenia wiêkszych ró¿nic terenowych wysokoæ pod³ogi parteru mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 0,7 m.
7. Przed opracowaniem projektu i wydaniem pozwolenia na
budowê musi zostaæ wykonane opracowanie geotechniczne.

ROZDZIA£ III

§7. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z póniejszymi zmianami,
ostatnia zmiana wynikaj¹ca z Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie
planu ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.

8. Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy wielkoci 40% powierzchni dzia³ki.

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

9. Architektura budynków winna nawi¹zywaæ do regionalnej
architektury Wielkopolski, lokalnych tradycji budowlanych.

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

10. 0bs³ugê komunikacyjn¹ z ulicy Lenej. Poszerzenie drogi
ul. Lenej do 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych (w kierunku
po³udniowym) kosztem dzia³ki nr geod. 200.

§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê:
§6. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodê - doprowadzenie
wody przez pod³¹czenie budynków do istniej¹cej wiejskiej
sieci wodoci¹gowej.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska
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UCHWA£A Nr XVI/109/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie
obejmuj¹cym czêæ dzia³ki po³o¿onej w Gruszczynie przy ul. Katarzyñskiej i oznaczonej nr geod. 348/15
(teren objêty zmian¹ 2,00 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zgodnie z koncepcj¹ zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie: gminnym (Dz. Urz. Nr 142 z 2001
roku poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana wynikaj¹ca
z Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 10 ust. 3, art. 26 i art.
36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r., z póniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana wynikaj¹ca z Dz.U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717), oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XLIV/490/2002 Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 27.02.2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz
obejmuj¹cej czêæ dzia³ki po³o¿onej w Gruszczynie przy ul.
Katarzyñskiej i oznaczonej nr geod. 348/15 (teren objêty
zmian¹ 2,00 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych
z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - zgodnie z koncepcj¹ zagospodarowania przestrzennego oraz w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska
w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym czêæ dzia³ki po³o¿onej w Gruszczynie przy
ul. Katarzyñskiej i oznaczonej nr geod. 348/15 (teren objêty
zmian¹ 2,00 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych
z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - zgodnie z koncepcj¹ zagospodarowania przestrzennego.
§2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze miejscowoci Gruszczyn (na czêci dzia³ki o numerze geodezyjnym
348/15), którego granice okrela za³¹cznik graficzny nr 1
bêd¹cy rysunkiem planu w skali 1:1.000 i stanowi¹cy jej
integraln¹ czêæ.

2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny:
a) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolem - Mj.
b) Komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem - kD.
c) Tereny zaopatrzenia w wodê i zwi¹zanej z nimi zieleni
izolacyjnej - WZ/Z.
d) Oraz warunki wynikaj¹ce z w³aciwoci rodowiska i jego
ochrony.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
a) Granice uchwalenia planu.
b) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania.
c) Oznaczenia nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Mj ustala siê:
1. Lokalizacje budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wolnostoj¹cych.
2. Wysokoæ budynków mieszkalnych do II kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze u¿ytkowe), nie wiêcej ni¿
8,5 m od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.

a) Wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem.

3. Zezwala siê na lokalizacjê budynku gara¿owego poza
obrysem budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej 20 m2 dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwóch,
pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy. Wysokoæ budynków gara¿owych - I kondygnacja (do 4,5 m).

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

4. Wysokoæ wolnostoj¹cych budynków gara¿owych -I kondygnacja (do 4,5 m).

c) Wyznaczenie uk³adu komunikacyjnego wynikaj¹cego
z nowego sposobu podzia³u i zagospodarowania terenu.

5. Dachy strome o nachyleniu symetrycznym wielospadowe.

§3. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

d) Ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

6. Nachylenie po³aci dachowych budynków mieszkalnych 25° do 35°.
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7. Pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub materia³em dachówkopodobnym.
8. Poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 0,7 m nad terenem licz¹c od najwy¿ej
po³o¿onej strony zbocza (dotyczy danego budynku).
9. Zachowanie jednolitego charakteru ogrodzeñ frontowych,
zakazuj¹c jednoczenie stosowania w ogrodzeniach elementów betonowych prefabrykowanych. Wysokoæ ogrodzeñ frontowych do 1,5 m.
10. Zapewnia siê prawo do realizacji obiektów ma³ej architektury.
11. Minimaln¹ powierzchniê dzia³ek  1.000 m2.
12. Nieprzekraczalny procent zabudowy dzia³ki w wysokoci
30%.
13. Minimalna powierzchnia zieleni biologicznie czynnej - 40%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
14. W ramach posiadanej nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
miejsca postojowe dla mieszkañców.
15. Na terenie objêtym zmian¹ planu zakazuje siê lokalizowania obiektów mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisk.
16. Dla zabudowy Mj ustala siê zachowanie obowi¹zuj¹cych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg³oci 6
m od linii rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych - kD
(o szerokoci 10 m), a od dzia³ek s¹siaduj¹cych zachowanie odleg³oci zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Umo¿liwia siê wysuniêcie na g³êbokoæ 2,0 m przed liniê
zabudowy przedsionków i zadaszeñ wejæ w jednej kondygnacji - o ³¹cznej powierzchni zabudowy do 10 m2.
17. Dla kolorystyki budynków: zabrania siê stosowania na
dominuj¹cych powierzchniach elewacji kolorów ciemnych
i jaskrawych, zaleca siê kolory jasne i pastelowe zharmonizowane z kolorem po³aci dachowych. Kolor po³aci dachowych ustala siê na br¹zowy.
18. Nale¿y zachowaæ naturaln¹ rzebê terenu.
§5. Dla terenu komunikacji kD ustala siê:
1. Projektowan¹ ulicê dojazdow¹, oznaczon¹ na rysunku
planu - kD o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10m.
Szerokoæ pasa jezdni zgodnie z uzgodnieniami z zarz¹dc¹
dróg.
2. Wydzielenie rezerwy terenu na poszerzenie ulicy Katarzyñskiej w zakresie do 12,5 m od osi jezdni. Docelowa
ca³kowita szerokoæ 25 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
3. Poszerzenie ulicy (dzia³ka nr geod. 356/1) do 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu za³¹cznik nr 1.
4. Tereny komunikacji jako tereny publiczne stanowi¹ przestrzeñ do realizacji urz¹dzeñ podziemnych.

§6. Dla terenów przeznaczonych pod infrastrukturê techniczn¹ zaopatrzenia w wodê i zwi¹zanej z nimi zieleni izolacyjnej - WZ/Z ustala siê:
1. Dopuszczenie realizacji niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2. Utrzymanie w maksymalnym stopniu istniej¹cych zadrzewieñ, nasadzenia nowych.
3. W przypadku odst¹pienia od u¿ytkowania terenu w w/
wym sposób dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem lokalizacji us³ug podstawowych w oparciu o ustalone warunki
podzia³u zabudowy i zagospodarowania w trybie wydania
decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
§7. Ustala siê obowi¹zek wykonania pe³nego uzbrojenia
terenu w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym.
§8. 1. Zakazuje siê pod³¹czania obiektów do istniej¹cych
sieci infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem sieci.
§9. Na terenach objêtych zmian¹ planu zakazuje siê odprowadzania cieków w inny sposób ni¿ poprzez pod³¹czenie
do sieci kanalizacyjnej.
§10. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarze
objêtym zmian¹ planu, zezwala siê na odprowadzenie cieków do zbiorników bezodp³ywowych pod warunkiem ich
pe³nej szczelnoci.
§11. Zakazuje siê stosowania jako ród³a ciep³a takich
paliw i urz¹dzeñ do ich spalania, które nie odpowiadaj¹
wymogom ochrony powietrza atmosferycznego. Zaleca siê
stosowanie do celów grzewczych paliw gazowych i p³ynnych
lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
§12. Wprowadza siê obowi¹zek zagospodarowania wód
deszczowych w obrêbie w³asnej nieruchomoci.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§13. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z póniejszymi zmianami,
ostatnia zmiana wynikaj¹ca z Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie
planu ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§14. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego
Uchwa³¹ nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
21.02.1994 roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego nr 4 z dnia 28.03.1994
roku poz. 42) w zakresie okrelonym w §1 niniejszej uchwa³y.
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§15. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska
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UCHWA£A Nr XV/111/2003 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Rabowicach przy ul. wierkowej
i oznaczone nr geod. 67/9, 67/10 i 67/11 (powierzchnia zmiany ca 5,7696 ha) - zmiana
przeznaczenia z terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny aktywizacji gospodarczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. Urz. Nr 142 z 2001
roku poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana wynikaj¹ca
z Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 10 ust. 3, art. 26 i art.
36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r., z póniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana wynikaj¹ca z Dz.U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717), oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XLII/302/2000 Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 06.12.2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania «przestrzennego gminy Swarzêdz
obejmuj¹cej dzia³kê po³o¿on¹ w Rabowicach przy ul. wierkowej i oznaczon¹ nr geod. 67/11 (pow. zmiany 1,5696 ha),
a tak¿e w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XLI 1/477/2002 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz obejmuj¹cej dzia³ki
po³o¿one w Rabowicach przy ul. wierkowej i oznaczone nr
geod. 67/9, 67/10 (pow. zmiany 4,20 ha) oraz w zwi¹zku z art.
85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.),
Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Rabowicach przy ul.
wierkowej i oznaczone nr geod. 67/9, 67/10 i 67/11 (powierzchnia zmiany ca 5,7696 ha) - zmiana przeznaczenia
z terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny aktywizacji gospodarczej.

