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2726
ZARZ•DZENIE Nr 161/01 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie zarzπdzenia wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Gminy i Miasta w Zbπszyniu
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. ñ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatÛw i sejmikÛw wojewÛdztw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z 1998 r. z pÛüniejszymi zm.) zarzπdza siÍ, co nastÍpuje:

ß3
Dni, w ktÛrych up≥ywajπ terminy wykonania czynnoúci wyborczych, okreúla kalendarz wyborczy stanowiπcy za≥πcznik do zarzπdzenia.

ß1
Zarzπdza siÍ wybory uzupe≥niajπce do Rady Gminy i Miasta w
Zbπszyniu dla wyboru radnego w trzymandatowym okrÍgu
wyborczym Nr 3 obejmujπcym w Zbπszyniu ulice: Basztowπ,
Batorego, GarczyÒskich, Jeziornπ, KrÛtkπ, £azienki, Plac Wolnoúci,
Rajewo, Wypoczynkowπ, Zau≥ek Tkacki, Zbπskich, 17 stycznia.

ß4
Zarzπdzenie podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß5
Zarzπdzenie wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia.

ß2
DatÍ wyborÛw, o ktÛrych mowa w ß1, wyznacza siÍ na nadzielÍ
27 stycznia 2002 r.

Wojewoda Wielkopolski
(ñ) Andrzej Nowakowski

Za≥πcznik do zarzπdzenia
Wojewody Wielkopolskiego
Nr 161/01 z dnia 14 listopada 2001 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBOR”W UZUPE£NIAJ•CYCH
DO RADY GMINY I MIASTA Z ZB•SZYNIU
Termin wykonania
czynnoúci wyborczej

do 28 listopada 2001 r.

TreúÊ czynnoúci

ñ podanie do publicznej wiadomoúci w formie obwieszczenia zarzπdzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Gminy i Miasta w Zbπszyniu w okrÍgu wyborczym Nr 3

do 8 grudnia 2001 r.

ñ podanie do publicznej wiadomoúci, w formie obwieszczenia, informacji o okrÍgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie
wybieranych radnych w okrÍgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbπszyniu

do 13 grudnia 2001 r.

ñ powo≥anie przez WojewÛdzkiego Komisarza Wyborczego w Poznaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Zbπszyniu

do 28 grudnia 2001 r.
do godz. 2400

ñ zg≥aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbπszyniu list kandydatÛw na radnego w okrÍgu wyborczym Nr 3

do 6 stycznia 2002 r.

ñ powo≥anie przez Zarzπd Gminy i Miasta obwodowej komisji wyborczej
ñ podanie do publicznej wiadomoúci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu g≥osowania oraz
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 12 stycznia 2002 r.

ñ rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zbπszyniu o zarejestrowanych listach kandydatÛw na radnego
zawierajπce numery list, dane o kandydatach na radnego umieszczone w zg≥oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydatÛw i list

do 13 stycznia 2002 r.

ñ sporzπdzenie spisu wyborcÛw w UrzÍdzie Gminy i Miasta w Zbπszyniu

26 stycznia 2002 r.

ñ przekazanie przewodniczπcemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborcÛw

27 stycznia 2002 r.
w godz. 600-2000

ñ g≥osowanie

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9630 ó

Poz. 2727

2727
UCHWA£A Nr XXXI/29/2001 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 10 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Giza≥ki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy
Giza≥ki uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W Statucie Gminy Giza≥ki uchwalonym uchwa≥π Nr XVI/1/96
Rady Gminy Giza≥ki z dnia 17 lutego 1996 r., zmienionym
uchwa≥π Nr XXV/2/97 z dnia 10.02.1997 r. oraz Nr XXXV/17/
/1998 r. z dnia 18.06.1998 r. Rada Gminy Giza≥ki wprowadza
nastÍpujπce zmiany:
I) dodaje siÍ Rozdzia≥ VIII nastÍpujπcej treúci:
ROZDZIA£ VIII
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, Komisji i Zarzπdu.
ß56
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ Komisji Rady,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii Komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnianiu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami oraz Statutem.
ß57
1. Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady, Zarzπdu i Komisji
udostÍpnia siÍ w biurze Rady UrzÍdu Gminy Giza≥ki w
dniach pracy UrzÍdu w godzinach przyjmowania interesantÛw.
2. Dokumenty wymienione w ß56 ust. 1 sπ rÛwnieø dostÍpne w wewnÍtrznej sieci informatycznej UrzÍdu Gminy
Giza≥ki oraz powszechnie dostÍpnych zbiorach danych.
ß58
1. Z dokumentÛw wymienionych w ß56 ust. 1 obywatele
mogπ sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ
je lub kopiowaÊ.

2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ
odbywaÊ wy≥πcznie w UrzÍdzie i w asyúcie pracownika
UrzÍdu Gminy.
ß59
1. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych
przez siebie notatek z dokumentÛw okreúlonych w ß56
ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoúci, o jakich mowa w ust. 1 sπ wykonywane
odp≥atnie. Zasady odp≥atnoúci ustalone zostanπ odrÍbnπ
uchwa≥π.
ß60
Uprawnienia okreúlone w ß56-59 nie znajdujπ zastosowania:
1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd
uchwa≥y o wy≥πczeniu jawnoúci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73 Kodeksu PostÍpowania Administracyjnego.
II) dotychczasowy Rozdzia≥ VIII otrzymuje nazwÍ Rozdzia≥ IX
oraz dotychczasowa numeracja paragrafÛw Rozdzia≥u VIII
ulegnie zmianie nastÍpujπcy sposÛb:
ß58 otrzymuje sygnaturÍ ñ ß61
ß59 otrzymuje sygnaturÍ ñ ß62
ß60 otrzymuje sygnaturÍ ñ ß63
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Giza≥ki.
ß3
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og≥oszeÒ w
UrzÍdzie Gminy w Giza≥kach.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(ñ) Marianna Pietryga

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9631 ó

Poz. 2728

2728
UCHWA£A Nr XXXVII/434/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 25 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz, w czÍúci
dotyczπcej wsi Gruszczyn ñ dzia≥ki oznaczone numerami geodezyjnymi 313/4, 313/5 i 315 o ≥πcznej powierzchni zmiany 6,98 ha
(zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny eksploatacji z≥Ûø kruszywa naturalnego)
Na podstawie art. 18, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13 poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r., Dz.U.
Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz w zwiπzku z wykonaniem Uchwa≥y Rady Miejskiej w SwarzÍdzu Nr XXIX/326/2001
z dnia 17.01.2001 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia
zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz ñ obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w Gruszczynie
i oznaczone numerami geodezyjnymi 313/4, 313/5 i 315 (zmiana
przeznaczenia z upraw polowych na tereny eksploatacji z≥Ûø kruszywa naturalnego) pow. Zmiany 6,98 ha, Rada Miejska SwarzÍdza
uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz, w czÍúci dotyczπcej wsi Gruszczyn.
1. Plan obejmuje obszar oznaczony na rysunkach planu w skali
1:10.000 i 1:2.000 stanowiπce za≥πczniki graficzne nr 1 i 2
do niniejszej uchwa≥y.
2. Rysunek planu obowiπzuje w zakresie przebiegu linii rozgraniczajπcych i oznaczeÒ przeznaczenia terenÛw po≥oøonych w
granicach opracowania.
ß2
IlekroÊ w dalszych ustaleniach uchwa≥y jest mowa o:
1. Przepisach szczegÛlnych ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy
ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz prawomocne
decyzje administracyjne.
2. Rysunek planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunki planu na
mapie w skali 1:10 000, 1:2 000 stanowiπce za≥πczniki graficzne nr 1, 2 do niniejszej uchwa≥y.
3. Funkcji podstawowej ñ naleøy przez to rozumieÊ przewaøajπcy rodzaj funkcji obiektÛw na terenach przeznaczonych na
ten cel i wydzielonych z obszaru opracowania liniami rozgraniczajπcymi.
4. Funkcji uzupe≥niajπcej ñ naleøy przez to rozumieÊ taki rodzaj
funkcji obiektÛw, ktÛry realizowany na terenach funkcji podstawowej stanowiπcej jego uzupe≥nienie nie powodujπc uciπøliwoúci dla úrodowiska przyrodniczego oraz naruszenia interesu prawnego lub uprawnieÒ osÛb trzecich.
5. Funkcji tymczasowej ñ naleøy przez to rozumieÊ przeznaczenie, ktÛre bÍdzie obowiπzywaÊ w ograniczonym przedziale
czasowym.

6. Funkcji docelowej ñ naleøy przez to rozumieÊ przeznaczenie
terenu po zakoÒczeniu eksploatacji terenu = wygaúniÍciu
funkcji tymczasowej.
7. Zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokrytej nasadzeniami w formie drzew, krzew, roúlin okrywowych i traw.
8. Wyznaczeniu terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe dany
obszar jest sprecyzowany powierzchniowo na terenie objÍtym
planem.
9. Terenie gÛrniczym i obszarze gÛrniczym ñ naleøy przez to
rozumieÊ teren i obszar okreúlony w dokumentacji geologicznej.
ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
ñ Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (Tekst jednolity Dz.U. Nr 49, poz. 196 z 1994 r.
z pÛün.zmianami),
ñ Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78, z pÛün.zmianami).
ñ Ustawa z dnia 04 Lutego 1994, ñ Prawo geologiczne i gÛrnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z pÛün.zmianami),
ñ Rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkÛw technicznych jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 140 z 1999 r. ze zm.),
ñ Rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14.07.1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska oraz zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ
stan úrodowiska, oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ
oceny oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji Dz.U.
Nr 93, poz. 589 ze zm.,
ñ Rozporzπdzenie Rady MinistrÛw z dnia 23.01.1987 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz.U.
Nr 4, poz. 23),
ñ Rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia z dnia 28.04.1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartoúci stÍøeÒ substancji zanieczyszczajπcych w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355),
ñ Rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wÛd oraz warunkÛw, jakim powinny odpowiadaÊ úcieki
wprowadzane do wÛd i do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503),
ñ Rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia z dnia13.05.1998 r. w sprawie
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dopuszczalnych poziomÛw ha≥asu w úrodowisku (Dz.U. Nr 66,
poz. 436).

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß4
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenÛw wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego.
1. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych úciekÛw bezpoúrednio
do gruntu i ciekÛw wodnych. Teren znajduje siÍ w strefie
ochrony poúredniej ujÍcia wÛd Gruszczyn.
2. Przestrzeganie zasady, øe uciπøliwoúÊ wykonywanej dzia≥alnoúci gospodarczej musi byÊ ograniczona do granic w≥asnoúci,
na ktÛrej jest wykonywana.
3. Zakaz lokalizacji inwestycji, ktÛre mogπ byÊ szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
4. Inwestor na etapie decyzji o warunkach zagospodarowania
terenu, zobowiπzany jest przedstawiÊ ocenÍ oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji mogπcych wp≥ynπÊ na pogorszenie
stanu úrodowiska (Rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia z dnia
14.07.1998 r. Dz.U. Nr 93, poz. 589).
5. Utrzymanie droønoúci ciekÛw wodnych i podnoszenie klasy
ich czystoúci.
6. Zachowanie istniejπcych zadrzewieÒ.
7. Gromadzenie odpadÛw w miejscach wy≥πcznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywoøenia odpadÛw na wysypisko.
ß5
Linie rozgraniczajπce ulice i drogi publiczne. Komunikacja.
1. Obs≥uga komunikacja terenu, istniejπcymi drogami dojazdowymi i dalej drogπ powiatowπ nr 32 208 relacji SwarzÍdz-Tuczno.
2. Adaptacja uk≥adu drÛg do obecnych potrzeb przez ich modernizacjÍ i dostosowanie do parametrÛw technicznych ustalonych w przepisach szczegÛlnych (Rozporzπdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).
3. Miejsca parkingowe dla samochodÛw osobowych i ciÍøarowych dla prawid≥owego funkcjonowania obszaru naleøy
lokalizowaÊ na w≥asnej dzia≥ce.
4. Drogi projektowane na terenie do ktÛrego posiada siÍ tytu≥
prawny, uznaje siÍ za drogi wewnÍtrzne.
5. Maksymalne obciπøenie w czasie transportu kruszywa po
drodze powiatowej nr 32 208 nie moøe przekroczyÊ 80 kN/oú
(8 ton na oú sk≥adowπ osi wielokrotnej),
6. W przypadku duøego wzmoøenia ruchu po drodze powiatowej, inwestor zobowiπzany jest do partycypowania w kosztach modernizacji drÛg.
7. Drogi dojazdowe gminne, ktÛre zostanπ wykorzystane do
dojazdu do terenu PE, muszπ podlegaÊ sukcesywnej modernizacji przez uøytkownika (inwestora). W celu spe≥nienia
powyøszego za≥oøenia proponuje siÍ utwardzenie p≥ytami
betonowymi drogami odcinka drogi gminnej prowadzπcej do
drogi powiatowej nr 32 208.

Poz. 2728

ß6
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
1. Zaopatrzenie w wodÍ odbywaÊ siÍ bÍdzie z ujÍÊ indywidualnych; dopuszcza siÍ korzystanie z sieci wodociπgowej i z komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ.
2. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ bÍdzie kontynuowane
z istniejπcych sieci úredniego napiÍcia 15 kV, istniejπcych
stacji transformatorowych i linii rozprowadzajπcych 0,4 kV,
po uzgodnieniu z energetykπ i uzyskaniu warunkÛw technicznych.
3. NiezbÍdne modernizacje sieci elektroenergetycznych dokonywane byÊ mogπ na terenach ich dotychczasowej lokalizacji.
4. Podczas eksploatacji terenu naleøy zachowaÊ filary ochronne
od linii energetycznych WN przebiegajπcych przez omawiany
teren.
5. W przypadku koniecznoúci realizacji dodatkowych stacji
transformatorowych, inwestor musi udostÍpniÊ teren do ich
lokalizacji.
6. Odprowadzanie úciekÛw:
ñ Nieczystoúci sanitarne ñ gromadzenie úciekÛw bytowych
w szczelnych zbiornikach, sytuowanych na wydzielonym
terenie obs≥ugi technicznej o ktÛrym mowa w ß7 pkt 5d
(lokalizacja bazy obs≥ugi technicznej zostanie sprecyzowana w projekcie zagospodarowania z≥oøa),
ñ Nieczystoúci deszczowe ñ z punktu sk≥adowania oleju
i punktu napraw sprzÍtu naleøy stosowaÊ sieÊ odstojnikÛw i separatorÛw w celu ochrony przed zanieczyszczeniem gleb i wÛd podziemnych zwiπzkami ropopochodnymi.
7. Przy stosowaniu innych elementÛw uzbrojenia naleøy kierowaÊ
siÍ warunkami okreúlonymi w przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych.
ß7
Funkcje terenu oraz sposÛb jego zagospodarowania
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem PE ñ
za≥πcznik graficzny nr 1, 2 obowiπzujπ nastÍpujπce ustalenia:
1) Funkcja podstawowa ñ dzia≥alnoúÊ zwiπzana z eksploatacjπ
kruszywa naturalnego piaskowo-øwirowego = funkcja tymczasowa.
2) Funkcja uzupe≥niajπca ñ sk≥adowanie i przetwarzanie kruszywa.
3) Funkcja docelowa ñ rekultywacja obszaru.
4) Zalecany kierunek rekultywacji ñ rolny ñ przywrÛcenie funkcji
uøytkÛw rolnych.
5) Zasady zagospodarowania terenu:
a) ograniczenie rodzaju dzia≥alnoúci, nie powodujπcego wyznaczenia strefy ochronnej,
b) podzia≥y wewnÍtrzne terenu powinny zapewniÊ stosowny
do obowiπzujπcych norm dojazd do drogi publicznej,
c) emisja zanieczyszczeÒ powsta≥ych w wyniku procesu
wydobywczego i przetwÛrczego, nie moøe przekroczyÊ
obowiπzujπcych norm zawartych w przepisach szczegÛlnych,
d) dla prawid≥owego funkcjonowania kopalni naleøy zorganizowaÊ teren obs≥ugi technicznej (pomieszczenia socjalne i sanitarne, punkt napraw sprzÍtu, punkt sk≥adowania
odpadÛw),
e) wzd≥uø granic wyznaczonego terenu naleøy wykonaÊ
nasadzenia drzew i krzewÛw, jako formÍ izolacji od
sπsiadujπcych uøytkÛw ñ pas terenu szerokoúci min. 5 m.
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f) Maksymalna emisja ha≥asu nie moøe przekroczyÊ:
ñ 50 dB w dzieÒ.
g) ustala siÍ obowiπzek gromadzenia nadk≥adu na tymczasowych ha≥dach i wykorzystanie go do sukcesywnie
prowadzonej rekultywacji obszaru poeksploatacyjnego,
h) obowiπzuje zakaz zasypywania wyrobiska poeksploatacyjnego odpadami komunalnymi, gruzem oraz masami
ziemnymi ktÛrych pochodzenie nie jest sprecyzowane,
i) po zakoÒczeniu eksploatacji naleøy úciúle przeprowadziÊ
etapowe prace rekultywacyjne, sprecyzowane szczegÛ≥owo
w dokumentacji rekultywacyjnej, uzgodnionej uprzednio z
UrzÍdem Miasta w SwarzÍdzu oraz Starostwem Powiatowym w Poznaniu,
j) kierunek rekultywacji, ktÛry zostanie rozwiniÍty szczegÛ≥owo w dokumentacji rekultywacyjnej, musi realizowaÊ
za≥oøenia niniejszego planu.
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spodarowaniu przestrzennym) dla terenu objÍtego niniejszym
planem wynosi 30%.
ß9
Tracπ moc ustalenia plan ogÛlnego zagospodarowana przestrzennego Gminy SwarzÍdz uchwalonego Uchwa≥π nr XLIV//234/94
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21 lutego 1994 r., w czÍúci
dotyczπcej terenu objÍtego niniejszπ uchwa≥π.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka

ROZDZIA£ III
Ustalenia koÒcowe
ß8
Stawka procentowa bÍdπca podstawπ jednorazowej op≥aty za
wzrost wartoúci nieruchomoúci (art. 36 ust. 3 ñ ustawy o zago-
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UCHWA£A Nr XXXVII/436/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 25 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza dla dzia≥ek
po≥oøonych w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 18/1 i 18/2 ñ zmiana przeznaczenia z upraw
polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ pow. zmiany 0,43 ha
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛün.zmianami) oraz art. 26 ustawy
z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 ze zmianami) w zwiπzku
z uchwa≥π nr XXV/264/2000 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z 27 wrzeúnia 2000 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia
zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w
Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczone numerami geodezyjnymi
18/1 i 18/2 ñ pow. zmiany 0,43 ha (zmiana przeznaczenia
z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:

ß2
1. Zakres obowiπzywania zmiany planu okreúlajπ granice zgodnie z rysunkiem zmiany planu w skali 1:500, stanowiπcym
za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
2. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwany
dalej planem.

ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza dla dzia≥ek o numerach
18/1 i 18/2 w Jasiniu przy ul. Cmentarnej z przeznaczenia ìuprawy
polowe, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejî, zwanπ
dalej zmianπ planu.

ß4
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach dot. zmiany planu
jest wyznaczenie funkcji mieszkaniowej na terenach dotychczas przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz jako tereny upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß3
Plan obejmuje obszar po≥oøony we wsi JasiÒ, ktÛry stanowi dzia≥ki
nr ewidencyjny 18/1 i 18/2, po≥oøone przy ul. Cmentarnej.
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2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest okreúlenie
zasad warunkÛw zabudowy dla obiektÛw zwiπzanych z podstawowπ funkcjπ terenu oraz obiektÛw towarzyszπcych.
3. Cele wymienione w ust. 1 i 2 zrealizowano przy minimalizacji
wzajemnych konfliktÛw i optymalizacji korzyúci wynikajπcych
ze wspÛlnych dzia≥aÒ w≥adz samorzπdowych gminy i mieszkaÒcÛw.
ß5
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywnoúci oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) tereny urzπdzeÒ publicznych i infrastruktury technicznej oraz
zasady uzbrojenia terenu,
3) strefy przydatnoúci dla zabudowy i uwarunkowaÒ dla zainwestowania terenu,
4) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego,
5) tereny us≥ug oznaczone na rysunku planu symbolem U.
ß6
1. Na terenach oznaczonych symbolem MN ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ zabudowÍ mieszkaniowπ.
2. Na terenach oznaczonych symbolem U ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ us≥ugi nieuciπøliwe.
3. Na terenach oznaczonych symbolem K-D ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ tereny drÛg i ulic.
4. Na terenach oznaczonych symbolem KDG ustala siÍ przeznaczenie podstawowe ñ tereny drÛg gminnych.
5. Tereny zabudowy i zagospodarowania muszπ byÊ wykorzystane zgodnie z podstawowym celem.
ß7
Oznaczenia graficzne w rysunku planu, stanowiπcym za≥πcznik
nr 2 sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1. granica zatwierdzenia planu,
2. linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
4. projektowane granice dzia≥ek,
5. oznaczenia kolorystyczne i literowe funkcji terenu.
ß8
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1. planie lub zmianie planu ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia
niniejszej uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
2. planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz zatwierdzony uchwa≥π nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z 21.02.1994 roku og≥oszony w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 4,
3. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
4. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
5. rysunku zmiany planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
gminy w skali 1:10 000 z oznaczonym zakresem przestrzennym obowiπzywania zmiany planu, stanowiπcy za≥πcznik nr 1,
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oraz rysunek planu miejscowego w skali 1:1 000, stanowiπcy
za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y,
6. przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na ca≥ym
obszarze oznaczonym odpowiednim symbolem, zgodnie z rysunkiem planu,
7. dopuszczalnej powierzchni zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe suma powierzchni zabudowy przyziemia wszystkich
obiektÛw na okreúlonej dzia≥ce nie moøe przekroczyÊ granicy
ustalonej procentem powierzchni ogÛlnej dzia≥ki,
8. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresie
branøowym i problemowym, w skali nie objÍtej niniejszπ
uchwa≥π i nie kolidujπce z niπ.
ß9
Ustala siÍ, øe wszelkie wtÛrne podzia≥y dzia≥ek znajdujπcych siÍ
w granicach zatwierdzenia planu, ktÛre nastπpi≥y w trakcie
sporzπdzania planu lub jego realizacji (w tym zmiana nr ewidencyjnych dzia≥ek) nie powoduje zmiany bπdü niewaønoúci ktÛregokolwiek z przepisÛw uchwa≥y.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß10
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki zagospodarowania terenu:
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
niskiej intensywnoúci, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN.
1) dopuszcza siÍ wy≥πcznie realizacjÍ zabudowy zwiπzanej z
podstawowπ funkcjπ terenu oraz obiektÛw towarzyszπcych,
2) dopuszcza siÍ wy≥πcznie realizacjÍ jednego budynku
mieszkalnego na wyznaczonych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dzia≥kach,
3) na terenie MN ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe), z moøliwoúciπ
realizacji podpiwniczenia uzaleønionego od badaÒ szczegÛ≥owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie
wiÍcej niø 1,5 m nad poziom terenu,
4) na terenach MN, ustala siÍ obowiπzek stosowania dachÛw
dwu- lub wielospadowych o kπcie nachylenia po≥aci
dachowych 30∞-50∞,
5) na terenach oznaczonych MN ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy do 50% powierzchni obszaru,
6) na terenach oznaczonych symbolem U ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy do 50% powierzchni obszaru,
7) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøu wbudowanego, przebudowanego lub wolnostojπcego zlokalizowanego w wyznaczonych strefach zabudowy i w sposÛb nie kolidujπcy
z uøytkowaniem terenÛw sπsiednich,
8) powierzchnia garaøu nie moøe przekraczaÊ 40 m2, jako
obiektu jednosegmentowego o wysokoúci pomieszczenia
nie wiÍkszej niø 2,5 m,
9) zabrania siÍ wykorzystywania garaøy do innych celÛw,
kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ terenu,
10)zakazuje siÍ wszelkich przekszta≥ceÒ powierzchni terenu.
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ß11
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1. Zaopatrzenie w wodÍ.
1) zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ z istniejπcego
wodociπgu w ciπgu ulicy Cmentarnej,
2) rozprowadzenie sieci wodociπgowej na obszarze MN i U
naleøy wykonaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami,
a takøe z programem uzbrojenia terenu lub koniecznπ
dokumentacjπ technicznπ.
2. Odprowadzenie úciekÛw.
1) úcieki gospodarczo bytowe naleøy odprowadzaÊ do szczelnych indywidualnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych,
2) docelowo przewiduje siÍ zbiorczπ sieÊ kanalizacji sanitarnej
w istniejπcej drodze gminnej, ulicy Cmentarnej (KDG) i odprowadzajπcπ úcieki do oczyszczalni.
3. Kanalizacja deszczowa.
1) wody opadowe naleøy odprowadzaÊ poprzez osadnik
wÛd deszczowych do rowu przylegajπcego od strony
zachodniej do obszaru objÍtego planem,
2) docelowo przewiduje siÍ zbiorczπ sieÊ kanalizacji deszczowej w istniejπcej ulicy Cmentarnej.
4. Zasilanie w energiÍ elektrycznπ.
1) dla zaopatrzenia terenu w energiÍ elektrycznπ, naleøy
wykonaÊ zasilanie z istniejπcej sieci lub wed≥ug indywidualnych uzgodnieÒ z zak≥adem energetycznym,
5. Zasilanie w gaz.
1) Zasilanie w gaz naleøy zapewniÊ poprzez rozbudowÍ
sieci z istniejπcego gazociπgu ÿ90 wynikajπcπ z:
ñ programÛw gazyfikacji, obowiπzujπcych dla danego
obszaru,
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ñ