§2. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje w Rabowicach przy
ul. wierkowej na dzia³kach o nr geod. 67/9, 67/10 i 67/11,
których granice okrela rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik
graficzny nr 1 w skali 1:1.000, bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹.
2. Obszar opracowania wynosi: 1,5696 ha + 4,20 h =
5,7696 ha.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
2. wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych
zmian¹ planu,
3. ustalenie zasad podzia³u, zagospodarowania i zabudowy terenu,
4. umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,
5. ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
§4. 1. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹:
a) tereny dzia³alnoci gospodarczej oznaczone na rysunku
symbolem TAG,
b) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
c) warunki wynikaj¹ce z w³aciwoci rodowiska i jego ochrony.
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2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
a) linie rozgraniczaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e wyklucza siê lokalizacje obiektów w obszarze
zawartym pomiêdzy t¹ lini¹ a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi
wzg. tereny o ró¿nym u¿ytkowaniu,
c) tereny dzia³alnoci gospodarczej - nale¿y przez to rozumieæ obszar na których tereny przeznaczone s¹ pod lokalizacje sk³adów, magazynów, zak³adów produkcyjnych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oznaczonych w planie symbolem TAG,
d) tereny przeznaczone wy³¹cznie pod sk³ady, magazyny,
tereny sk³adowania - nale¿y przez to rozumieæ ¿e s¹ to
obszary przeznaczone wy³¹cznie pod czasowy pobyt ludzi,
oznaczone na planie symbolem SK/M,
e) teren zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e s¹
to tereny przeznaczone pod zieleñ izolacyjn¹, wysoka
i nisk¹, oznaczone na planie symbolem ZI,
f) tereny komunikacji - s¹ to tereny przeznaczone na cele
komunikacji publicznej a oznaczone na planie symbolem
K.
ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne dotycz¹ce obszaru objêtego planem
§5. 1. Miejscowy plan zagospodarowania obejmuje fragment terenu wsi Rabowice - przy ul. wierkowej na dzia³ki
o nr geod. 67/9, 67/10 i 67/11.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu
bêd¹cy za³¹cznikiem nr 1.
3. Granice terenów objêtych planem okrela rysunek
planu bêd¹cy za³¹cznikiem nr 1.
4. Na obszarze planu mog¹ wyst¹piæ lokalizacje przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko okrelonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa Ochrony rodowiska.
5. Na terenie objêtym planem przewiduje siê lokalizacje,
które równie¿ mieszcz¹ siê na terenie miasta Swarzêdza i ze
wzglêdu na prowadzon¹ dzia³alnoæ maj¹ trudnoci z utrzymaniem standardów jakoci rodowiska poza terenem do
którego posiadaj¹ tytu³ prawny lub nie maj¹ mo¿liwoci
rozbudowy zak³adu. Przeniesienie zak³adów na teren. wyznaczony niniejszym planem poza miasto Swarzêdz przyczyni siê
do poprawy warunków ¿ycia i zdrowia w m. Swarzêdzu
a tak¿e do zwiêkszenia miejsc pracy. Projektowany teren
przeznaczony pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy zachowaniu
odpowiednich technologii i zieleni krajobrazowo-Izolacyjnej
nie bêdzie powodowa³ transgranicznego oddzia³ywania na
rodowisko. W przypadku lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie
okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania

raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz.U. nr 179 poz.
1490) zamieszczonych w §3 pkt 1 mo¿e byæ wymagane
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
rodowisko.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§6. 1. Wyznacza siê teren pod dzia³alnoæ okrelon¹
w planie symbolem TAG.
2. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od linii
regulacyjnej od strony dróg
a) od drogi (ul. redzkiej) oznaczonej symbolem KD1 - 18,0
m,
b) od drogi (ul. wierkowej) oznaczonej symbolem KD2 15,0 m.
3. Na w/wym. terenie (na terenie przewidzianym pod
zabudowê) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów dzia³alnoci
gospodarczej np. zak³adów produkcyjnych, sk³adów, magazynów.
4. Na terenie oznaczonym symbolem SK/M przewiduje
siê wy³¹cznie lokalizacje sk³adów, magazynów, sk³adowisk teren nie przeznaczony na sta³y pobyt ludzi.
5. Dopuszcza siê przeznaczenie na cele zabudowy kubaturowej nie wiêcej ni¿ 50% terenów dzia³ki przewidywanej
pod zabudowê i cele magazynowo-sk³adowe.
6. Zakazuje siê sytuowania obiektów których wysokoæ
jest wiêksza ni¿ 12 m.
7. Teren pomiêdzy zewnêtrznymi granicami zak³adów
pracy nale¿y przeznaczyæ na pasy szerokoci 6 i 10 m zieleni
krajobrazowo izolacyjnej.
8. Na terenie przeznaczonym pod zieleñ izolacyjn¹ oznaczon¹ symbolem ZI, zieleñ winna byæ realizowana przed
przyst¹pieniem do zabudowy terenów T AG i uruchomieniem
miejsc pracy.
9. Do celów grzewczych i technologicznych nale¿y stosowaæ paliwa najbardziej bezpieczne dla rodowiska.
10. Nale¿y d¹¿yæ aby emisje czynników szkodliwych maksymalnie ograniczyæ. Uci¹¿liwoci funkcji nie mog¹ wykroczyæ poza granice dzia³ki inwestora.
11. Nale¿y zapewniæ gromadzenie odpadów zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
12. W planie zagospodarowania terenu dzia³ki 67/9 nale¿y
uwzglêdniæ przebiegaj¹cy rów przez w/wym dzia³kê.
§7. W zakresie komunikacji:
1. W/wym. teren aktywizacji obs³ugiwany jest komunikacyjnie przez otaczaj¹ce go dwie drogi publiczne oznaczone na
rysunku planu symbolem K. Dojazd do w/wych terenów
TAG nale¿y zaprojektowaæ z drogi lokalnej (ul. wierkowa)
do wysypiska mieci.
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2. Docelowo linie rozgraniczaj¹ce pasa drogowego ulicy
redzkiej ustala siê na 15 m od. osi jezdni w obie strony.
§8. W zakresie infrastruktury:
1. W zakresie zaopatrzenia wody - doprowadzenie wody
poprzez pod³¹czenie obiektów do gminnej sieci wodoci¹gowej, której przewód ø110 przebiega na obrze¿u projektowanych obiektów. Dopuszcza siê budowê w³asnych ujæ
wody do celów produkcyjnych.
2. Zak³ada siê budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych dla cieków bytowych i ich wywóz do najbli¿szego
punktu odbioru cieków do kanalizacji.
3. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - poprzez tereny aktywizacji przebiega napowietrzna linia wysokiego napiêcia
15 kV. W zwi¹zku z tym w zale¿noci od potrzeb inwestorzy
winni realizowaæ w³asne lub wspólne trafostacje na terenie swoich zak³adów.

(Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z póniejszymi zmianami,
ostatnia zmiana wynikaj¹ca z Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie
planu ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§10. Trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz zatwierdzonego
Uchwa³¹ nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
21.02.1994 roku (Dz.U. Woj. Poznañskiego nr 4 z dnia 28.03.1994
roku poz. 42) w zakresie okrelonym w §1 niniejszej uchwa³y.
§11. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§9. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
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UCHWA£A Nr XIII/122/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Biskupicach, dz. nr ewid. 201/8
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) Rada
Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrêbie Biskupice, dz. nr ewid. 201/8, stanowi¹cy
czêciow¹ zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska.
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ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

Przepisy ogólne

Przepisy szczegó³owe

§2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
w obrêbie Biskupice obejmuje obszar dzia³ki nr ewid. 201/8,
o powierzchni 0,6744 ha i jest opracowany na mapie zasadniczej ark. 9 obrêb Biskupice.

§6. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem M.

§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony
na rysunku planu symbolem M,
2) teren drogi dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KD,
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linia elektroenergetyczna redniego napiêcia ze stref¹
woln¹ od zabudowy.
§5. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:2.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu z dnia 24 wrzenia 2002 r.,
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika 2002 r.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczenie
dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi bytowe: handel, ma³a
gastronomia. Us³ugi te nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz nie
mog¹ powodowaæ koniecznoci wydzielenia pomieszczeñ
magazynowo-sk³adowych generuj¹cych wzmo¿ony ruch samochodów ciê¿arowych.
3. Na terenie, o którym mowa ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) minimalna powierzchnia dzia³ki 1.200 m2,
2) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ 40%
powierzchni dzia³ki,
3) nale¿y przestrzegaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
w odleg³oci 6 m od krawêdzi drogi dojazdowej KD,
4) forma projektowanych budynków mieszkalnych winna
byæ nastêpuj¹ca:
a) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kryte dachówk¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub inne pokrycie o charakterze regionalnym,
5) budynki gospodarcze lub gara¿e nie powinny przekraczaæ
powierzchni 50 m2. Wysokoæ - jedna kondygnacja do
okapu dachu. Usytuowanie zgodnie z rysunkiem planu lub
jako dobudowane do budynków mieszkalnych. Forma
dachu nawi¹zuj¹ca do formy dachu budynku mieszkalnego,
6) pomieszczenia us³ugowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2
wydzieliæ w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego,
dobudowaæ od strony tylnej, bocznej lub wolnostoj¹ce,
7) ogrodzenia a¿urowe, nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych p³otów, drewno, siatka itp. Obowi¹zuje zakaz budowy pe³nych ogrodzeñ.
4. Prace ziemne na terenach, o których mowa w ust. 1
wymagaj¹:
1) nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego prowadzonego przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ul. Wodna
27,
2) sprawdzenia zagospodarowania dzia³ki z inwentaryzacj¹
melioracji szczegó³owej C- 13 w Wielkopolskim Zarz¹dzie Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu w Inspektoracie w Przemierowie ul. Budowlana 8.
§7. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z dróg dojazdowych klasy technicznej KD o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
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2. Istniej¹cy pas drogowy od strony po³udniowo-zachodniej poszerza siê kosztem dzia³ki nr ewid. 201/8 zgodnie
z rysunkiem planu.
3. Wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od krawêdzi jezdni drogi dojazdowej KD.
§8. 1. Obiekty kubaturowe nale¿y pod³¹czyæ do istniej¹cego wodoci¹gu.
2. Przewiduje siê docelowo odprowadzenie cieków do
oczyszczalni. Do czasu wybudowania kolektora dopuszcza siê
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe.
3. cieki opadowe odprowadziæ do studni ch³onnej lub
powierzchniowo na tereny zielone wokó³ zabudowañ;
4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ród³a
opalania paliwami ekologicznymi.
5. Odpady komunalne i komunalno-podobne nale¿y gromadziæ w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów.
6. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci.
Wzd³u¿ linii energetycznej 15 kV zachowaæ strefê woln¹ od
zabudowy o szerokoci po 7,5 m od osi przewodów. Teren
pod projektowan¹ trafostacjê wyznacza siê w pasie drogowym poszerzonym od strony po³udniowo-zachodniej.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§9. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30%.
§10. Traci moc uchwa³a Nr XXXV/188/92 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 10.06.1992 roku (Dz. Urz. Woj. Pozn.
Nr 10 poz. 79 z dnia 6.07.1992 r.) w sprawie miejscowego
planu za- gospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska
w czêci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.
§12. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska
() mgr in¿. Marian Sêkowski
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UCHWA£A Nr XIII/123/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 30 padziernika 2003r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
pod us³ugi sportu i rekreacji w Biskupicach, dz. nr ewid. 245/2 i 246
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samo- rz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) Rada
Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod us³ugi sportu i rekreacji w Biskupicach,
dz. nr ewid. 245/2 i 246, stanowi¹cy czêciow¹ zmianê planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu o którym mowa w §1 opracowany jest na mapie
zasadniczej obrêb Biskupice dla dzia³ek oznaczonych numerami 245/2 i 246 o ³¹cznej powierzchni 2,06 ha.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren pod us³ugi sportu i rekreacji oznaczony na rysunku
planu symbolem U,
2) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
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§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:1.000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

1) boisko do pi³ki no¿nej powinno zachowaæ minimalne
wymiary umo¿liwiaj¹ce rozgrywanie meczów,

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

2) g³ówny wjazd na teren ustala siê od strony ul. Ogrodowej,

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
3) zieleñ izolacyjna,
4) kierunek wjazdu na teren US.
§5. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu z dnia 24 wrzenia 2002 r.,
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika 2002 r.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