warunkÛw technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przy≥πczy uzyskanych od w≥aúciwego zak≥adu
gazownictwa.
6. Ogrzewanie budynkÛw.
Ogrzewanie budynkÛw i powieszczeÒ odbywaÊ siÍ powinno
za pomocπ ürÛde≥ nie powodujπcych zanieczyszczeÒ powietrza.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß12
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym okreúla siÍ stawkÍ procentowπ wzrostu wartoúci, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, w wysokoúci 30%.
ß13
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w
SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta SwarzÍdza na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß14
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka

2730
UCHWA£A Nr XXXV/229/2001 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 26 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w miejscowoúci
Podrzewie
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139
z pÛün.zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zmianami) Rada Gminy Duszniki
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ w miejscowym planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki zatwierdzonym
Uchwa≥π Nr VI/27/1990 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 1990 roku (Dz.Urz. Wojew. PoznaÒskiego Nr 14, z dnia
20 grudnia 1990 r., poz. 335).

2. ZmianÍ planu ogÛlnego gminy przedstawiono w postaci
nastÍpujπcych materia≥Ûw:
a) ustaleÒ zawartych w ßß 2, 3 i 4 niniejszej uchwa≥y,
b) rysunku zmiany planu sporzπdzonego na planszy w skali
1:10 000, stanowiπcego za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Przedmiotem uchwa≥y jest zmiana fragmentu planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki polegajπca
na zmianie przeznaczenia dzia≥ek o numerach geodezyjnych 30/2,
37/1 (dawniej 37), 38/1, 38/2 i 39/3 po≥oøonych w miejscowoúci Podrzewie z upraw rolnych na teren aktywizacji gospodarczej AG.
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ß3
Oznaczenia graficzne zawarte w legendzie miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki ñ
plansza podstawowa w skali 1:10 000 sπ obowiπzujπcymi ustaleniami dla rysunku zmiany planu.
ß4
I. USTALENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE
1. W miejscowym planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki zmienia siÍ przeznaczenie obszaru
obejmujπcego dzia≥ki o nr ewidencyjnych 30/2, 37/1, 38/1,
38/2 i 39/3, po≥oøonego we wsi Podrzewie, z upraw
polowych na teren aktywizacji gospodarczej, zgodnie z za≥πcznikiem mapowym w skali 1:10 000.
2. Ustala siÍ nowe linie rozgraniczajπce dla terenu okreúlonego
w pkt 1 w nastÍpujπcy sposÛb:
a) wzd≥uø ca≥ej granicy miÍdzy dzia≥kπ nr 30/2 a dzia≥kπ nr 27
stanowiπcπ drogÍ gminnπ,
b) wzd≥uø granic miÍdzy dzia≥kami nr nr 30/2 i 37/1 a rowem melioracyjnym.
3. Nadaje siÍ obszarowi okreúlonemu w punktach 1 i 2 symbol
33 AG.
4. Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu 33 AG poprzez
wyjazd z dzia≥ki nr 30/2 na drogi gminne tj. dzia≥ki nr 27 i 10
oraz, proponowane w projekcie modernizacji drogi nr 2 do
klasy GP, skrzyøowanie w centrum wsi.
5. Urzπdzenie drÛg gminnych oraz rozbudowa skrzyøowania
wym. w pkt 4 naleøπ do zadaÒ ich w≥aúcicieli tj. Gminy oraz
inwestorÛw obszaru AG.
6. Przy sporzπdzeniu niniejszej zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego obowiπzujπ zgodnie z Rozporzπdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku ìWarunki techniczne jakim powinny odpowiadaÊ
drogi publiczne i ich usytuowanieî (Dz.U. Nr 43 z 1999 r.).
7. Ustala siÍ dla obszaru 33 AG linie zabudowy:
a) od drogi g≥Ûwnej przyúpieszonego (klasy GP), dla obiektÛw budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi:
ñ 50,00 m od zewnÍtrznej krawÍdzi jezdni dla obiektÛw budowlanych jednokondygnacyjnych,
ñ 70,00 m dla obiektÛw wielokondygnacyjnych,
b) od drogi g≥Ûwnej ruchu przyúpieszonego (klasy GP), dla
obiektÛw budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi ñ 25,00 m od zewnÍtrznej krawÍdzi jezdni,
c) od granicy z drogπ gminnπ (dz. nr 27) ñ 5,00 m.
8. Dla prowadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacji, sieci
wodociπgowej, energetycznej gazowej itp.) rezerwuje siÍ
teren poza pasem drogowym drogi krajowej, po≥oøony miÍdzy
liniπ zabudowy okreúlonπ w pkt 7b a tym pasem.
9. W uzgodnieniu z w≥aúcicielem sieci, przebiegajπca nad
dzia≥kami nr nr 38/2, 38/1 i 30/2 linia energetyczna úredniego napiÍcia moøe zostaÊ na koszt inwestora przesuniÍta
na skraj dzia≥ek nr nr 39/3 i 30/2. Ustala siÍ strefÍ ochronnπ
po obu stronach linii, o ca≥kowitej szerokoúci 9,0 m, z zakazem wszelkiej zabudowy.
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II. USTALENIA W ZAKRESIE OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1. Zaopatrzenie w wodÍ z lokalnej sieci wodociπgowej.
2. Odprowadzanie úciekÛw sanitarnych, alternatywnie:
a) do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych z okresowym
wywozem do oczyszczalni,
b) do lokalnej oczyszczalni pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na zrzut úciekÛw oczyszczonych do
rowu melioracyjnego,
3. Odprowadzenie wÛd opadowych z powierzchni utwardzonych ñ po podczyszczeniu ñ do rowu ñ zgodnie z warunkami
pozwolenia wodno-prawnego.
4. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej nad nieruchomoúciπ sieci energetycznej alternatywnie poprzez:
a) stacjÍ transformatorowπ nas≥upowπ,
b) stacjÍ transformatorowπ kompaktowπ z wydzieleniem
dzia≥ki dla ìENERGETYKI POZNA—SKIEJ S.A. i zapewnieniem do niej dojazdu,
c) obie stacje w przypadku wystπpienia odpowiednio wysokiego zapotrzebowania mocy.
ß5
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pÛün.zmianami), zgoda na wy≥πczenie gruntÛw z uøytkÛw rolnych klasy IVb
o powierzchni 3,27 ha uzyskana zosta≥a decyzjπ Wojewody
Wielkopolskiego Nr GN.V-77110/Sz/6/2001 z dnia 27 czerwca
2001 r.
ß6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ z tytu≥u
wzrostu wartoúci nieruchomoúci naliczanπ w wysokoúci 10,0%
od rÛønicy wartoúci gruntÛw przed i po zmianie planu.
ß7
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki zatwierdzony Uchwa≥π Nr VI/27/1990
Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 1990 roku og≥oszonπ
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 14,
poz. 335 w czÍúciach sprzecznych z ustaleniami niniejszej
uchwa≥y.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Duszniki.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Gracjan SkÛrnicki
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UCHWA£A Nr XXVII/485/2001 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powsta≥ej ulicy w rejonie ulicy D≥ugiej i Dobrej
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z 08.03.1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13
poz.74 z pÛün.zm.) oraz Zarzπdzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28.06.1968r. w sprawie ustalenia wytycznych w
sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoúci (M.P. Nr 30, poz.197) Rada Miejska uchwala co
nastÍpuje:
1. Nadaje siÍ nazwÍ nowo powsta≥ej ulicy rÛwnoleg≥ej do ulicy
D≥ugiej, stanowiπcπ czÍúÊ dzia≥ki: nr 41/23 oraz dzia≥kÍ
47/21 z arkusza 113 oznaczonej na za≥. planie literami A-F
ul. £amanej.

2. Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.
3. Uchwa≥a wchodzi w øycie po 14 dniach od opublikowania
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Aleksandra Kierstein
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UCHWA£A Nr XXVII/486/2001 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powsta≥ej ulicy prostopad≥ej do D≥ugiej
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z 08.03.1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13
poz.74 z pÛün.zm.) oraz Zarzπdzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28.06.1968r. w sprawie ustalenia wytycznych w
sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoúci(M.P. Nr 30, poz.197) Rada Miejska uchwala co
nastÍpuje:
1. Nadaje siÍ nazwÍ nowo powsta≥ej ulicy prostopad≥ej do ulicy
D≥ugiej, stanowiπcπ czÍúÊ dzia≥ki: nr 41/23 z arkusza 113
oznaczonej na za≥. planie literami A-F ul. Poprzeczna.

2. Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.
3. Uchwa≥a wchodzi w øycie po 14 dniach od opublikowania
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Aleksandra Kierstein

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9644 ó
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UCHWA£A Nr XXVII/494/2001 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie zaliczenia niektÛrych ulic w Ostrowie Wielkopolskim do kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 18 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. nr 13
poz. 74 ze zmianami), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. nr 71
poz. 838 ze zmianami) uchwala siÍ co nastÍpuje:
ß1
Nadaje siÍ kategoriÍ drÛg gminnych niøej wymienionym drogom
na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego:
1. ul. Armii Krajowej,
2. ul. Asnyka,
3. ul. Bema,
4. ul. Browarna,
5. ul. Ch≥apowskiego,
6. ul. Czarnieckiego,
7. ul. Dwernickiego,
8. ul. Gimnazjalna,
9. ul. Graniczna,
10. ul. Kolejowa,
11. ul. Kompa≥≥y,
12. ul. Komuny Paryskiej,
13. ul. Konopnickiej,
14. ul. Koúcielna,
15. ul. Koúciuszki,
16. ul. Langiewicza,
17. ul. LedÛchowskiego,
18. ul. 3 Maja,
19. ul. M≥yÒska,
20. ul. Mylna,
21. ul. Nowa KrÍpa,

22. ul. Parkowa,
23. ul. Partyzancka,
24. ul. Pi≥sudskiego,
25. ul. Poniatowskiego,
26. ul. PowstaÒcÛw Wielkopolskich,
27. ul. Rejtana,
28. Rynek,
29. ul. Sπdowa,
30. ul. SowiÒskiego,
31. ul. Spichrzowa,
32. ul. Staroprzygodzka,
33. ul. WaÒkowicza,
34. ul. WaryÒskiego,
35. ul. Wodna,
36. ul. Wolnoúci,
37. ul. Zacisze,
38. ul. Zamenhofa.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Aleksandra Kierstein
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UCHWA£A Nr LVI/490/2001 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw aktywizacji gospodarczej wzd≥uø
drogi krajowej nr 2 w Tarnowie PodgÛrnym ñ wÍze≥ komunikacyjny przy wiadukcie
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 pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo PodgÛrne
uchwala, co nastÍpuje:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138
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ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw aktywacji gospodarczej wzd≥uø drogi krajowej nr 2, w
Tarnowie PodgÛrnym ñ wÍze≥ komunikacyjny przy wiadukcie.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Plan obejmuje obszar o powierzchni 3,522 ha i jest po≥oøony w
Tarnowie PodgÛrnym. Teren opracowania znajduje siÍ we
wschodniej czÍúci miejscowoúci pomiÍdzy ulicami PoznaÒskπ,
Wierzbowπ i drogπ krajowπ nr 2.
Granice planu okreúlone zosta≥y na rysunku planu.
W celu prawid≥owego posadowienia budynkÛw oraz uzbrojenia
technicznego podziemnego, wystÍpujπcy grunt rodzimy wymaga
rozpoznania geologicznego w zakresie noúnoúci gruntÛw oraz
wystÍpowania wody gruntowej i jej agresywnoúci.
Teren objÍty planem czÍúciowo jest zabudowany budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi.
Zmiana przeznaczenia gruntÛw rolnych na nierolnicze i nieleúne
dokonana zosta≥a wczeúniejszym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. ochrona interesÛw publicznych ponadlokalnych i lokalnych
w zakresie:
ñ terenÛw aktywizacji gospodarczej,
ñ ochrony úrodowiska przyrodniczego,
ñ zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych i infrastruktury technicznej,
2. okreúlenie zasad zagospodarowania terenu uwzglÍdniajπcych
bieøπce i kierunkowe moøliwoúci rozwojowe w strukturze
spo≥eczno-przestrzennego ñ gospodarczej gminy, leøπcej w
aglomeracji miasta Poznania.
ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny aktywizacji gospodarczej (AG),
b) zasady podzia≥u terenu,
c) zasady uzbrojenia terenu,
d) zasady ochrony i uøytkowania terenu..
ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania ñ uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania úciúle okreúlone,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) oznaczenia okreúlajπce podstawowe przeznaczenie terenu:
AG, ZI, K-L, K-D, K-S,
e) wartoúci wymiarowe: usytuowanie nieprzekraczalnej linii
zabudowy, szerokoúÊ pasa zieleni izolacyjnej.
ß6
Jeøeli w niniejszej uchwale mowa o:
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1. obowiπzujπcym planie gminy, tekúcie obowiπzujπcego planu
gminy lub uchwale, naleøy przez to rozumieÊ wszystkie
obowiπzujπce materia≥y formalne i prawne miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo
PodgÛrne ñ perspektywa rok 2000, uchwalonego uchwa≥π
nr XXX/148/92 Rady Gminy w Tarnowie PodgÛrnym z 8 XII
1992 roku, og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym Woj. PoznaÒskiego nr 1/93 poz. 5 z pÛüniejszymi zmianami;
2. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í Rady
Gminy Tarnowo PodgÛrne, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
3. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4. rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu,
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y;
5. innych opracowaniach planistycznych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
ktÛre zawierajπ lub bÍdπ zawieraÊ dodatkowe ustalenia, nie
kolidujπce z niniejszπ uchwa≥π;
6. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania projektowe
istniejπce lub przysz≥e, ktÛre rozwiπzania bÍdπ stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π i nie kolidujπce z niπ.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu.
1. Zak≥ada siÍ doprowadzenie wody, prπdu, gazu oraz odprowadzenie i utylizacjÍ odpadÛw sta≥ych (nieczystoúci) i odprowadzenie úciekÛw na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy
standard øycia mieszkaÒcÛw oraz ochronÍ úrodowiska zgodnie z obowiπzujπcym prawem.
2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci) obowiπzku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje nakaz:
ñ prowadzenia gospodarki odpadami poprzez zapewnienie
gromadzenia odpadÛw w sposÛb gwarantujπcy ochronÍ
gruntu i wÛd podziemnych,
ñ projektowania budynkÛw z kot≥owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujπcych do celÛw grzewczych energiÍ elektrycznπ,
ñ bezwzglÍdnego przestrzegania obowiπzku zg≥aszania odpowiednim instytucjom zmiany przeznaczenia terenu i pomieszczeÒ na inny cel niø pierwotnie zak≥adano.
2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
ñ zakopywania wszelkich odpadÛw, w tym w szczegÛlnoúci
nieøywych zwierzπt i opakowaÒ po úrodkach ochrony
roúlin,
ñ spalania odpadÛw nieorganicznych,
ñ wysypywanie øuøla paleniskowego, w tym takøe na nieutwardzone ciπgi komunikacyjne,
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gromadzenia úciekÛw w sposÛb zagraøajπcy ochronie
gruntu i wÛd podziemnych; budowy i eksploatacji indywidualnych bezodp≥ywowych zbiornikÛw na úcieki bytowe,
stosowania do zimowego utrzymywania drÛg soli kuchennej i úrodkÛw chemicznych majπcych szkodliwy
wp≥yw na úrodowisko naturalne.

ß9
1. Wyznacza siÍ tereny aktywizacji gospodarczej na obszarach
oznaczonych symbolem AG. Zezwala siÍ na lokalizowanie
inwestycji zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ handlowπ, us≥ugowπ,
produkcyjnπ i magazynowπ.
2. Na terenach aktywizacji gospodarczej wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
ñ zabrania siÍ lokalizowania budynkÛw, w ktÛrych powierzchnia uøytkowa przeznaczona pod handel przekracza 900 m2,
ñ lokalizacja budynkÛw na dzia≥ce zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 15,0 m,
ñ dopuszcza siÍ ≥πczenie poszczegÛlnych dzia≥ek pod warunkiem, øe projektowane budynki powstajπ zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
ñ istniejπca funkcja mieszkalna do likwidacji,
ñ wjazd na dzia≥ki wy≥πcznie od strony ulicy PoznaÒskiej,
ñ na poszczegÛlnych dzia≥kach naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc parkingowych dla samochodÛw. SamochodÛw nie moøna parkowaÊ na drogach publicznych,
ñ w planie wyznaczono pas zieleni izolacyjnej szerokoúci
20,0 m. ZieleÒ izolacyjna stanowi integralnπ czÍúÊ dzia≥ek
AG. ZieleÒ izolacyjnπ naleøy urzπdziÊ przed rozpoczÍciem
dzia≥alnoúci gospodarczej. Przed przystπpieniem do urzπdzenia pasa zieleni izolacyjnej naleøy wykonaÊ projekt nasadzeÒ, a nastÍpnie uzgodniÊ projekt z UrzÍdem Gminy w
Tarnowie PodgÛrnym,
ñ na poszczegÛlnych nieruchomoúciach naleøy urzπdziÊ
miejsce do ustawienia pojemnikÛw na odpady,
ñ ogrodzenia dzia≥ek muszπ odpowiadaÊ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ciπgÛw komunikacyjnych wysokoúÊ ogrodzenia nie moøe przekraczaÊ 140 cm nad
poziom terenu.
ß10
1. Wyznacza siÍ drogi uk≥adu komunikacyjnego dla rejonu
objÍtego planem:
a) drogi krajowe ñ oznaczone symbolem K-S,
b) drogi lokalne ñ oznaczone symbolem K-L,
c) drogi dojazdowe ñ oznaczone symbolem K-D.
2. Ustalenia szczegÛ≥owe dla uk≥adu komunikacyjnego.
Symbol SzerokoúÊ
SzerokoúÊ
w
jezdni
w liniach
planie
rozgraniczajπcych