3) zabudowê mo¿na lokalizowaæ od strony ulicy Ogrodowej
lub na naro¿niku ulic Ogrodowej i Baniowej, przestrzegaj¹c obowi¹zuj¹ca liniê zabudowy,
4) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki,
5) nale¿y utrzymaæ przynajmniej 50% powierzchni dzia³ki
jako teren biologicznie czynny,
6) miejsca parkingowe nale¿y zlokalizowaæ na terenie dzia³ki,
7) dopuszcza siê inne rozmieszczenie boisk i miejsc parkingowych ni¿ zaznaczone na rysunku planu,
8) budynki przeznaczenia podstawowego i przeznaczenia
dopuszczalnego parterowe, ze stromymi dachami o nachyleniu 20° - 45°,
9) w pasie o szerokoci 6 m wzd³u¿ ulic Ogrodowej i Baniowej nale¿y dokonaæ nasadzeñ zieleni o charakterze izolacyjnym. Czêci dzia³ki nieprzeznaczone pod obiekty i urz¹dzenia sportowe zagospodarowaæ w formie zieleni ozdobnej,
10) ogrodzenie a¿urowe o wysokoci co najmniej 1,5 m.
Dopuszcza siê ¿ywop³oty wzd³u¿ ogrodzenia,
11) elementy ma³ej architektury np. cie¿ki, chodniki, ³awki,
latarnie, kosze na odpady, stojaki na rowery, tablice
informacyjne itp. powinny byæ wykonane wed³ug jednorodnej stylistyki.
§7. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu sportu i rekreacji
ustala siê z drogi lokalnej oznaczonej symbolem KL - ul.
Ogrodowa.
2. Dla dróg ustala siê:
1) drogê klasy technicznej KL poszerza siê o ok. 5 m kosztem
terenu dzia³ki nr ewid. 245/2 zgodnie z rysunkiem planu,
2) drogê klasy technicznej KD (ul. Baniowa) poszerza siê
o 5 m kosztem terenu dzia³ek nr ewid. 245/2, 246 do
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.

§6. 1. Ustala siê teren us³ug sportu i rekreacji, oznaczony
na rysunku planu symbolem US.

3. Obiekty kubaturowe nale¿y pod³¹czyæ do istniej¹cego
wodoci¹gu.

2. W sk³ad przeznaczenia podstawowego mog¹ wchodziæ: boisko do pi³ki no¿nej, wszelkie urz¹dzenia zwi¹zane
z uprawianiem i ogl¹daniem zawodów sportowych - bramki,
trybuny, bie¿nie, konstrukcje do montowania owietlenia,
telebimów, zegarów wietlnych, nag³onienia, obiekty socjalne, boiska do innych gier itp. Przeznaczenie dopuszczalne
mog¹ stanowiæ obiekty us³ugowe oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej. Przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mog¹ nale¿eæ do inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.

4. cieki przewiduje siê docelowo odprowadziæ kana³em
sanitarnym do oczyszczalni. Do czasu wybudowania kolektora
dopuszcza siê szczelny zbiornik bezodp³ywowy.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:

5. Dla odprowadzenia cieków opadowych ustala siê
rozwi¹zania indywidualne w postaci studni ch³onnych lub
odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê paliwa
ekologiczne.
7. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadziæ
w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany
wywóz na sk³adowisko odpadów.
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8. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ teren
zasiliæ przez przy³¹cze do istniej¹cej sieci. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na energiê zgodnie z §6 ust. 1 jest
mo¿liwoæ usytuowania trafostacji na terenie oznaczonym
symbolem US.

§9. Traci moc uchwa³a Nr XXXV/188/92 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 10.06.1992 roku (Dz. Urz. Woj. Pozn.
Nr 10 poz. 79 z dnia 6.07.1992 r.) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska
w czêci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.

ROZDZIA£ III

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

Przepisy koñcowe
§8. Odstêpuje siê od naliczania jednorazowych op³at,
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, grunt stanowi w³asnoæ
Skarbu Pañstwa.

§11. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska
() mgr in¿. Marian Sêkowski
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UCHWA£A Nr VIII/52/2003 RADY GMINY BUDZYÑ
z dnia 19 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Budzyñ obrêb wsi Budzyñ rejon ulicy Rogoziñskiej - Stra¿ackiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) w zwi¹zku z art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr41 poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124,
Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112)
Rada Gminy Budzyñ uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ obrêb wsi
Budzyñ rejon ulicy Rogoziñskiej - Stra¿ackiej, zwan¹ dalej
zmian¹ planu.

2. Granicê obszaru obowi¹zywania zmiany planu, o której mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku planu w skali 1:500,
zwanym dalej rysunkiem zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem uchwalenia zmiany planu jest ustalenie:
-

przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

-

linii rozgraniczaj¹cych ulice i drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi,

-

zasad i standardów kszta³towania terenu, w tym linii
zabudowy, gabaryty obiektów,

-

zasad i warunków podzia³u na dzia³ki budowlane.

§2. 1. Uchwa³a niniejsza jest zgodna z:
1) uchwa³¹ nr XXII/155/2001 Rady Gminy Budzyñ z dnia 29
sierpnia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ obrêb wsi Budzyñ rejon ulic Rogoziñskiej - Stra¿ackiej,
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2) uchwa³¹ nr X/60/99 Rady Gminy Budzyñ z dnia 9 listopada
1999 r. w sprawie studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ.
§3. 1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu wyznacza siê:
1) tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczone na
rysunku symbolem - Mj,
2) istniej¹ce tereny produkcyjno-us³ugowe, oznaczone na
rysunku symbolem - PU1, PU2,
3) istniej¹ce tereny us³ugowo-rzemielnicze, oznaczone na
rysunku symbolem - UR,
4) teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku
symbolem - EE,
5) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku symbolem KL, KD, Kx,
6) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku symbolem
- ZP,
7) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku symbolem - Zl,
8) teren zieleni ³êgowej, oznaczony na rysunku symbolem Z³,
9) teren wód stoj¹cych, oznaczony na rysunku symbolem 
Ws,

2) projekty obiektów budowlanych powinny zapewniaæ ochronê ludnoci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
okrelonymi odrêbnymi przepisami,
3) zapewniæ zaopatrzenie wodne dla celów ganiczych oraz
drogi po¿arowe umo¿liwiaj¹ce swobodny do- jazd jednostek po¿arniczych.
§4. W zakresie rodowiska przyrodniczego zmiana planu
ustala:
1) ochronê powierzchni ziemi i gleby poprzez:
a) docelowe wyposa¿enie terenów w pe³n¹ infrastrukturê
techniczn¹,
b) zapewnienie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi gromadzenia i usuwania odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne,
c) wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej, stanowi¹cej nie mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki,
2) ochronê atmosfery poprzez:
a) zaopatrzenie terenów mieszkaniowych i produkcyjnous³ugowych w energiê ciepln¹ na bazie paliw ekologicznych (np.: paliw p³ynnych, gazowych, energii elektrycznej),

10) tereny rolne, oznaczone na rysunku symbolem - R.

b) zachowanie wymogów okrelonych w przepisach szczególnych dotycz¹cych dopuszczalnych emisji zanieczyszczeñ,

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu:

c) zastosowanie rodków technicznych (m.in. odpylaczy,
pojemników na odpady),

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, zwane liniami rozgraniczaj¹cymi tereny,

3) ochronê wód powierzchniowych i podziemnych przed
infiltracj¹ zwi¹zków ropopochodnych i innych zanieczyszczeñ poprzez izolacjê gruntu na terenach komunikacji
i miejscach parkingowych,

2) linie podzia³u terenu na dzia³ki, które wyznaczaj¹ przebieg
mo¿liwych podzia³ów geodezyjnych terenu na dzia³ki
o funkcji zgodnej z ustaleniami niniejszej uchwa³y,
3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
linie usytuowania obiektu budowlanego i dotyczy to lokalizacji g³ównej bry³y budynku,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, których oznaczenie graficzne u¿yte na rysunku nale¿y czytaæ w taki sposób, ¿e
linie te wyznaczaj¹ obszar mo¿liwy do zabudowy od
strony oznaczonej trójk¹tami,
5) proponowany przebieg linii uzbrojenia technicznego,
6) proponowane nasadzenie zieleni,
7) wymagany kierunek dominuj¹cej kalenicy,
8) strefa techniczna od linii redniego napiêcia.
3. Zasady wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
1) zabudowê projektowaæ i realizowaæ zgodnie z przepisami
szczególnymi, w tym sanitarnymi, o ochronie przeciwpo¿arowej, o ochronie powietrza, prawa budowlanego oraz
z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