1 K-S

2 x7,0 m

55,0 m

Warunki
realizacji
Istniejπca droga krajowa
nr 2.
Do drogi zostanie w≥πczona projektowana ≥πcznica
z ulicπ PoznaÒskπ.
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Symbol SzerokoúÊ
SzerokoúÊ
Warunki
w
jezdni
w liniach
realizacji
planie
rozgraniczajπcych
1 K-L
7,0 m
20,0 ñ 25,0 m Istniejπca ulica PoznaÒska.
2 K-L
7,0 m
20,0 ñ 35,0 m Istniejπca ul. Wierzbowa
(wiadukt).
Projektowana ≥πcznica
1 K-D
7,5 m
17,5 m
ul. PoznaÒskiej z drogπ
krajowπ nr 2.
ß11
Zestawienie powierzchni terenÛw bilansowych (powierzchnie
orientacyjne).
Oznaczenie
Przeznaczenie
Powierzchnia
terenu (symbol)
terenu
terenu (ha)
1 AG
Teren aktywizacji gospodarczej
1,904
RAZEM
1,904
AG
1 K-S
Droga krajowa nr 2
0,487
Razem K-S
0,487
1 K-L
Droga lokalna
Istniejπca ulica PoznaÒska
0,370
2 K-L
Droga lokalna
Istniejπca ulica Wierzbowa
0,428
Razem K-L
0,798
1 K-D
Droga dojazdowa
Projektowana ≥πcznica ul.
PoznaÒskiej z drogπ krajowπ nr 2
0,141
Razem K-D
0,141
1 ZI
Teren zieleni izolacyjnej
0,192
RAZEM
0,192
ZI
RAZEM POWIERZCHNIA TERENU OBJ TEGO
PLANEM
3,522
ß12
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenie kolidujπce z wyznaczonymi terenami zainwestowania
naleøy zlikwidowaÊ lub prze≥oøyÊ na zasadach okreúlonych w
dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na
podstawie warunkÛw technicznych.
Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia obowiπzuje zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych, nasadzeÒ do czasu likwidacji kolizji, niezaleønie od tego, czy obszary te zosta≥y zaznaczone
na rysunku planu.
1. Urzπdzenia elekromagnetyczne.
Naleøy dπøyÊ do budowy tylko kablowych sieci zasilajπcych.
Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez
Zak≥ad Energetyczny.
Dla zasilania poszczegÛlnych nieruchomoúci przewiduje siÍ
linie kablowe.
Z≥πcza kablowe z wbudowanym uk≥adami pomiarowymi
lokalizowaÊ naleøy w granicach poszczegÛlnych posesji.
Planowane zapotrzebowanie mocy dla terenÛw AG: 300 kW
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2. Wodociπgi.
Zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej w obrÍbie terenu opracowania gminnej sieci wodociπgowej.
Planowane zapotrzebowanie wody:
1,904 ha x 0,3 I/s/ha = 0,571 I/s ó> 2,05 m3/h ó> 49,2 m3/
/dobÍ
3. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do centralnej oczyszczalni w Tarnowie PodgÛrnym.
Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza siÍ
odprowadzenie úciekÛw do bezodp≥ywowych zbiornikÛw na
poszczegÛlnych dzia≥kach.
Planowana iloúÊ úciekÛw sanitarnych bytowych:
49,2 m3/dobÍ x 90% = 44,28 m3/dobÍ
4. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzonych ulic, placÛw i parkingÛw
na terenie AG, po ktÛrych poruszajπ siÍ samochody naleøy
przed odprowadzeniem do odbiornika odpowiednio podczyúciÊ.
5. SieÊ gazowa.
W bezpoúrednim sπsiedztwie terenu opracowania znajduje
siÍ czynna sieÊ gazowa. Budowa przy≥πczy odbywaÊ siÍ
bÍdzie na podstawie warunkÛw technicznych wydanych
przez zak≥ad gazowniczy.
6. Telekomunikacja.
Przy≥πcze telefoniczne naleøy realizowaÊ w pasach drÛg
dojazdowych na podstawie warunkÛw technicznych.

III. USTALENIA KO—COWE
ß13
Tracπ moc ustalenia zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnowo PodgÛrne ñ Perspektywa ñ rok 2000 zatwierdzonego
uchwa≥π nr XXX/148/92 Rady Gminy w Tarnowie PodgÛrnym
z dnia 8 grudnia 1992 r. og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 23 poz. 266 oraz inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß14
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 0,5%.
ß15
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Tarnowo
PodgÛrne.
ß16
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni po og≥oszeniu w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr LVI/491/2001 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeümierowo ñ rejon ul. Leúnej,
Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 ñ dzia≥ki nr 211/2, 211/3, 211/4 i 210/4
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 pÛün.zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.)
Rada Gminy Tarnowo PodgÛrne uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Przeümierowo ñ rejon ul. Leúnej, Wysogotowskiej i drogi krajowej
nr 2 ñ dzia≥ki nr 211/2, 211/3, 211/4 i 210/4.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Plan obejmuje obszar o powierzchni 1,31 ha i jest po≥oøony w
Przeümierowie w gminie Tarnowo PodgÛrne. Projektowane osiedle
znajduje siÍ w pÛ≥nocno-zachodniej czÍúci Przeümierowa.

Granice planu okreúlone zosta≥y na rysunku planu.
W celu prawid≥owego posadowienia budynkÛw oraz uzbrojenia
technicznego podziemnego osiedla, wystÍpujπcy grunt rodzimy
wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie noúnoúci gruntÛw oraz wystÍpowania wody gruntowej i jej agresywnoúci.
ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesÛw publicznych ponadlokalnych i lokalnych
w zakresie:
ñ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, terenÛw us≥ugowych i aktywizacji gospodarczej,
ñ ochrony úrodowiska,
ñ zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych
infrastruktury technicznej,
2) okreúlenie zasad zagospodarowania terenu uwzglÍdniajπcych
bieøπce i kierunkowe moøliwoúci rozwojowe Przeümierowa w
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strukturze spo≥eczno-przestrzenno-gospodarczej gminy, leøπcej
w aglomeracji miasta Poznania,
3) w planie projektuje siÍ nowe podzia≥y w≥asnoúciowe gruntu
na terenie zabudowy mieszkaniowej i okreúla siÍ warunki
zabudowy pod wzglÍdem architektoniczno-urbanistycznym.
ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mn),
b) teren us≥ug (U),
c) teren aktywizacji gospodarczej (AG),
d) teren stacji transformatorowej (EE),
e) tereny urzπdzeÒ komunikacji (K-D),
f) zasady podzia≥u terenu,
g) zasady uzbrojenia terenu,
h) zasady ochrony i uøytkowania terenu.
ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy
za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania úciúle okreúlone,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) oznaczenia okreúlajπce podstawowe przeznaczenie terenu:
Mn, U, AG, EE, K-D,
e) wartoúci wymiarowe: usytuowanie nieprzekraczalnej linii
zabudowy, szerokoúÊ ciπgÛw komunikacyjnych.
ß6
Jeøeli w niniejszej uchwale mowa o:
1. obowiπzujπcym planie gminy, tekúcie obowiπzujπcego planu
gminy lub uchwale, naleøy przez to rozumieÊ wszystkie
obowiπzujπce materia≥y formalne i prawne miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo
PodgÛrne ñ perspektywa rok 2000,uchwalonego uchwa≥π
nr XXX/148/92 Rady Gminy w Tarnowie PodgÛrnym z 8 XII
1992 roku, og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym Woj. PoznaÒskiego nr 1/93 poz. 5 z pÛüniejszymi zmianami;
2. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í Rady
Gminy Tarnowo PodgÛrne, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
3. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4. rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu,
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y;
5. innych opracowaniach planistycznych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
ktÛre zawierajπ lub bÍdπ zawieraÊ dodatkowe ustalenia, nie
kolidujπce z niniejszπ uchwa≥π;
6. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakre-
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sach problemowych i w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π
i nie kolidujπce z niπ.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
1. Zak≥ada siÍ doprowadzanie wody, prπdu, gazu oraz odprowadzanie i utylizacjÍ odpadÛw sta≥ych (nieczystoúci) na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy standard øycia mieszkaÒcÛw
oraz ochronÍ úrodowiska zgodnie z obowiπzujπcymi normami.
2. W zakresie gospodarki úciekami:
ñ úcieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzone bÍdπ do
gminnej sieci kanalizacji.
3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci)
obowiπzku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje nakaz:
ñ prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez
zapewnienie gromadzenia odpadÛw w sposÛb gwarantujπcy ochronÍ gruntu i wÛd podziemnych,
ñ projektowania budynkÛw z kot≥owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujπcych do celÛw grzewczych energiÍ
elektrycznπ.
2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
ñ wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej z tymczasowym zezwoleniem odprowadzania úciekÛw bytowych do
zbiornikÛw bezodp≥ywowych (szamb),
ñ prowadzenia wszelkiej dzia≥alnoúci gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem Mn,
ñ zakopywania wszelkich odpadÛw, w tym w szczegÛlnoúci
nieøywych zwierzπt i opakowaÒ po úrodkach ochrony
roúlin,
ñ spalania odpadÛw nieorganicznych,
ñ wysypywanie øuøla paleniskowego, w tym takøe na
nieutwardzone ciπgi komunikacyjne,
ñ gromadzenia úciekÛw bytowych w sposÛb zagraøajπcy
ochronie gruntu i wÛd podziemnych,
ñ stosowania do zimowego utrzymywania drÛg soli kuchennej i úrodkÛw chemicznych majπcych szkodliwy wp≥yw
na úrodowisko naturalne.
ß9
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach
oznaczonych symbolem Mn.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Mn wyznacza siÍ nastÍpujπce
zasady zainwestowania:
ñ budynek mieszkalny jednorodzinny, w uk≥adzie wolno
stojπcym. Lokalizacja budynku na dzia≥ce zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ
czÍúciπ budynkÛw mieszkalnych lub wolno stojπce z za-
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chowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 10,0 m,
ñ w planie adaptuje siÍ istniejπce budynki. Dopuszcza siÍ
ich modernizacjÍ i rozbudowÍ pod warunkiem zachowania
ustaleÒ niniejszego planu,
ñ na dzia≥ce naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc
parkingowych dla samochodÛw osobowych mieszkaÒcÛw.
SamochodÛw nie moøna parkowaÊ na drogach publicznych. Wprowadza siÍ zakaz parkowania na terenach
zabudowy mieszkaniowej pojazdÛw o masie ca≥kowitej
przekraczajπcej 3,5 t.
3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 2Mn wyznacza siÍ nastÍpujπce
zasady zainwestowania:
ñ budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk≥adzie bliüniaczym.
Lokalizacja budynkÛw na dzia≥kach zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
oraz zgodnie z prawem budowlanym,
ñ wiaty garaøowe dla samochodÛw osobowych naleøy
lokalizowaÊ w miejscach okreúlonych na rysunku planu,
ñ maksymalna wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych 10,0 m,
ñ dachy budynkÛw mieszkalnych kryte dachÛwkπ lub materia≥ami dachÛwkopodobnymi o nachyleniu nie mniejszym niø 25∞,
ñ wprowadza siÍ zakaz parkowania na terenach zabudowy
mieszkaniowej pojazdÛw o masie ca≥kowitej przekraczajπcej 3,5 t,
ñ zabrania siÍ budowy ogrodzeÒ wzd≥uø wewnÍtrznej drogi
pieszo-jezdnej. Wzd≥uø drogi dojazdowej 1K-D dopuszcza
siÍ budowÍ ogrodzenia aøurowego o wysokoúci do 150 cm
nad poziom terenu,
ñ drogi wewnÍtrzne pieszo-jezdne szerokoúci 5,0 m stanowiπ
integralnπ czÍúÊ terenu zabudowy mieszkaniowej 2Mn,
ñ w planie zaprojektowano 18 miejsc parkingowych dla
samochodÛw osobowych,
ñ w planie zaprojektowano teren pod plac zabaw dla dzieci.
Odleg≥oúÊ placu zabaw od úmietnika i parkingu dla samochodÛw osobowych nie moøe byÊ mniejsza od 10 m,
ñ w planie zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadkÛw sta≥ych (úmietnik). Lokalizacja úmietnika zgodnie z rysunkiem planu,
ñ drogi wewnÍtrzne pieszo-jezdne, plac zabaw dla dzieci,
parkingi dla samochodÛw osobowych i úmietnik sπ to
urzπdzenia wspÛ≥w≥asne i wspÛlnego uøytkowania mieszkaÒcÛw terenu zabudowy mieszkaniowej 2Mn.
4. Realizacja osiedla na terenie 2Mn ñ po urzπdzeniu pasa
drogowego 1K-D.
ß10
1. Wyznacza siÍ teren us≥ug na obszarze oznaczonym symbolem U.
2. Teren przeznaczony pod place manewrowe, drogi dojazdowe
lub parkingi wraz z zieleniπ ozdobnπ.
ß11
1. Wyznacza siÍ teren aktywizacji gospodarczej na obszarze
oznaczonym symbolem AG.
2. Teren przeznaczony pod place manewrowe, drogi dojazdowe
lub parkingi wraz z zieleniπ ozdobnπ.
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ß12
1. Wyznacza siÍ teren stacji transformatorowej na obszarze
oznaczonym na rysunku planu symbolem EE.
2. Teren pod stacjÍ transformatorowπ z bezpoúrednim dostÍpem
do drogi publicznej.
3. Na terenie opracowania zak≥ada siÍ budowÍ stacji transformatorowej z dachem stromym, pokrytym dachÛwkπ lub
materia≥em dachÛwko-podobnym.
ß13
1. Droga dojazdowa oznaczona symbolem 1K-D.
Istniejπcy ciek wodny naleøy na niezbÍdnym odcinku skanalizowaÊ.
Rozwiπzanie techniczne skanalizowania cieku wodnego musi
uwzglÍdniaÊ koniecznoúÊ u≥oøenia podziemnej infrastruktury
technicznej niezbÍdnej dla prawid≥owego funkcjonowania
planowanego osiedla i terenÛw sπsiednich.
2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej komunikacja odbywa
siÍ ciπgiem pieszo-jezdnym szerokoúci 5,0 m. Ciπg pieszojezdny jest w≥πczony do drogi dojazdowej 1K-D.
Projektowany ciπg pieszo-jezdny stanowi integralnπ czÍúÊ
terenu zabudowy mieszkaniowej 2Mn.
ß14
Zestawienie powierzchni terenÛw bilansowych (powierzchnie
orientacyjne).
Oznaczenie
Przeznaczenie
terenu (symbol)
terenu
1Mn
Teren zabudowy mieszkaniowej
2Mn
j.w.
RAZEM Mn
1U
Teren us≥ug
0,02
RAZEM U
1AG
Teren aktywizacji gospodarczej
RAZEM AG
1 EE
Teren stacji transformatorowej
RAZEM EE
1 K-D
Droga dojazdowa
RAZEM K-D
RAZEM POWIERZCHNIA TERENU