4) ochronê przed ha³asem poprzez zapewnienie w³aciwych
zgodnych z przepisami szczególnymi standardów akustycznych dla poszczególnych rodzajów terenów (m.in.
poprzez wprowadzanie ró¿nego typu zabezpieczeñ izolacyjnych od terenów dzia³alnoci gospodarczej, tras komunikacyjnych, np.: pasów zieleni, przes³on akustycznych
itp.),
5) wprowadza siê nakaz stosowania rozwi¹zañ technicznych
i technologicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci wywo³ane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ do wielkoci
nieprzekraczaj¹cych poziomu okrelonego przepisami
szczególnymi, odrêbnymi i Polskimi Normami,
6) wprowadza siê obowi¹zek urz¹dzenia pasów zieleni na
zasadach okrelonych na rysunku planu,
7) uci¹¿liwoci dla rodowiska zwi¹zane z prowadzon¹ na
terenie objêtym planem dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, a powodowane przez ha³as, wibracje, zak³ócenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne nie mog¹ wykraczaæ
poza granice nieruchomoci zajmowanej przez inwestycje
je wywo³uj¹ce.
§5. Na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu zachowuje
siê istniej¹ce podzia³y ewidencyjne terenów z wy³¹czeniem:
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1) dzia³ek przeznaczonych do scalenia gruntów, zgodnie
z rysunkiem,
2) pasów komunikacji publicznej, dla których linie rozgraniczaj¹ce, oznaczone na rysunku stanowi¹ minimalne pasy
drogowe.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§6. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem Mj.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) prawo do budowy na ka¿dej dzia³ce jednego budynku
mieszkalnego w zabudowie wolnostoj¹cej i bliniaczej
z dachem dwu- lub wielospadowym, krytym dachówk¹
lub innym ognioodpornym materia³em j¹ imituj¹cym,
o nachyleniu po³aci dachowych od 35° do 42°,
2) pod zabudowê bliniacz¹ wyznacza siê dzia³ki o numerach
urbanistycznych: 3 i 4, 13 i 14, 20 i 21 oraz 40 i 41,
3) budynek mieszkalny, o którym mowa w pkt 1, mo¿e
posiadaæ II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
u¿ytkowe,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ 100 m2,
5) wysokoæ kalenicy nie powinna przekroczyæ 8,5 m ponad
poziom terenu,
6) obowi¹zuj¹cy kierunek kalenicy wg oznaczeñ na rysunku,
7) zaleca siê dostosowanie bry³y budynków do architektury
regionalnej i lokalnych tradycji budowlanych,
8) zaleca siê stosowanie detali architektonicznych wzbogacaj¹cych walory estetyczne obiektów (okna dachowe,
wykusze, lukarny itp.),
9) na wszystkich dzia³kach obowi¹zuje zakaz realizacji gara¿y
wbudowanych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego,
10) na ka¿dej dzia³ce dopuszcza siê lokalizacjê w g³êbi dzia³ki
budynku gospodarczo-gara¿owego o wysokoci do 6 m
w linii kalenicy z dachem stromym,
11) ustala siê obowi¹zek realizacji budynków gospodarczogara¿owych wolnostoj¹cych lub zespolonych z budynkiem gospodarczym s¹siada na granicy dzia³ki,
12) obowi¹zuje zakaz podpiwniczenia wszystkich budynków,
13) obowi¹zek urz¹dzenia zieleni ozdobnej na czêci frontowej
dzia³ki przyleg³ej do ulicy,
14) na terenie dzia³ki zabezpieczyæ co najmniej 1 miejsce
postojowe na samochody osobowe,
15) ogrodzenie dzia³ki od strony ulicy, a¿urowe o wysokoci
max 1,5 m od terenu.
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§7. 1. Tereny produkcyjno-us³ugowe (PU1 i PU2), o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2, obejmuj¹ istniej¹c¹ zabudowê
produkcyjno-us³ugow¹ i magazynowo-sk³adow¹.
2. Na terenach zabudowanych, o których mowa w ust. 1
zachowuje siê istniej¹ce budynki (stolarnia z lakierni¹ i magazyn) z prawem do modernizacji, bez prawa do rozbudowy
i nadbudowy, z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków:
1) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e powodowaæ zagro¿enia
dla zdrowia ludzi oraz pogorszenia stanu rodowiska
okrelonego przepisami szczegó³owymi, a wszelkie emisje
z prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej nie mog¹ przekraczaæ obszaru, do którego inwestor ma tytu³ prawny,
2) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dla samochodów ciê¿arowych dla obs³ugi prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
(teren PU2),
3) wprowadza siê zakaz sk³adowania na terenie posesji szkodliwych substancji chemicznych mog¹cych przenikaæ do
gruntu i powodowaæ zanieczyszczenie wód otwartych i
podskórnych oraz palenia wszelkich odpadów,
4) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej,
5) wprowadza siê obowi¹zek nasadzenia podwójnego szpaleru zwartej zieleni wysokiej wzd³u¿ granic dzia³ki, zgodnie
z rysunkiem planu,
6) obs³ugê komunikacyjn¹ terenu wy³¹cznie z projektowanej
drogi gminnej - KL,
7) prawo do zagospodarowania terenu obiektami ma³ej architektury i zieleni¹.
§8. 1. Tereny us³ugowo-rzemielnicze (UR), o których mowa
w §3 ust. 1 pkt 3, obejmuj¹ istniej¹c¹ zabudowê us³ugoworzemielnicz¹ oraz tereny przewidziane do zagospodarowania.
2. Na terenach zabudowanych, o których mowa w ust. 1,
zachowuje siê istniej¹ce obiekty z prawem do modernizacji
i rozbudowy bez prawa do nadbudowy z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków:
1) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ zagro¿enia
dla zdrowia ludzi oraz pogorszenia stanu rodowiska,
okrelonego przepisami szczególnymi, a wszelkie emisje
z prowadzonej dzia³alnoci nie mog¹ przekraczaæ obszaru,
do którego inwestor ma tytu³ prawny,
2) zakaz sk³adowania na terenie posesji szkodliwych substancji chemicznych mog¹cych przenikaæ do gruntu
i powodowaæ zanieczyszczenie wód otwartych i podskórnych oraz palenia wszelkich odpadów,
3) wysokoæ realizowanej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
wysokoci budynków istniej¹cych,
4) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
5) wprowadza siê obowi¹zek nasadzenia podwójnego szpaleru, zwartej zieleni wysokiej wzd³u¿ granic dzia³ki, celem
ochrony projektowanej zabudowy mieszkaniowej przed
uci¹¿liwociami pochodz¹cymi z zak³adu,
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6) obowi¹zek urz¹dzenia parkingów na potrzeby w³aciciela
i klientów,
7) obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z projektowanej drogi
dojazdowej, oznaczonej na rysunku symbolem 2KD.
§9. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczonego na rysunku symbolem EE, ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wydzielenie dzia³ki o powierzchni oko³o 100 m2,
2) prawo do lokalizacji stacji transformatorowej 15/04 kV
o wysokoci 1 kondygnacji. Architektura budynku stacji
musi harmonizowaæ z otaczaj¹c¹ zabudow¹,
3) usytuowanie obiektu w odleg³oci 5 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy i 15 m od budynku mieszkalnego,
4) prawo do zagospodarowania dzia³ki zieleni¹.
§10. Wyznacza siê tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami KL, KD i Kx.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem KL ustala siê:
1) teren komunikacji publicznej - droga gminna kategorii
KL,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych -18,0 m, jezdnia
o szerokoci 7,0 m,
3) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu, po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,
4) po ka¿dej ze stron pasa drogowego nale¿y wykonaæ
chodnik o minimalnej szerokoci 2,5 m,
5) wzd³u¿ pasa drogowego nale¿y poprowadziæ jednostronn¹ cie¿kê rowerow¹ o szerokoci minimalnej 3,0
m,
6) pomiêdzy pasem jezdnym a chodnikami nale¿y wykonaæ pasy zieleni izolacyjnej,
7) obowi¹zuje zakaz parkowania samochodów w pasie
drogowym.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1
KD ustala siê:
1) teren komunikacji publicznej - droga dojazdowa kategorii KD,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12,0 m, jezdnia
o szerokoci 6,0 m,
3) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,
4) po ka¿dej ze stron pasa drogowego nale¿y wykonaæ
chodniki o minimalnej szerokoci 2,0 m,
5) wzd³u¿ jezdni projektowane s¹ miejsca postojowe dla
samochodów.
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
2KD i 3KD ustala siê:
1) teren komunikacji publicznej, drogi dojazdowe, zakoñczone placem manewrowym o powierzchni 20,0 x 17,0
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m ukszta³towanym w sposób umo¿liwiaj¹cy w³aciwe
manewrowanie pojazdami technicznymi i ratownictwa,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12,0 m, jezdnia
o szerokoci 6,0 m,
3) po ka¿dej ze stron pasa drogowego nale¿y wykonaæ
chodnik o minimalnej szerokoci 2,5 m,
4) prawo tworzenia, przy pasie jezdnym miejsc postojowych dla samochodów.
4. Dla ci¹gów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem Kx ustala siê szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 4,5 - 5,5 m, nawierzchnia utwardzona lub ulepszona, dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia elementów
uzbrojenia sieciowego.
§11. 1. Wyznacza siê tereny zieleni parkowej, oznaczone
na rysunku planu symbolem ZP.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) teren winien byæ wzbogacony o nowe nasadzenia drzew
i krzewów oraz wyposa¿ony w urz¹dzenia zabawowe
i wypoczynkowo-rekreacyjne dostosowane do pe³nionych
przez teren funkcji,
2) wprowadza siê obowi¹zek urz¹dzenia alei spacerowych,
cie¿ki rowerowej, ma³ego boiska, ³awek itp.,
3) prawo do zagospodarowania terenu obiektami ma³ej architektury s³u¿¹cymi rekreacji oraz ozdobnymi elementami urz¹dzeñ wodnych (np. fontanny),
4) obszar wód otwartych bezporednio przyleg³y stanowi
element dekoracyjny zieleni parkowej,
5) przynajmniej 85% terenu nale¿y pozostawiæ jako teren
biologicznie czynny,
6) teren bêd¹cy w³asnoci¹ osób fizycznych nale¿y skomunalizowaæ,
7) ustala siê mo¿liwoæ realizacji sieci uzbrojenia technicznego.
§12. 1. Wyznacza siê tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) obowi¹zek nasadzenia zieleni wielopiêtrowej, w tym zimozielonej, izoluj¹cej tereny mieszkalne przed przenikaniem
uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z istniej¹cego zainwestowania
produkcyjno-us³ugowego (PU1 i PU2),
2) wzd³u¿ granic dzia³ki w pasie o szerokoci 10 m wprowadza siê wymóg nasadzenia podwójnego szpaleru zwartej
zieleni wysokiej, wystêpuj¹cej w analogicznych warunkach siedliskowych (zakaz nasadzeñ topoli),
3) dopuszcza siê przeznaczenie czêci terenu nie przekraczaj¹cej 30% jego powierzchni na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych,
4) dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia technicznego,
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5) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej,
6) teren nale¿y skomunalizowaæ.
§13. Dla terenu wód stoj¹cych, oznaczonych na rysunku
symbolem Ws, ustala siê:
1) zachowanie funkcji istniej¹cego zbiornika przeciwpo¿arowego,
2) likwidacja wlotów kanalizacji cieków do zbiornika przeciwpo¿arowego.
§14. 1. Wyznacza siê teren zieleni ³êgowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem Z³.
2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala siê:
1) wydzielenie wzd³u¿ rowu melioracyjnego pasa technicznego z zachowaniem istniej¹cej zieleni ³êgowej,
2) zakaz zabudowy i nasadzeñ zieleni wysokiej,
3) sposób zagospodarowania, umo¿liwiaj¹cy dostêp do konserwacji rowu.
§15. Dla terenów rolnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem R ustala siê:
1) zachowanie istniej¹cej funkcji rolnej bez prawa zabudowy,
2) zakaz sk³adowania szkodliwych substancji chemicznych
mog¹cych przenikaæ do gruntu i powodowaæ zanieczyszczenie wód otwartych i podskórnych oraz palenia wszelkich odpadów.
§16. Na ca³ym obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
3) Sieæ wodoci¹gowa. Zasilanie projektowanych obiektów
w wodê przewiduje siê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego biegn¹cego wzd³u¿ ulicy Rogoziñskiej i Stra¿ackiej
poprzez sieæ wodoci¹gow¹ rozprowadzan¹ w projektowanych ulicach,
4) Kanalizacja deszczowa. Odprowadzenie wód deszczowych
nast¹pi poprzez sieæ kanalizacji deszczowej w projektowanych ulicach do istniej¹cej kanalizacji deszczowej wsi
Budzyñ. Do czasu realizacji kana³ów deszczowych, wody
opadowe nale¿y zagospodarowaæ we w³asnym zakresie
na terenie dzia³ki, nie naruszaj¹c interesu osób trzecich,
5) Sieæ kanalizacji sanitarnej. Dla odprowadzenia cieków
bytowo-gospodarczych konieczna jest realizacja lokalnej
sieci kanalizacji ciekowej odprowadzaj¹cej cieki do istniej¹cego kana³u ø300 biegn¹cego przez omawiany teren
do ulicy Rogoziñskiej, a nastêpnie do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków,
6) Sieæ gazowa. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej
w projektowanych ulicach po pod³¹czeniu do gazoci¹gu
niskiego cinienia w ulicy Rogoziñskiej i Stra¿ackiej,
7) Instalacja grzewcza. Zasilanie w ciep³o przewidziano
z indywidualnych róde³ ciep³a zasilanych gazem ziemnym, energi¹ elektryczn¹ lub z wykorzystaniem paliw
niskoemisyjnych,