Powierzchnia
terenu (ha)
0,16
0,79
0,95
0,02
0,10
0,10
0,01
0,01
0,23
0,23
1,31

ß15
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
Uzbrojenia kolidujπce z wyznaczonymi terenami zainwestowania
naleøy zlikwidowaÊ lub prze≥oøyÊ na zasadach okreúlonych w
dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na
podstawie warunkÛw technicznych.
Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia obowiπzuje zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych, nasadzeÒ do czasu likwidacji kolizji, niezaleønie od tego, czy obszary te zosta≥y zaznaczone
na rysunku planu.
1. Urzπdzenia elektroenergetyczne.
Naleøy dπøyÊ do budowy tylko kablowych sieci zasilajπcych.
Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ
na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez Zak≥ad
Energetyczny.
Dla zasilania poszczegÛlnych nieruchomoúci przewiduje siÍ
linie kablowe niskiego napiÍcia.
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Oúwietlenie ciπgÛw ewakuacyjnych lampami oszczÍdnymi.
Zasilanie lamp liniami kablowymi, wyposaøonymi w sterowanie automatyczne przekaünikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych szaf oúwietleniowych.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia jezdni ulic.
Planowane zapotrzebowanie mocy:
36 dzia≥ek x 15 kW = 540 kW.
Planuje siÍ zasilanie terenu ze stacji transformatorowej, dla
ktÛrej zarezerwowano teren przy drodze dojazdowej 1K-D.
Wodociπgi.
Zasilanie w wodÍ dla celÛw socjalno-bytowych i przeciwpoøarowych z istniejπcej sieci wodociπgowej.
SieÊ wodociπgowπ na terenie opracowania wykonaÊ przed
budowπ ulic i wyposaøyÊ jπ w hydranty uliczne do gaszenia
poøaru.
Planowane zapotrzebowanie wody: 21 600 l/dobÍ
Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do centralnej oczyszczalni w Tarnowie PodgÛrnym lub do sieci komunalnej
miasta Poznania.
Przewiduje siÍ system odprowadzania úciekÛw sanitarnych
mieszany, grawitacyjny i pompowy.
KanalizacjÍ wybudowaÊ przed budowπ nawierzchni ulic.
Obowiπzuje zakaz odprowadzania úciekÛw sanitarnych do
zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
Planowana iloúÊ úciekÛw sanitarnych bytowych: 19 440 l/dobÍ
Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzonych ulic oraz wody deszczowe
z powierzchni dachÛw odprowadzone bÍdπ do kanalizacji
deszczowej.
SieÊ gazowa.
W bezpoúrednim sπsiedztwie terenu opracowania znajduje
siÍ czynna sieÊ gazowa. Budowa przy≥πczy odbywaÊ siÍ
bÍdzie na podstawie warunkÛw technicznych wydanych
przez zak≥ad gazowniczy.
SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia jezdni i chodnikÛw.

Poz. 2735, 2736

6. Telekomunikacja.
Przy≥πcze telefoniczne naleøy realizowaÊ w pasach drÛg
dojazdowych na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez TelekomunikacjÍ Polskπ S.A.
Istnieje rÛwnieø moøliwoúÊ korzystania z us≥ug innych operatorÛw.

III. USTALENIA KO—COWE
ß16
Tracπ moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnowo PodgÛrne ñ Perspektywa ñ rok 2000 zatwierdzonego uchwa≥π nr XXX/148/92 Rady Gminy w Tarnowie PodgÛrnym z dnia 8 grudnia 1992 r. og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 23 poz. 266 oraz inne
opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z ustaleniami
niniejszej uchwa≥y.
ß17
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 15%.
ß18
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Tarnowo
PodgÛrne.
ß19
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni po og≥oszeniu w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka

2736
UCHWA£A Nr XXXIV/206/01 RADY GMINY KAèMIERZ
z dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kaümierz
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z pÛün.zm.) w zwiπzku
z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) Rada Gminy Kaümierz uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
Nadaje siÍ Statut Bibliotece Publicznej Gminy Kaümierz stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Kaümierz.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz
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Za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr XXXIV/206/01
Rady Gminy Kaümierz
z dnia 27.09.2001 r.

2.
3.

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY KAèMIERZ

4.
5.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß1
Biblioteka Publiczna Gminy Kaümierz zwana dalej ìbibliotekπî
dzia≥a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.
Nr 85 poz. 539 z pÛüniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 29 wrzeúnia 1994 roku o rachunkowoúci
(Dz.U. Nr 121, poz. 591 z pÛüniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 25 paüdziernika 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu dzia≥alnoúci kulturalnej (Dz.U. Nr 110, poz. 721
z pÛüniejszymi zmianami).
4. Niniejszego Statutu.
ß2
Biblioteka jest samorzπdowπ instytucjπ kultury dzia≥ajπcπ w obrÍbie krajowej sieci bibliotecznej.
ß3
1. Siedzibπ biblioteki jest Kaümierz.
2. Terenem dzia≥ania biblioteki jest gmina Kaümierz.
ß4
1. Biblioteka posiada osobowoúÊ prawnπ i podlega wpisowi do
rejestru prowadzonego przez Zarzπd Gminy Kaümierz.
2. Bezpoúredni nadzÛr nad bibliotekπ sprawuje Zarzπd Gminy
Kaümierz.
3. NadzÛr merytoryczny sprawuje WojewÛdzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
ß5
Biblioteka uøywa pieczÍci prostokπtnej z napisem:
Biblioteka Publiczna
Gminy Kaümierz

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
ß6
Biblioteka s≥uøy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oúwiatowych
i informacyjnych mieszkaÒcÛw gminy Kaümierz oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
ß7
Do szczegÛ≥owego zakresu dzia≥ania biblioteki naleøy:
1. Gromadzenie i opracowanie materia≥Ûw bibliotecznych s≥uøπcych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokszta≥ceniowych, ze
szczegÛlnym uwzglÍdnieniem materia≥Ûw informacyjnych

6.
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dokumentujπcych dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy
obszaru dzia≥ania biblioteki.
Pe≥nienie funkcji oúrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
UdostÍpnianie zbiorÛw na miejscu, wypoøyczanie na zewnπtrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej.
Organizowanie czytelnictwa i udostÍpnianie materia≥Ûw bibliotecznych ludziom chorym i niepe≥nosprawnym.
Organizacja formy pracy z czytelnikiem s≥uøπcych popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu
dorobku kulturalnego wsi i gminy.
WspÛ≥dzia≥anie z bibliotekami innych sieci i organizacja w
zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oúwiatowych i kulturalnych spo≥ecznoúci gminy.

ß8
Biblioteka moøe podejmowaÊ inne dzia≥ania wynikajπce z potrzeb úrodowiska.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
ß9
1. Organem zarzπdzajπcym bibliotekπ jest Dyrektor, ktÛry kieruje jej dzia≥alnoúciπ, reprezentuje bibliotekÍ na zewnπtrz i jest
za niπ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo≥uje i odwo≥uje Zarzπd Gminy.
ß10
1. W bibliotece zatrudnia siÍ bibliotekarzy. W miarÍ potrzeby
mogπ byÊ zatrudnieni specjaliúci innych zawodÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ biblioteki.
2. PracownikÛw biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor biblioteki.
ß11
Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadaÊ kwalifikacje
odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pe≥nionych funkcji,
okreúlonych w odrÍbnych przepisach.
ß12
Biblioteka posiada filie w Bytyniu i Gaju Wielkim, ktÛre prowadzπ
wypoøyczalnie.
ß13
SzczegÛ≥owπ organizacjÍ wewnÍtrznπ biblioteki okreúla regulamin
organizacyjny nadany przez dyrektora biblioteki, po zasiÍgniÍciu
opinii Zarzπdu Gminy Kaümierz.
ß14
Przy bibliotece i jej filiach mogπ dzia≥aÊ ko≥a przyjaciÛ≥ biblioteki.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
ß15
1. Biblioteka prowadzi gospodarkÍ finansowπ zgodnie z Rozdzia≥em 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia≥alnoúci
kulturalnej oraz ustawπ o rachunkowoúci.
2. Podstawπ gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan
finansowy, w ktÛrym wyznacza siÍ kwotÍ przeznaczonπ wy-
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≥πcznie na zakup ksiπøek, czasopism i innych materia≥Ûw
bibliotecznych.
ß16
Przychodami biblioteki sπ:
1. Wp≥ywy z prowadzonej dzia≥alnoúci statutowej i gospodarczej.
2. Dotacje z budøetu.
3. årodki otrzymane od osÛb fizycznych i prawnych oraz innych
ürÛde≥.

Poz. 2736-2738

ß18
Biblioteka moøe prowadziÊ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ wed≥ug
zasad okreúlonych w odrÍbnych przepisach. DochÛd z dzia≥alnoúci
biblioteki s≥uøy realizacji celÛw statutowych.

V. POSTANOWIENIA KO—COWE
ß19
Zmiany w statucie mogπ byÊ dokonywane w trybie okreúlonym
dla jego nadania.

ß17
Biblioteka moøe w granicach obowiπzujπcych przepisÛw pobieraÊ
op≥aty za us≥ugi, a wp≥ywy przeznaczyÊ na cele statutowe.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz

2737
UCHWA£A Nr XXXV/249/2001 RADY GMINY KOBYLA G”RA
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoúci za II pÛ≥rocze 2001 roku, nieruchomoúci ktÛre uleg≥y zniszczeniu wskutek
powodzi
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami)
Rada Gminy Kobyla GÛra uchwa≥a, co nastÍpuje:

ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia.

ß1
Zwalnia siÍ od podatku od nieruchomoúci za II pÛ≥rocze 2001
roku, nieruchomoúci ktÛre uleg≥y zniszczeniu wskutek powodzi.