8) Usuwanie odpadów. Sta³e odpady komunalne gromadzone bêd¹ na terenie posesji w szczelnych pojemnikach,
a nastêpnie wywo¿one na gminne wysypisko - zgodnie
z gospodark¹ odpadami komunalnymi w gminie. Odpady
niebezpieczne i inne ni¿ niebezpieczne usuwane bêd¹
zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie
i stosownymi uzgodnieniami z odbiorc¹ odpadów.
9) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹. Zasilanie projektowanych budynków sieci¹ kablow¹ niskich napiêæ wyprowadzon¹ lini¹ kablow¹ z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej 15/04 kV na terenie oznaczonym na
rysunku symbolem EE. Dostarczanie energii elektrycznej
odbywaæ siê bêdzie na pod- stawie warunków technicznych uzyskanych w Grupie Energetycznej ENEA S.A. ZDE
Rejon Dystrybucji w Chodzie¿y,
10) Telekomunikacja. Realizacja przy³¹czy z istniej¹cej sieci
telekomunikacyjnej za pomoc¹ ³¹czy kablowych zag³êbionych w ziemi.
§17. 1. Wy³¹cza siê spod zabudowy teren stanowi¹cy
strefê ochronn¹ od istniej¹cych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV o szerokoci 5,0 m po obu stronach,
w zakresie okrelonym na rysunku zmiany planu.
2. Docelowo istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ redniego napiêcia przebiegaj¹c¹ przez teren opracowania przeznacza siê do okablowania lub przeniesienia i prowadzenia
kablem ziemnym w pasie drogi gminnej - KL.
3. W przypadku likwidacji linii napowietrznej lub jej przebudowy w sposób zgodny z ustalonym przeznaczeniem obszaru, teren strefy ochronnej staje siê budowlanym z warunkami zabudowy i zagospodarowania ustalonymi dla terenów
s¹siednich.
4. Zakaz budowy linii elektroenergetycznych napowietrznych.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§18. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzone uchwa³¹ nr X/60/
99 Rady Gminy Budzyñ z dnia 9.11.1999 r. okrela kierunek
przekszta³ceñ terenów objêtych planem, wyznaczaj¹c dla
przedmiotowego obszaru preferencjê dla zainwestowania
z postulowanym przeznaczeniem terenu pod mieszkalnictwo
jednorodzinne.
§19. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów rolnych,
które zmieni³y przeznaczenie na cele nierolnicze, na podstawie niniejszej uchwa³y, ustala siê stawkê 20% s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§20. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16
poz. 78 z póniejszymi zmianami), niniejszym planem zmienia
siê przeznaczenie gruntów rolnych IV, V i VI klasy na cele
okrelone w uchwale.
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§21. Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹:
1) trac¹ moc ustalenia uchwa³y nr XI/52/86 Gminnej Rady
Narodowej w Budzyniu z dnia 27 marca 1986 roku
w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ,
2) zachowuj¹ moc ustalenia uchwa³a Rady Gminy Budzyñ nr
XXIX/180/98 z dnia 8 czerwca 1998 r. (Dziennik Urzêdowy
Województwa Pilskiego Nr 18 z dnia 17 lipca 1998 r.)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ wie
Budzyñ rejon ulicy Stra¿ackiej.
§22. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Budzyñ.
§23. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wielkopolskim.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Zdzis³aw Rejek
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UCHWA£A Nr XI/60/03 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z art. 10 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku- o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego przed
1990 r. i nie posiadaj¹cego katalizatora o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

600 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

800 z³

3) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.000 z³

2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego przed
1990 r. i posiadaj¹cego katalizator o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

550 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

750 z³

3) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

950 z³

3. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego
w 1990 r. lub póniej i nie posiadaj¹cego katalizatora
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

600 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

800 z³

3) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.000 z³

4. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego
w 1990 r. lub póniej i posiadaj¹cego katalizator o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

540 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

740 z³

3) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

940 z³

5. Od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12
ton:
1) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿
12 ton
800 z³

Dziennik Urzêdowy
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2) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 19 ton
800 z³
3) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 19
ton
1.014 z³
4) o liczbie osi - cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie
mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 27 ton
1.000 z³
5) o liczbie osi - cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie
mniej ni¿ 27 ton i mniej ni¿ 29 ton
1.500 z³
6) o liczbie osi - cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie
mniej ni¿ 29 ton
1.654 z³
6. Od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
1) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 15 ton
800 z³
2) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 15
ton
1.252 z³
3) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 17 ton
800 z³
4) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 17
ton i mniej ni¿ 23 ton
1.014 z³
5) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 23
tony
1.577 z³
6) o liczbie osi - cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie
mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton
1.000 z³
7) o liczbie osi - cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie
mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 27 ton
1.365 z³
8) o liczbie osi - cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie
mniej ni¿ 27 ton i mniej ni¿ 29 ton
1.654 z³
9) o liczbie osi - cztery i wiêcej i masie ca³kowitej nie
mniej ni¿ 29 ton
2.452,80 z³
7. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego przed 1990 r. i nie
posiadaj¹cego katalizatora o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

600 z³

2) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

800 z³

3) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
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1.000 z³

8. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego przed 1990 r. i posiadaj¹cego katalizator o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

550 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

750 z³

3) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

950 z³

9. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej
i nie posiadaj¹cego katalizatora o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

600 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

800 z³

3) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.000 z³

10. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej
i posiadaj¹cego katalizator o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

540 z³

2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

740 z³

3) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

940 z³

11. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
1) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 31 ton
800 z³
2) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 31
ton
1.413 z³
3) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 40 ton
1.247 z³
4) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 40
ton
1.723 z³
12. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12
ton:
1) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 31 ton
1.600 z³
2) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 31
ton
1.937,76 z³
3) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 40 ton
1.770 z³
4) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 40
ton
2.548,65 z³
13. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
1) wyprodukowane przed 1990 rokiem

200 z³

2) wyprodukowane w 1990 roku lub póniej

200 z³
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14. Przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton:
1) o liczbie osi -jedna i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 18 ton
300 z³
2) o liczbie osi -jedna i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 18
ton
400 z³
3) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 33 tony
700 z³
4) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 33
ton i mniej ni¿ 38 ton
850 z³
5) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38
ton
1.150 z³
6) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 33 tony
680 z³
7) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 33
tony i mniej ni¿ 38 ton
750 z³
8) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38
ton
995 z³
15. Przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton:
1) o liczbie osi -jedna i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 18 ton
300 z³
2) o liczbie osi -jedna i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 18
ton
562 z³
3) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 28 tony
750 z³
4) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 28
ton i mniej ni¿ 33 tony
850 z³

5) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 33
tony i mniej ni¿ 38 ton
1.292 z³
6) o liczbie osi - dwie i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38
ton
1.700 z³
7) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 38 ton
943 z³
8) o liczbie osi - trzy i masie ca³kowitej nie mniej ni¿ 38
ton
1.281 z³
16. Od autobusu wyprodukowanego przed 1990 r. i nie posiadaj¹cego katalizatora w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:
1) mniejszej ni¿ 30 miejsc

1.400 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.700 z³

17. Od autobusu wyprodukowanego przed 1990 r. i posiadaj¹cego katalizator w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniejszej ni¿ 30 miejsc

1.350 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.650 z³

18. Od autobusu wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej
i nie posiadaj¹cego katalizatora w zale¿noci od liczby
miejsc do siedzenia:
1) mniejszej ni¿ 30 miejsc

1.360 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.660 z³

19. Od autobusu wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej
i posiadaj¹cego katalizator w zale¿noci od liczby miejsc
do siedzenia:
1) mniejszej ni¿ 30 miejsc

1.300 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.600 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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UCHWA£A Nr XI/61/03 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy Kiszkowo na 2004 rok oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art. 6 ust. 3 i art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (Dz.
U z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy uchwala co nastêpuje:

§2. 1. Podatek rolny od osób fizycznych pobierany jest
w drodze inkasa przez So³tysów lub p³atny w kasie Urzêdu
Gminy albo na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹, jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Kiszkowo na 2004 rok, na kwotê 30 z³otych za jeden kwintal.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 4% od zainkasowanych kwot podatku.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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UCHWA£A Nr XI/62/03 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2004 rok na obszarze
gminy Kiszkowo oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) art. 5, art. 6 ust. 12, art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku- o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

ci:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomom2

powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
1) od 1
lub ich czêci 0,48 z³,

2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 13,50 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,06 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,46 z³,

Dziennik Urzêdowy
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5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub
ich czêci:
a) budynków letniskowych -
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d) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych gruntów w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego 0,07 z³,

5,82 z³,

b) pozosta³ych budynków lub ich czêci w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 3,00 z³,
6) od budowli - 2% ich wartoci,
7) od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,50 z³,
b) od 1 m2 powierzchni gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych 0,20 z³,
c) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami,
zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych 3,41 z³,

§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budowle
s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz wodoci¹gi.
§3. 1. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych pobierany jest w drodze inkasa przez So³tysa lub p³atny w kasie
Urzêdu Gminy albo na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.
2. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 4% od zainkasowanych kwot podatku.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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UCHWA£A Nr XI/63/03 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania psów, terminu p³atnoci tego podatku oraz
okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art. 14 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku - o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psa
w wysokoci 15 z³otych z zastrze¿eniem pkt 2.
2. Dla emerytów lub rencistów podatek od posiadania
psa wynosi 7,50 z³otych.
§2. 1. Podatek p³atny jest w terminie do 30 czerwca ka¿dego roku.

2. Je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po 30 czerwca
a przed 31 grudnia danego roku, to podatek p³atny jest
w wysokoci 7,50 z³.
§3. Pobór podatku prowadzony jest w drodze inkaso przez
So³tysa, który otrzymuje wynagrodzenie w wysokoci 50%
kwoty zainkasowanego podatku.
§4. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8
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UCHWA£A Nr XI/64/03 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³aty targowej i poboru oraz okrelenia inkasentów
i wysokoci wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z póniejszymi
zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej w wysokoci:
1) przy sprzeda¿y owoców i warzyw, op³ata dzienna wynosi
10 z³otych je¿eli sprzeda¿ prowadzona jest z rêki, koszów,
stoisk, wozów konnych, przyczep lub pojazdów samochodowych,
2) przy sprzeda¿y pozosta³ych towarów, op³ata dzienna wynosi 25 z³otych niezale¿nie od formy sprzeda¿y,

2. Pobór op³aty targowej dokonywany jest przez inkasenta Pana Polaszek Edmund, który za te czynnoci otrzymuje
wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanych op³at; za
wyj¹tkiem obchodów Dni Kiszkowa gdzie wysokoæ wynagrodzenia wynosi 6% zainkasowanych op³at.
§2. Przy sprzeda¿y towarów prowadzonej w okresie uroczystoci odpustowych w miejscowoci D¹brówka Kocielna,
op³atê targow¹ ustala siê wysokoci 40 z³otych, niezale¿nie od
formy sprzeda¿y. Pobór op³aty targowej dokonywany jest
przez So³tysa D¹brówki Kocielnej.
§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

3) przy sprzeda¿y towarów prowadzonej z okazji obchodów
Dni Kiszkowa, op³atê targow¹ ustala siê wysokoci 100
z³otych, niezale¿nie od formy sprzeda¿y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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UCHWA£A Nr XI/65/03 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie poboru podatku lenego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz
okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 6 ust.
8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 roku - o podatku lenym
(Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Kiszkowo uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Podatek leny od osób fizycznych pobierany jest
w drodze inkasa przez So³tysów lub p³atny w kasie Urzêdu
Gminy albo na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.

2. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 4% od zainkasowanych kwot podatku.
§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8

Poz. 245

 741 

245
UCHWA£A Nr XV/78/03 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591,
zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717) i art.
15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku
Nr 9, poz. 84, zm. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; Dz.U. z 2003 r. Nr
96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840; Nr 200, poz.
1953; Nr 203, poz. 1966) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 roku w sprawie wysokoci
górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 51 poz. 804 z 14 listopada 2003 roku) Rada Gminy
Duszniki uchwala co nastêpuje:

Ustala siê nastêpuj¹ce stawki dzienne op³aty targowej
w czasie okolicznociowych imprez i jarmarków:

§1. Pobiera siê op³atê targow¹ od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.

§4. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê pracownika Urzêdu Gminy Duszniki - Pana Stanis³awa Musia³a.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki dzienne op³aty targowej:
a) od straganu

15,00 z³

b) przy sprzeda¿y z samochodu

15,00 z³

c) przy sprzeda¿y z rêki, z koszyka

10,00 z³

d) od straganu

20,00 z³

e) przy sprzeda¿y z samochodu

20,00 z³

f) przy sprzeda¿y z rêki, z koszyka

10,00 z³

§3. Pobór op³aty targowej nastêpuje w dniu dokonania
sprzeda¿y:
a) w drodze inkasa.
b) w formie bezporedniej wp³aty podatnika do kasy BS
w Dusznikach na konto Urzêdu Gminy nr
13907200020000012720000005.

§5. Za inkaso op³aty targowej inkasent bêdzie otrzymywaæ wynagrodzenie w wysokoci 20% wp³ywów.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7. Traci moc uchwa³a nr III-10/2002 z dnia 10 grudnia
2002 roku.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Gracjan Skórnicki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8
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UCHWA£A Nr XVI/83/03 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia zasad i poboru op³aty targowej
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84, zm. Dz.U. Nr 200, poz. 1953; Dz.U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 874; Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; Nr 200, poz.
1953; Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Duszniki uchwala co
nastêpuje:

,,§4. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Pana
Stanis³awa Musia³a.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. W uchwale nr XV/78/03 Rady Gminy Duszniki z dnia
12 grudnia 2003r. w sprawie zasad ustalania i poboru op³aty
targowej §4 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

Przewodnicz¹cy Rady
() Gracjan Skórnicki
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UCHWA£A Nr XII/70/03 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Karczewko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 r. z póniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê ulicom we wsi Karczewko:
- Osiedle wierkowe dzia³ka numer 1,
- Osiedle Sosnowe dzia³ki numer 3/4 i 3/5.

§2. Uchwalone nazwy ulic podlegaj¹ naniesieniu na mapê
zasadnicz¹ i ewidencyjn¹ wsi Karczewko.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kiszkowo.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8
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UCHWA£A Nr XIII/97/2003 RADY MIEJSKIEJ W KSI¥¯U WLKP.
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany nazwy czêci ulicy Janka Krasickiego w miecie Ksi¹¿ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 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)
Rada Miejska w Ksi¹¿u Wlkp. uchwala co nastêpuje:
§1. Zmienia siê nazwê czêci ulicy Janka Krasickiego
(skrót: J. Krasickiego), po³o¿onej w miecie Ksi¹¿ Wlkp. na
ulicê Doktora Maksymiliana Krybusa (skrót: dr M. Krybusa) na odcinku ulicy biegn¹cej od skrzy¿owania z ulic¹ Zakrzewsk¹ do skrzy¿owania z ulic¹ dr M. Krybusa.
§2. Nazwa ulicy o której mowa w §1 podlega wpisaniu do
ewidencji nazw ulic w miecie Ksi¹¿ Wlkp. prowadzonej przez
Urz¹d Miejski w Ksi¹¿u Wlkp.

§3. Za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y jest plan sytuacyjny stanowi¹cy jej integraln¹ czêæ.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ksi¹¿a
Wlkp.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega og³oszeniu w Urzêdzie Miejskim
w Ksi¹¿u Wlkp.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ksi¹¿u Wlkp.
() Pawe³ Walkowiak

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XIII/98/2003 RADY MIEJSKIEJ W KSI¥¯U WLKP.
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Ksi¹¿ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity
tekst 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 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 4 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 662 z 1997 r. Nr 121, poz.
770, Nr 60, poz. 369, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr
154, poz. 1800, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78) po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w remie, Rada Miejska w Ksi¹¿u Wlkp. uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ksi¹¿a Wlkp.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/205/97 Rady Miejskiej
w Ksi¹¿u Wlkp. z dnia 8 grudnia 1997 roku w sprawie
ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Ksi¹¿ Wlkp.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ksi¹¿u Wlkp.
() Pawe³ Walkowiak

§1. Ustala siê Regulamin Utrzymania Czystoci i Porz¹dku
na terenie Gminy Ksi¹¿ Wlkp. stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIII/98/2003 r.
Rady Miejskiej w Ksi¹¿u Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2003 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZ¥DKU NA TERENIE GMINY KSI¥¯ WIELKOPOLSKI
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela szczegó³owe zasady utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Ksi¹¿ Wlkp.
a w szczególnoci:
1) Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie gminy dotycz¹ce:
-

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

-

uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego,

-

mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomoci oraz rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do ich gromadzenia.

3) Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych psy i inne zwierzêta domowe.
4) Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolniczej.
5) Wyznaczanie obszarów podlegaj¹cych deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
6) Postanowienia koñcowe.
§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1. ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami),
2. w³acicielach nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ ;
w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie
lub u¿ytkowaniu oraz inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomociami,
3. odpadach komunalnych  nale¿y rozumieæ odpady powsta³e w gospodarstwach domowych, tak¿e odpady nie
zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od

Dziennik Urzêdowy
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innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,
4. odpadach komunalnych drobnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady zbierane do typowych zbiorników, worków
foliowych.
5. odpadach komunalnych wielkogabarytowych  nale¿y przez
to rozumieæ odpady komunalne, które nie mog¹ byæ
umieszczone ze wzglêdu na swoje rozmiary lub masê
w typowych pojemnikach,

2. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów:
-

papier,

-

szk³o bezbarwne,

-

szk³o kolorowe,

-

tworzywo sztuczne (plastik),

-

puszki i drobny z³om (metal),

-

odpady wielkogabarytowe.

6. odpadach rolinnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady
powstaj¹ce na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielêgnacji lub uprawiania oraz odpady pochodzenia rolinnego z targowiska,

3. Opró¿nianie zgromadzonych w wyniku selektywnej zbiórki
odpadów nastêpuje wed³ug opracowanego przez firmê
wywozow¹ harmonogramu w terminach okrelonych
w umowie.

7. zak³adzie utylizacji odpadów komunalnych  nale¿y przez
to rozumieæ legalnie dzia³aj¹cy obiekt s³u¿¹cy prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w szczególnoci mog¹ to byæ sk³adowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zak³ady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców
wtórnych, punkty zlewne odpadów ciek³ych,

§5. 1. W³aciciele nieruchomoci s¹ obowi¹zani do utrzymania czystoci, porz¹dku i nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomoci oraz nale¿ytego utrzymania zieleni(systematycznego wykaszania traw, usuwania chwastów).

8. firmie wywozowej nale¿y przez to rozumieæ zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê
w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadaj¹cego
wydane przez burmistrza zezwolenie na wykonywanie
us³ug zwi¹zanych z zbieraniem i transportem odpadów
komunalnych lub opró¿nianiem zbiorników bezodp³ywowych,
9. zwierzêtach gospodarskich  nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych,
10. zwierzêtach domowych rozumie siê przez to zwierzêta
tradycyjnie przebywaj¹ce z cz³owiekiem w jego domu lub
innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
cz³owieka w charakterze jego towarzysza.
§3. 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.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie gminy.
§4. Odpady komunalne winny byæ gromadzone w sposób
selektywny.
1. Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów.

2. W³aciciele nieruchomoci albo inne podmioty wskazane w ustawie maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego oczyszczania
ze niegu i uszorstniania nawierzchni chodnika oraz usuwania
b³ota i zanieczyszczeñ z chodnika, po³o¿onego wzd³u¿ nieruchomoci, przy czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹
czêæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ do ruchu pieszego po³o¿on¹
bezporednio przy granicy nieruchomoci.
3. Obowi¹zek okrelony w ust. 2 dotyczy tak¿e innych
czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.
4. Obowi¹zek oczyszczania ze niegu i lodu winien byæ
realizowany przez odgarniêcie miejsc nie powoduj¹c zak³óceñ
ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ w celu usuniêcia lub co najmniej ograniczenia liskoci chodnika. Piasek
u¿yty do tych celów nale¿y usun¹æ niezw³ocznie po ustaniu
przyczyn jego zastosowania..
5. Zakazuje siê zgarniania b³ota lub innych zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.
6. Obowi¹zki okrelone w ust. 4-5 dotycz¹ w³acicieli
nieruchomoci b¹d innych podmiotów obci¹¿onych obowi¹zkiem oczyszczania chodników oraz zarz¹dców dróg.
7. Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest usuwanie sopli dachowych powsta³ych w rejonie chodnika po³o¿onego wzd³u¿ nieruchomoci oraz w miejscach w których
mog¹ znajdowaæ siê ludzie.
§6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
mo¿e odbywaæ siê na terenie nieruchomoci pod warunkiem,
¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy usuniêcie ich
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
cieki takie nie mog¹ byæ odprowadzane do gruntu lub
zbiorników wodnych.
Zaleca siê stosowania do mycia pojazdów rodków nie
powoduj¹cych degradacji rodowiska.
2. Naprawy pojazdów samochodowych mog¹ odbywaæ
siê na terenie nieruchomoci pod warunkiem, ¿e nie s¹
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uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoci, a sposób postêpowania z powstaj¹cymi odpadami bêdzie zgodny z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
ROZDZIA£ III
Zasady usuwania odpadów komunalnych
z nieruchomoci oraz rodzaje urz¹dzeñ
przeznaczonych do ich gromadzenia
§7. 1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoci musz¹ byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cych wymaganiom okrelonym w niniejszym regulaminie,
natomiast nieczystoci ciek³e nie odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej b¹d przydomowej oczyszczalni cieków
w zbiornikach odpowiadaj¹cych wymaganiom wynikaj¹cych
z przepisów odrêbnych, w szczególnoci z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z póniejszymi zmianami).
2. Odpady inne ni¿ komunalne powstaj¹ce na terenie
nieruchomoci musz¹ byæ gromadzone w sposób wyodrêbniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania
takimi odpadami okrelaj¹ przepisy odrêbne.
3. 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 odrêbne przepisy.
4. Odpady komunalne drobne gromadzone s¹ w kontenerach, pojemnikach lub szczelnych workach.

Poz. 249

9. W przypadku zanieczyszczenia ulic oraz dróg po³o¿onych na terenie gminy, sprawca winien niezw³ocznie zanieczyszczenie usun¹æ.
10. Obowi¹zek usuniêcia pad³ych lub zabitych zwierz¹t nale¿y
do w³aciciela zwierzêcia. W przypadku braku mo¿liwoci
ustalenia w³aciciela zwierzêcia obowi¹zek jego usuniêcia
spoczywa na:
- w³acicielu nieruchomoci,
- zarz¹dcy drogi, gdy zwierzê znajduje siê w obrêbie pasa
drogowego,
- gminie w odniesieniu do pozosta³ych terenów,
- w³aciwym dla miejsca padniêcia zwierzêcia kole ³owieckim w odniesieniu do zwierzyny ³ownej.
§8. 1. Pojemniki na odpady komunalne drobne nale¿y wstawiæ w miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla ich u¿ytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie
powoduj¹cy uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub osób trzecich.
2. Pojemniki powinny byæ ustawione w granicach nieruchomoci w miejscu trwale oznaczonym na równej powierzchni, w miarê istniej¹cych mo¿liwoci utwardzonej. Miejsce
ustawienia pojemników w³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany utrzymaæ w czystoci.
3. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymania
kontenerów i pojemników w czystoci i ich okresowego
dezynfekowania.
§9. 1. Odpady komunalne nale¿y usuwaæ okresowo, nie
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu z nastêpuj¹cymi wyj¹tkami:
a) bloki mieszkalne - raz w tygodniu,
b) lokale gastronomiczne - co najmniej raz w tygodniu,

5. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpady
stanowi¹ce pozosta³oci po remoncie i modernizacji lokali
i obiektów budowlanych (gruz itp.) winny byæ gromadzone
w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci w sposób
nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoci przez osoby do
tego uprawnione i usuwane przez w³acicieli nieruchomoci
mo¿liwie jak najszybciej w terminach uzgodnionych z firm¹
wywozow¹, na w³asny koszt.

2. Odpady komunalne nale¿y usuwaæ wy³¹cznie na sk³adowisko odpadów komunalnych

6. Organizatorzy imprez masowych maj¹ obowi¹zek zapewnienia wystarczaj¹cej iloci pojemników b¹d kontenerów do gromadzenia odpadów oraz natychmiastowego usuwania odpadów z obszaru (obiektu) imprez masowych.

3. Nieczystoci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomoci z czêstotliwoci¹ i w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi
wyp³yw ze zbiornika powoduj¹cy zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

7. W³aciciele nieruchomoci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na
mieci i systematycznego ich opró¿niania, nie dopuszczaj¹c
do ich przepe³nienia.

4. Nieczystoci ciek³e musz¹ byæ dostarczane wy³¹cznie
do oczyszczalni cieków.

8. Obowi¹zek okrelony w ust. 7 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 58 poz. 515 ze zmianami) oraz w odniesieniu do
przystanków komunikacji publicznej przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z tych przystanków.

c) sklepy bran¿y spo¿ywczej i owocowo  warzywnej, kosze
uliczne  na bie¿¹co,
d) nieruchomoci po³o¿one na terenach wiejskich nie rzadziej ni¿ raz na dwa miesi¹ce tylko do koñca 2004 roku.

5. Do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych nale¿y u¿ywaæ pojazdów asenizacyjnych.
6. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do zawarcia umowy na usuwanie odpadów komunalnych z firm¹
wywozow¹ posiadaj¹c¹ zezwolenie Burmistrza na ich usuwanie.
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7. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest okazaæ na
¿¹danie Burmistrza oraz osób przez niego upowa¿nionych
aktualnej umowy na usuwanie odpadów komunalnych.
8. W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany do zachowania przez okres 1 roku dowodu wywozu odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych, celem przedstawienia do
wgl¹du osobom kontroluj¹cym posesjê w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu.
§10. 1. W³aciciel nieruchomoci zapewnia jej wyposa¿enie w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urz¹dzeñ, wydzier¿awienie od
firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze
umowy z firm¹ wywozow¹.
2. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek przy³¹czenia
nieruchomoci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej. Na terenach nie skanalizowanych w³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek gromadzenia nieczystoci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych lub odprowadzaæ je do przydomowej oczyszczalni cieków,
§11. Dozwolone jest wspólne korzystanie z kontenerów
o pojemnoci 5-7 m 3 przez wiêcej ni¿ jednego u¿ytkownika.
Obowi¹zki i odpowiedzialnoæ wynikaj¹ca ze wspólnego korzystania z kontenerów ci¹¿¹ na zarz¹dcy nieruchomoci lub
solidarnie na u¿ytkownikach.
§12. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach, workach
na odpady komunalne niegu, lodu, b³ota, gor¹cego popio³u
i ¿u¿la, gruzu, substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych.
§13. Zabrania siê umieszczania odpadów komunalnych
w koszach ulicznych.
§14. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych.
§15. W celu gromadzenia odpadów rolinnych w³aciciel
nieruchomoci powinien urz¹dziæ kompostownik ogrodowy,
przy czym jego lokalizacja nie powinna przeszkadzaæ w³acicielom nieruchomoci s¹siaduj¹cych.
§16. Dopuszcza siê mo¿liwoæ spalania suchych lici
i resztek rolinnych z uprawy ogródków w okresie od 1
padziernika do 30 kwietnia przy zachowaniu rodków ostro¿noci i przestrzeganiu przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego pod warunkiem nie stwarzania uci¹¿liwoci dla
osób trzecich.
ROZDZIA£ IV
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych psy
i inne zwierzêta domowe
§17. 1. Osoby utrzymuj¹ce psy i inne zwierzêta domowe
zobowi¹zane s¹ do zachowania rodków ostro¿noci zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego u¿ytku.
2. Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych psy nale¿y:
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1) Dokonanie rejestracji ka¿dego psa w Urzêdzie Miejskim
w Ksi¹¿u Wlkp. poprzez z³o¿enie informacji o posiadanych
psach w terminie do 28 lutego ka¿dego roku, na formularzu, którego wzór okrela za³¹cznik do Regulaminu.
2) Bie¿¹ce aktualizowanie informacji, o której mowa w pkt1 przez w³aciciela psa.
3) Zg³oszenie do Urzêdu Miejskiego posiadanie psa rasy
uznanej za agresywn¹ w celu uzyskania stosownego zezwolenia.
4) Op³acanie podatku od posiadania psów.
5) Przestrzegania terminów szczepieñ ochronnych psów przeciwko wcieklinie.
3. Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych psy i inne zwierzêta domowe nale¿y:
- stworzenie w³aciwych warunków bytowych dla psów
i innych zwierz¹t domowych,
- skuteczny dozór nad psem i innymi zwierzêtami domowymi,
- niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju przez psy
i zwierzêta domowe,
- prowadzenie psa na smyczy, psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia musz¹ posiadaæ kaganiec,
4. W³aciciele psów i innych zwierz¹t domowych s¹
zobowi¹zani do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ na klatkach schodowych, trawnikach, chodnikach,
placach, parkingach, ulicach oraz innych obiektach i terenach
publicznych.
5. Zakazuje siê wyprowadzania psów do piaskownic
i innych terenów s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci, oraz do
obiektów u¿ytecznoci publicznej.
§18. 1. Posesje, w których przebywaj¹ psy agresywne
oraz ras mog¹cych stwarzaæ zagro¿enie albo psy nie bêd¹ce
na uwiêzi powinny byæ ogrodzone oraz wyposa¿one w widoczn¹ tabliczk¹ z informacj¹ Uwaga pies i zainstalowanym
dzwonkiem przy wejciu na posesjê.
2. Psy ras uznanych za agresywne, mog¹ byæ hodowane
poza budownictwem wielorodzinnym, musz¹ byæ utrzymywane w kojcach zabezpieczonych przed wydostaniem siê psów
na zewn¹trz.
§19. Zasady ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami zostan¹ okrelone odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej w Ksi¹¿u
Wlkp.
ROZDZIA£ V
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej.
§20. Zabrania siê utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
(byd³a, trzody, koni, drobiu, i innych) na:
1. obszarze obejmuj¹cym tereny osiedli mieszkaniowych
o wysokiej zabudowie,
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2. nieruchomociach o zabudowie wielorodzinnej z wyj¹tkiem nieruchomoci, na których znajduj¹ siê obiekty gospodarskie nie koliduj¹ce z przepisami prawa budowlanego,

§22. Ule pszczele winny byæ ustawione na terenie w³aciciela nieruchomoci w odleg³oci co najmniej 15 m od granicy
nieruchomoci w taki sposób by nie powodowa³y uci¹¿liwoci dla s¹siednich nieruchomoci.

3. nieruchomociach, na których znajduj¹ siê budynki opieki
zdrowotnej, orodki wypoczynku, przedszkola, szko³y, tereny zabudowy letniskowej i sportowo-rekreacyjne.

ROZDZIA£ VI

4. terenach o zwartej zabudowie jednorodzinnej, oprócz drobiu i królików w ³¹cznej iloci do 30 sztuk.
§21. 1. Na terenach nie wymienionych w §20 dopuszcza
siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich przy zachowaniu
warunków, o których mowa ni¿ej i przestrzeganiu art. 144
kodeksu cywilnego.
2. Warunki utrzymywania zwierz¹t, o których mowa
w ust. 1:

Wyznaczanie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej
deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§23. 1. W przypadku stwierdzenia gryzoni na okrelonym obszarze deratyzacjê przeprowadza siê doranie w miarê
potrzeb.
2. Obowi¹zek przeprowadzenia deratyzacji ci¹¿y na w³acicielu nieruchomoci.
3. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie deratyzacji zarz¹dza Burmistrz w drodze obwieszczenia.

a) zapewnienie w³aciwych warunków bytowych dla zwierz¹t w obiektach gospodarskich, spe³niaj¹cych wymogi
ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ochronie zwierz¹t (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 106 poz. 1002),
b) gromadzenie odpadów zwierzêcych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
c) w³aciciel zwierzêcia, które zanieczyci³o ulicê, chodnik
lub inny teren publiczny przeznaczony do wspólnego
u¿ytku zobowi¹zany jest do jego posprz¹tania.
d) pad³e zwierzêta gospodarskie nale¿y niezw³ocznie dostarczaæ podmiotom zajmuj¹cych siê utylizacj¹ zw³ok zwierzêcych (Zak³ady Utylizacji).

ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§24. Za nie przestrzeganie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie gro¿¹ sankcje przewidziane w ustawie
o utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach.
§25. Burmistrz Ksi¹¿a Wielkopolskiego zobowi¹zany jest
do wdra¿ania, realizacji oraz nadzoru nad przestrzeganiem
warunków Regulaminu.

250
UCHWA£A Nr XIII/99/2003 RADY MIEJSKIEJ W KSI¥¯U WLKP.
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 i art. 42 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 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 96, poz.
874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i M.P. Nr 51, poz.
804) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja
Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Rada Miejska
w Ksi¹¿u Wielkopolskim uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty targowej:
1) od sprzeda¿y ze straganu lub w innej formie, nie wyszczególnionej:
-

do 4 m2 w³¹cznie - 4,00 z³

-

powy¿ej 4 m2 do 14 m2 w³¹cznie - 14,00 z³

-

powy¿ej 14 m2 - 50,00 z³

2) od sprzeda¿y przy cmentarzu w dniach od 26 padziernika
do 1 listopada w³¹cznie ka¿dego roku wynosiæ bêdzie:
30,00 z³.
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§2. 1. Poboru op³aty targowej o której mowa w §1 dokonuje siê w drodze inkasa.
2. Inkasentem jest Urz¹d Miejski w Ksi¹¿u Wlkp.
3. Wp³ywy z tytu³u pobranej op³aty targowej stanowi¹
w ca³oci dochód gminy i podlegaj¹ rozliczeniu w terminie do
dnia 10 ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ksi¹¿a
Wlkp.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/227/2001 Rady Miejskiej
w Ksi¹¿u Wlkp. z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie op³aty
targowej (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 156, poz.
3594), uchwa³a Nr XXVIII/254/2002 r. Rady Miejskiej w Ksi¹¿u
Wlkp. z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr
XXIV/227/2001 r. Rady Miejskiej w Ksi¹¿u Wlkp. z dnia 13
listopada 2001 r. w sprawie op³aty targowej (Dz.Urz. Woje-

wództwa Wielkopolskiego Nr 81, poz. 2089) i uchwa³a Nr VI/
49/2003 r. Rady Miejskiej w Ksi¹¿u Wlkp. z dnia 25 kwietnia
2003 r. w sprawie: zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej
w Ksi¹¿u Wlkp. w sprawie op³aty targowej (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 103, poz. 1893).
§5. Uchyla siê uchwa³ê Nr XII/86/2003 r. Rady Miejskiej
w Ksi¹¿u Wlkp. z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie op³aty
targowej.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Ksi¹¿u Wlkp.
() Pawe³ Walkowiak

251
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 8 stycznia 2004 r. w rodzie Wlkp.
pomiêdzy:
1. Gmin¹ roda Wlkp. reprezentowan¹ przez Burmistrza
Miasta - Wojciecha Ziêtkowskiego zwanym w dalszej
treci Gmin¹
2. Powiatem redzkim reprezentowanym przez
Starostê redzkiego - Paw³a £ukaszewskiego
Wicestarostê - Juliana Kempê zwanym w treci Powiatem redzkim
3. Skarbem Pañstwa, w imieniu którego dzia³a
Starosta redzki - Pawe³ £ukaszewski zwanym dalej Skarbem Pañstwa nastêpuj¹cej treci:
§1. 1. Celem porozumienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych korytarza na parterze budynku po³o¿onego w rodzie Wlkp. przy ul. Daszyñskiego 5 zgodnie
z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzja ostateczn¹
Nr ABIm- 7351/82/2003 z dnia 19.05.2003 r. oraz dokoñczenie
wymiany grzejników w pomieszczeniach biurowych na parterze i I piêtrze budynku.

2. Porozumienie zawiera siê na czas wspólnej realizacji
wy¿ej wymienionych zadañ, których czas trwania okrela siê
nastêpuj¹co:
1) remont korytarza do koñca lipca 2004 r.,
2) wymianê grzejników do 30 wrzenia 2004 r.
§2. Inwestorem zadañ ujêtych w §1 ust. 1 bêdzie Gmina,
która:
1) przygotuje i przeprowadzi procedury wyboru wykonawców zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
2) sprawowaæ bêdzie nadzór inwestorski nad przebiegiem
robót,
3) zorganizuje odbiór robót.
§3. Powiat redzki i Skarb Pañstwa powierzaj¹ swoje
zadania ujête w §1 ust. 1 realizacji Gminie z zastrze¿eniem
sobie prawa do:
1) kontroli przeprowadzenia procedury przetargowej
w celu wy³onienia wykonawców robót, o których mowa
w §1 ust. 1,
2) kontroli prowadzenia robót.
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3) udzia³u w odbiorze robót.
§4. 1. Szacunkowy koszt zadañ remontowych okrela siê
na kwotê 206.400 z³, w tym:
1) remont korytarza - 146.400 z³ brutto
2) wymiana grzejników - 60.000 z³ brutto.
2. W zwi¹zku z porozumieniem zawartym w dniu 20
listopada 2003 r. z Prokuratur¹ Okrêgow¹ w Poznaniu na
dokoñczenie prac remontowych korytarza na II piêtrze budynku strony porozumienia zabezpiecz¹ rodki finansowe na
realizacje zadañ ujêtych w §1 ust. 1 w wysokoci:
1) Gmina -
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100.290,00 z³

2) Powiat redzki -

91.865,00 z³

3) Skarb Pañstwa -

14.245,00 z³

§6. 1. W przypadku wyst¹pienia robót dodatkowych na
zadaniach ujêtych w §1 ust. 1, zostan¹ spisane protoko³y
koniecznoci, przy udziale przedstawicieli porozumienia.
2. Finansowanie robót dodatkowych nast¹pi proporcjonalnie do zasad okrelonych w §4 ust. 2 niniejszego porozumienia.
§7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8. Porozumienie sporz¹dzono w 6-ciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla ka¿dej ze stron.
§9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Starosta
() mgr in¿. Pawe³ £ukaszewski
Wicestarosta
() mgr Julian Kempa

§5. Przyjmuje siê nastêpuj¹cy sposób rozliczania prac
remontowych:
1) Strony porozumienia finansuj¹ wykonanie prac zgodnie
z §4 porozumienia,

Starosta
() mgr in¿. Pawe³ £ukaszewski
Burmistrz
() Wojciech Ziêtkowski

2) Za wykonany zakres robót remontowych Gmina wystawi
refaktury zgodnie z §4 ust. 2.
3) Podstaw¹ do wystawienia refaktur bêd¹ protoko³y odbioru robót sporz¹dzone przez Urz¹d Miejski w rodzie Wlkp.
jako Administratora.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra z siedzib¹ w Berzynie
Na podstawie §6 i §7 rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 5 padziernika 2001 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zwi¹zków miêdzygminnych oraz og³aszania statutów zwi¹zków (Dz.U. z 2001 r.
Nr 121, poz. 1307)
Zarz¹dzam og³oszenie zmiany Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra z siedzib¹ w Berzynie po jej wpisaniu do
Rejestru zwi¹zków miêdzygminnych, zgodnie z treci¹ uchwa³
podjêtych przez Rady Gmin tworz¹cych Zwi¹zek:

1. §2 otrzymuje brzmienie: Siedzib¹ Zwi¹zku jest Berzyna
2. w §7 dodaje siê:
-

pkt 6 o treci: pozyskiwanie na realizacjê zadañ Zwi¹zku rodków z zewn¹trz

-

pkt 7 o treci: prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej
w zakresie zadañ Zwi¹zku, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci i m³odzie¿y

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8

3. w §11
-

Komisji Rewizyjnej swe obowi¹zki pe³ni a¿ do czasu
wyboru na jego miejsce innej osoby.

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
W sk³ad Zgromadzenia na okres 4  letniej kadencji wchodz¹: wójtowie, burmistrzowie oraz po dwóch
przedstawicieli gmin  uczestników Zwi¹zku. Przedstawiciele gmin wybierani s¹ przez radê gminy.

-

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Za zgod¹ rady gminy wójt, burmistrz mo¿e byæ
reprezentowany przez jego zastêpcê lub innego
cz³onka organu gminy.

-

w pkt 3 wyraz  reprezentantów zastêpuje siê wyrazami przedstawiciela uczestnika.

-

w pkt 4 wyraz reprezentant zastêpuje siê wyrazem
przedstawiciela

-
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w pkt 5 wyraz reprezentantów zastêpuje siê wyrazem przedstawicieli.

10. W §21 pkt 1 otrzymuje brzmienie W sk³ad Zarz¹du
wchodz¹: przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy oraz trzech
cz³onków.
W pkt 2 wyraz reprezentantów zastêpuje siê wyrazem
przedstawicieli.
11. W §22 dodaje siê:
-

pkt 6 przygotowanie wniosków na pozyskanie rodków finansowych z zewn¹trz.

-

pkt 7 podejmowanie przedsiêwziêæ edukacyjnych (kursów, szkoleñ, wyk³adów itp.), popularyzuj¹cych segregacje odpadów

12. W §23 pkt 1 wyrazy dwóch trzecich zastêpuje siê
wyrazami trzech pi¹tych
13. W §24 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treci:

4. W §12 wyraz jednego roku zastêpuje siê wyrazem
kadencji
5. W §13 w pkt 11 po wyrazie Zwi¹zku skrela siê spójnik
i, wstawia przecinek za po wyrazie Rewizyjnej dodaje siê wyraz i skarbnika. W §13 dodaje siê pkt 16 w
brzmieniu ustalanie sk³adki cz³onkowskiej
6. W §14 pkt wyraz reprezentantów zamienia siê na wyraz
 przedstawicieli oraz skrela siê wyraz lub stawiaj¹c
przecinek, a ponadto po wyrazie Rewizyjnej dodaje siê:
oraz na wniosek Zarz¹du Zwi¹zku.
7. W §15 pkt 1 skrela siê wyraz cz³onków i dodaje 
przedstawicieli uczestników.
§15 pkt 2 wyraz uczestnik zmienia siê na przedstawiciel
uczestnika.
8. W §16 pkt 1 wyraz Reprezentant zastêpuje siê wyrazem
Przedstawiciel.

Do przewodnicz¹cego Zarz¹du Zwi¹zku stosuje
siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce wójta gminy.
W §24 pkt 2 dodaje siê ppkt 4) o treci wystêpowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o powo³anie
lub odwo³anie Skarbnika Zwi¹zku.
14. W §25 skrela siê jego dotychczasowe brzmienie i zastêpuje nastêpuj¹c¹ treci¹:
1. Skarbnik Zwi¹zku jest jednoczenie g³ównym ksiêgowym jednostki.
2. Skarbnik Zwi¹zku bierze udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du Zwi¹zku z g³osem doradczym.
15. W §27 pkt 1 skrela siê ppkt c, d, e i nadaje siê nowe
brzmienie ppkt c o treci z dzia³alnoci Zwi¹zku.
16. W §27 pkt 4 skrela siê wyraz udzia³ów, a dodaje siê
wyrazy sk³adników mienia.

9. W §18 dodaje siê pkt 3 o treci Po up³ywie kadencji,
wyganiêciu mandatu lub w przypadku odwo³ania cz³onek

Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski
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