Przewodniczπca
Rady Gminy

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.

(ñ) mgr inø. Irena BochyÒska

2738
UCHWA£A Nr XXXII/177/2001 RADY GMINY P POWO
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcej powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) do spoøycia
w miejscu sprzedaøy
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1982 roku
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U.
Nr 35, poz. 230 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala,
co nastÍpuje:

ß1
Ustala liczbÍ punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej
4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) do spoøycia w miejscu sprzedaøy w iloúci 15.
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ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr inø. Marian Poúlednik

2739
UCHWA£A Nr XXX/167/01 RADY MIEJSKIEJ PYZDRY
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op≥aty za odprowadzane úcieki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74,
Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997 r.
Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734
i Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041
oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497) w zwiπzku z art. 4 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679 i Nr 121 poz. 770
oraz z 1998 r. Nr 106 poz. 668) Rada Miejska Pyzdr uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ miesiÍcznπ op≥atÍ za 1 m3 úciekÛw socjalno-bytowych
wprowadzanych do zbiorczych urzπdzeÒ kanalizacji sanitarnej w
wysokoúci 1,40 z≥ plus VAT na podstawie wskazaÒ urzπdzeÒ
pomiarowych.
W przypadku braku urzπdzeÒ pomiarowych iloúÊ odprowadzanych úciekÛw ustala siÍ wg norm zuøycia wody przeliczajπc to
na iloúÊ osÛb.
ß2
Ustala siÍ op≥atÍ za 1 m3 úciekÛw socjalno-bytowych dowoøonych do oczyszczalni w wysokoúci 1,40 plus VAT.

ß3
Op≥aty, o ktÛrych mowa w ß1 i ß2 bÍdπ pobierane co dwa miesiπce przez inkasenta Zak≥adu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Us≥ug Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta
Pyzdry.
ß5
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeÒ w miejscach publicznych i og≥oszenie w prasie lokalnej.
ß6
Z dniem 1 stycznia 2002 roku traci moc uchwa≥a Nr X/60/99
Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 28 maj 1999 roku w sprawie
ustalenia op≥aty za odprowadzane úcieki.
ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do op≥at poczynajπc od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) W≥adys≥aw SkupiÒski
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2740
UCHWA£A Nr XLI/429/01 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 16 paüdziernika 2001 r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi KowanÛwko
Na podstawie artyku≥u 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.
z pÛün.zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co nastÍpuje:

ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß1
Nadaje siÍ nazwy ulic we wsi KowanÛwko:
ñ Alejka JÛzefa Muszaka,
ñ Por. dr Walentego Jankowskiego,
ñ Doktora JÛzefa Øelazko
Wyznaczenie ulicy w terenie okreúla za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Wojciech Pawlik

ß2
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i
gminy Oborniki.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9658 ó

Poz. 2740

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9659 ó

Poz. 2741, 2742

2741
UCHWA£A Nr XXXIII/221/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y nr XXXII/215/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. dotyczπcej ustalenia op≥at za wywÛz i przyjÍcie
odpadÛw komunalnych przez Zak≥ad Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, WodociπgÛw i Kanalizacji w Rakoniewicach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w zwiπzku z art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z pÛüniejszymi
zmianami) oraz art. 4 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997 r. Nr 9
poz. 43 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Rakoniewice, uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W uchwale nr XXXII/215/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice w sprawie ustalenia op≥at za wywÛz i przyjÍcie odpadÛw
komunalnych przez Zak≥ad Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, WodociπgÛw i Kanalizacji w Rakoniewicach wprowadza siÍ
nastÍpujπce zmiany:
1. W ß1 dodaje siÍ ustÍp 4, ktÛry otrzymuje brzmienie:
ìPrzyjÍcie ziemi i drobnego gruzu na sk≥adowisko w Goüdzinie
za 1 tonÍ ñ 10,00 z≥ bruttoî.

2. W ß1 ust. 6 kwotÍ ì7,00 z≥î zastÍpuje siÍ kwotπ ì7,95 z≥î.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Rakoniewice.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice
(ñ) mgr Miros≥aw BasiÒski

2742
UCHWA£A Nr XXXIII/222/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie op≥at za zrzut úciekÛw do przyzagrodowych oczyszczalni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13
poz. 74 z 1996 r. z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. Nr z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Miejska Gminy Rakoniewice, uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ op≥atÍ za zrzut úciekÛw do przyzagrodowych oczyszczalni úciekÛw w wysokoúci 2,22 z≥/m3 brutto.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy Rakoniewice.

ß3
Traci moc Uchwa≥a nr XVII/110/2000 Rady Miejskiej Gminy
Rakoniewice z dnia 09.03.2000.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice
(ñ) mgr Miros≥aw BasiÒski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9660 ó

Poz. 2743, 2744

2743
UCHWA£A Nr XXXIII/224/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5 proc. alkoholu (z wyjπtkiem piwa),
przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy jak i w miejscu sprzedaøy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r, o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Rakoniewice uchwala
co nastÍpuje:
ß1
Dla terenu Miasta i Gminy Rakoniewice ustala siÍ liczbÍ punktÛw
sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5 proc. alkoholu (z
wyjπtkiem piwa) w iloúci 105 w tym:
a) przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy ñ 65,
b) przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy ñ 40.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta i Gminy.
ß3
Traci moc Uchwa≥a Nr XVIII/103/2000 r. Rady Miejskiej Gminy
Rakoniewice z dnia 09 marca 2000 r.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice
(ñ) mgr Miros≥aw BasiÒski

2744
UCHWA£A Nr XXXIII/226/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie nadania nazwy ulic w gminie Rakoniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74
z 1996 roku z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy
Rakoniewice uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Nadaje siÍ nazwy ulic w mieúcie Rakoniewice na Osiedlu
Wygoda:
1) ul. Brzoskwiniowa obejmujπca dzia≥ki nr 12/12, 12/4,
2) ul. Iwaszkiewicza obejmujπca dzia≥kÍ nr 25/18, dzia≥ki,
ktÛre w przysz≥oúci zostanπ wydzielone z dzia≥ek nr 32/11,
33/12, 35/6 oraz dzia≥kÍ nr 1111,
3) ul. Tetmajera obejmujπca dzia≥kÍ nr 26/29, dzia≥ki, ktÛre
w przysz≥oúci zostanπ wydzielone z dzia≥ek nr 32/11,
33/12, 35/6 oraz dzia≥kÍ nr 1102,
4) ul. Kochanowskiego obejmujπca dzia≥kÍ nr 26/39, dzia≥ki,
ktÛre w przysz≥oúci zostanπ wydzielone z dzia≥ek nr 32/11,
33/12, 35/6 oraz dzia≥kÍ nr 1069 i 1076.
2. Przebieg ulic przedstawiony jest na mapach stanowiπcych
za≥πczniki nr 1 i nr 2 do Uchwa≥y.

ß2
1. Ustala siÍ jednolite nazewnictwo i placÛw w miejscowoúci
Rakoniewice:
Browarna
Cmentarna
Czereúniowa
Doktora Kocha
Doktora KamiÒskiego
DÍbowa
Dworcowa
Garbary
Genera≥a Sikorskiego
Grodziska
Jana Kazimierza
Koúcielna
Kolejowa
Stanis≥awa Kostki
Krystyny
KusociÒskiego
KsiÍdza DadaczyÒskiego
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Leúna
Malinowa
Mickiewicza
Nowotomyska
Ogrodowa
Osiedle Drzyma≥y
Osiedle Wygoda
Piaskowa
Piekary
Plac PowstaÒcÛw Wielkopolskich
Pocztowa
Polna
Roøka
RÛøana
Rzemieúlnicza
Reymonta
Sienkiewicza
S≥oneczna
S≥owackiego
Stadion
StarowolsztyÒska
Strzelecka
Wielichowska
WolsztyÒska
Zamkowa
2. Wyznaczenie nazw ulic i placÛw w terenie okreúla mapa
stanowiπca Za≥πcznik nr 3 do Uchwa≥y.
ß3
1. Ustala siÍ jednolite nazewnictwo ulic, osiedli i placÛw w
miejscowoúci Rostarzewo:
Dworcowa
GoúcieszyÒska
£πkowa
Osiedle Øegockiego
Plac PowstaÒcÛw Wielkopolskich
Polna
Rakoniewicka
Rzemieúlnicza
S≥oneczna
Spokojna
Strzelecka
Szkolna
Topolowa
Tysiπclecia
WolsztyÒska
Wyzwolenia
3 Maja
2. Wyznaczenie nazw ulic i placÛw w terenie okreúla mapa
stanowiπca Za≥πcznik nr 4 do Uchwa≥y.
ß4
1. Ustala siÍ jednolite nazewnictwo ulic w miejscowoúci Ruchocice:

Poz. 2744

Drzyma≥y
Dworcowa
Kolejowa
LeúniczÛwka
Lipowa
Ogrodowa
Polna
PowstaÒcÛw Wielkopolskich
PoznaÒska
S≥oneczna
WspÛlna
2. Wyznaczenie nazw ulic w terenie okreúla mapa stanowiπca
Za≥πcznik nr 5 do Uchwa≥y.
ß5
1. Ustala siÍ jednolite nazewnictwo ulic w miejscowoúci Jab≥onna:
Brzozowa
Grodziska
Koúcielna
KrÛtka
Leúna
Nowotomyska
Ogrodowa
Polna
RÛøana
Rakoniewicka
Szkolna
åwiÍtego Micha≥a
WolsztyÒska
Wypoczynkowa
2. Wyznaczenie nazw ulic w terenie okreúla mapa stanowiπca
Za≥πcznik nr 6 do Uchwa≥y.
ß6
Traci moc Uchwa≥a nr XI/53/91 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 30 kwietnia 1991 w sprawie nazewnictwa ulic na
Osiedlu Wygoda w Rakoniewicach.
ß7
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu
Gminy Rakoniewice.
ß8
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice
(ñ) mgr Miros≥aw BasiÒski

Dziennik UrzÍdowy
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ó 9662 ó

Poz. 2744

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9663 ó

Poz. 2744

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9664 ó

Poz. 2744

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9665 ó

Poz. 2744

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9666 ó

Poz. 2744

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9667 ó

Poz. 2744

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9668 ó

Poz. 2745, 2746

2745
UCHWA£A Nr XXXII/242/2001 RADY GMINY W £UBOWIE
z dnia 26 paüdziernika 2001 r.
w sprawie zmiany ceny wody pitnej za 1 m3
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r. ze zmianami) oraz na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) Rada Gminy
uchwala co nastÍpuje:

ß3
Uchwa≥a podlega publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie z dniem 1.01.2002 r.
ß4
Traci moc Uchwa≥a Nr XXV/180/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie wody pitnej za 1 m3.

ß1
Ustala siÍ op≥atÍ za 1 m3 pobranej wody z wodociπgu gminnego
w wysokoúci: 1,15 z≥ z podatkiem VAT 7%.

Przewodniczπcy
Rady Gminy

ß2
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Gminy £ubowo.

(ñ) Krzysztof Zobel

2746
UCHWA£A Nr XXXII/243/2001 RADY GMINY W £UBOWIE
z dnia 26 paüdziernika 2001 r.
w sprawie op≥at za wprowadzenie úciekÛw do kanalizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r. ze zmianami) oraz na podstawie art.4 ust. 1
pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) Rada Gminy
uchwala co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ op≥atÍ za 1 m3 wprowadzonych úciekÛw do kanalizacji
w wysokoúci: 1,25 z≥ z podatkiem VAT 7%.
ß2
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Gminy £ubowo.

ß3
Uchwa≥a podlega publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie z dniem 1.01.2002 r.
ß4
Traci moc Uchwa≥a Nr XXX/231/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany ceny za wprowadzenie úciekÛw do kanalizacji
za 1 m3.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Krzysztof Zobel

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9669 ó

Poz. 2747

2747
UCHWA£A Nr 32/01 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 26 paüdziernika 2001 r.
w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz≥onkÛw
wspÛlnoty samorzπdowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) w zwiπzku z art.4, art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorÛw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 roku Nr 71 poz. 733), oraz art. 4 ust. 1,
art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o og≥aszaniu
aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych
(Dz.U. Nr 62 poz. 718 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Krajence uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwa≥a ma zastosowanie do lokali stanowiπcych w≥asnoúÊ
gminy.
2. Gmina Krajenka gospodarujπc gminnym zasobem mieszkaniowym zaspokaja potrzeby mieszkaniowe osÛb (rodzin) zamieszkujπcych na terenie gminy Krajenka.
3. Mieszkaniowym zasobem gminy gospodaruje Zarzπd Miejski
w Krajence.
ß2
1. Lokale wchodzπce w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy
mogπ byÊ wynajmowane:
1) osobom przekwaterowywanym z budynkÛw (lokali) zagroøonych katastrofπ budowlanπ, przeznaczonych do rozbiÛrki lub z pomieszczeÒ o charakterze niemieszkalnym,
2) osobom przekwaterowywanym na wniosek podmiotu,
ktÛremu gmina zleci≥a zarzπd lokalami mieszkalnymi z
budynkÛw przeznaczonych do modernizacji, remontu lub
sprzedaøy,
3) przekwaterowywanym na wniosek podmiotu, ktÛremu
gmina zleci≥a zarzπd lokalami mieszkalnymi na czas remontu dotychczas zajmowanego lokalu,
4) osobom opuszczajπcym dom dziecka w zwiπzku z uzyskaniem pe≥noletnoúci, ktÛrych miejscem zamieszkania przed
umieszczeniem w domu dziecka by≥a gmina Krajenka,
5) osobom przekazujπcym do dyspozycji gminy dotychczas
zajmowany lokal (zamiana),
6) osobom, ktÛre uzyska≥y w trybie odrÍbnych przepisÛw
pozwolenie na nadbudowÍ, rozbudowÍ lub przebudowÍ
pomieszczeÒ niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach stanowiπcych mieszkaniowy zasÛb gminy i przeprowadzi≥y ten remont na w≥asny koszt,
7) osobom, ktÛre znalaz≥y siÍ w z≥ej sytuacji mieszkaniowej
i materialnej. Oba te warunki muszπ byÊ spe≥nione ≥πcznie.
2. Przez z≥e warunki zamieszkiwania, o ktÛrych mowa w ß2 ust. 1
pkt. 7 rozumie siÍ zamieszkiwanie w lokalach, w ktÛrych na
cz≥onka gospodarstwa domowego przypada:

3.

4.

5.

6.

7.

1) dla osoby samotnej mniej niø 10 m2 ogÛlnej powierzchni
pokoi,
2) dla rodzin, gdzie na cz≥onka gospodarstwa domowego
przypada mniej niø 5 m2 ogÛlnej powierzchni pokoi,
Przez osoby znajdujπce siÍ w trudnej sytuacji materialnej
rozumie siÍ:
1) osoby samotne, ktÛrych úredni dochÛd miesiÍczny w
okresie 6 miesiÍcy poprzedzajπcych datÍ z≥oøenia wniosku
o przyznanie lokalu mieszkalnego nie przekracza 120%
najniøszej emerytury,
2) rodziny, ktÛrych úredni dochÛd miesiÍczny na jednego
cz≥onka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesiÍcy
poprzedzajπcych datÍ z≥oøenia wniosku o przyznanie lokalu
mieszkalnego nie przekracza 75% najniøszej emerytury.
Za podstawÍ obliczenia dochodu przypadajπcego na jednego
cz≥onka gospodarstwa domowego przyjmuje siÍ sumÍ dochodÛw cz≥onkÛw tego gospodarstwa, osiπgniÍtych w okresie
6 miesiÍcy poprzedzajπcych datÍ z≥oøenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego.
Za dochÛd uwaøa siÍ wszelkie przychody po odliczeniu kosztÛw
ich uzyskania oraz po odliczeniu sk≥adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okreúlonych w przepisach o systemie ubezpieczeÒ spo≥ecznych, chyba
øe zosta≥y juø zaliczone do kosztÛw uzyskania przychodÛw.
Do dochodu nie wlicza siÍ dodatkÛw dla sierot zupe≥nych,
zasi≥kÛw okresowych z pomocy spo≥ecznej, jednorazowych
úwiadczeÒ pieniÍønych i úwiadczeÒ w naturze z pomocy
spo≥ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Wnioskodawca we wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego
podaje rodzaje i wysokoúÊ dochodu cz≥onkÛw gospodarstwa
domowego zg≥oszonych do wspÛlnego zamieszkiwania.
Przez gospodarstwo domowe rozumie siÍ gospodarstwo
prowadzone przez osoby stale razem zamieszkujπce.

ß3
1. Za zgodπ Zarzπdu Miejskiego lokale mieszkalne znajdujπce
siÍ w budynkach szkolnych oraz budynkach placÛwek oúwiatowych w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 roku o systemie oúwiaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425
z pÛüniejszymi zmianami), naleøπcych do gminy, bÍdπ wynajmowane nauczycielom i pracownikom oúwiaty na czas nieokreúlony.
2. Lokale znajdujπce siÍ w budynkach szkolnych i przedszkolnych, w ktÛrych prowadzone sπ zajÍcia dydaktyczne nie
podlegajπ sprzedaøy.
ß4
Zarzπd Miejski, z pominiÍciem zakwalifikowanych wnioskÛw
o przydzia≥ lokalu mieszkalnego na terenie gminy moøe kierowaÊ
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do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osoby niezbÍdne
dla gminy, z uwagi na rodzaj wykonywanej przez nie pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje.
ß5
1. Lokale wchodzπce w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy,
ktÛre wymagajπ przeprowadzenia remontu mogπ byÊ przyznawane jako lokale do remontu na koszt w≥asny przysz≥ego
najemcy.
2. Urzπd Gminy i Miasta osobie uprawnionej do przeprowadzenia
remontu wydaje skierowanie do zawarcia umowy z zarzπdcπ
lokali komunalnych, dotyczπce przeprowadzenia na w≥asny
koszt remontu lokalu i pozwolenie na uøywanie lokalu.
3. Pozwolenia na uøywanie lokalu i skierowanie do zawarcia
umowy dotyczπcej przeprowadzenia na w≥asny koszt remontu
lokalu bÍdπ wydawane osobom zameldowanym na pobyt sta≥y
na terenie Gminy i Miasta Krajenka.
ß6
Gmina wyodrÍbnia z mieszkaniowego zasobu lokale, ktÛre bÍdπ
oddawane w najem jako lokale socjalne.
ß7
Lokale mieszkalne o obniøonej wartoúci uøytkowej, w szczegÛlnoúci z gorszym wyposaøeniem technicznym, bÍdπce mieszkaniowym zasobem gminy, mogπ byÊ zakwalifikowane jako lokale
socjalne.
ß8
1. PierwszeÒstwo wynajmu lokalu socjalnego przys≥uguje osobom, ktÛre:
1) utraci≥y mieszkanie wskutek klÍski øywio≥owej, katastrofy
lub poøaru,
2) podlegajπ wykwaterowaniu z budynkÛw (lokali) zagroøonych katastrofπ budowlanπ, przeznaczonych do rozbiÛrki,
3) znajdujπ siÍ w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej
(oba te warunki muszπ byÊ spe≥nione ≥πcznie) w rozumieniu
przepisu ß9 ust. 2 i 3 niniejszej uchwa≥y,
4) opuúci≥y dom dziecka w zwiπzku z uzyskaniem pe≥noletnoúci pod warunkiem, øe by≥y mieszkaÒcami Gminy i Miasta
Krajenka,
5) naby≥y prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia
sπdowego.
2. Z osobami, o ktÛrych mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 umowy
najmu bÍdπ zawierane na czas oznaczony.
ß9
1. Do wynajmu lokalu socjalnego moøe byÊ zakwalifikowana
osoba, ktÛra nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
to znaczy nie posiada (jej ma≥øonek, ani osoba faktycznie
pozostajπca z nim we wspÛlnym poøyciu) tytu≥u prawnego
do innego lokalu i znalaz≥a siÍ w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej (oba warunki muszπ byÊ spe≥nione ≥πcznie).
2. Za osoby znajdujπce siÍ w trudnej sytuacji mieszkaniowej
rozumie siÍ:
1) osoby samotne, na ktÛre przypada mniej niø 10 m2 ogÛlnej powierzchni pokoi,
2) rodziny, w ktÛrych na cz≥onka gospodarstwa domowego
przypada mniej niø 5 m2 ogÛlnej powierzchni pokoi.
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3. Za osoby znajdujπce siÍ w trudnej sytuacji materialnej
rozumnie siÍ:
1) osoby samotne, ktÛrych úredni dochÛd miesiÍczny w
okresie 6 miesiÍcy poprzedzajπcych datÍ z≥oøenia wniosku
o przyznanie lokalu mieszkalnego nie przekracza 80% najniøszej emerytury.
2) rodziny, ktÛrych úredni dochÛd miesiÍczny na jednego
cz≥onka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesiÍcy
poprzedzajπcych datÍ z≥oøenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego nie przekracza 50% najniøszej emerytury.
4. Do okreúlenia sposobu obliczenia wysokoúci dochodÛw, o
ktÛrych mowa w ust. 3 stosuje siÍ odpowiednio przepisy ß2
ust 4-7.
ß10
Do wynajmu lokalu socjalnego mogπ byÊ rÛwnieø zakwalifikowane osoby, ktÛre: utraci≥y tytu≥ prawny do zajmowanego lokalu.
DecyzjÍ w tej sprawie podejmuje Zarzπd Miejski.
ß11
UmowÍ najmu lokalu socjalnego zawiera siÍ na czas okreúlony
ñ na okres do 2 lat. UmowÍ tÍ moøna przed≥uøyÊ na nastÍpne
okresy, jeøeli najemca nadal znajduje siÍ w sytuacji uzasadniajπcej zawarcie umowy i terminowo uiszcza naleønoúci za zajmowany lokal.
ß12
Najemca, oprÛcz czynszu jest zobowiπzany do uiszczania op≥at
za energiÍ, gaz, wodÍ, za odbiÛr nieczystoúci sta≥ych i p≥ynnych,
antenÍ zbiorczπ oraz inne úwiadczenia.
ß13
1. Najemcy lokali socjalnych po wyposaøeniu lokalu w odpowiednie urzπdzenia techniczne mogπ wystπpiÊ o zawarcie
umowy najmu zajmowanego lokalu na czas nieoznaczony za
zap≥atπ czynszu obowiπzujπcego w gminnym zasobie mieszkaniowym, jeøeli nie posiadajπ zaleg≥oúci w op≥atach zwiπzanych z najmem zajmowanego lokalu.
2. Zawarcie umowy najmu lokali, o ktÛrych mowa w ust. 1 na
czas nieoznaczony za zap≥atπ czynszu obowiπzujπcego w
gminnym zasobie mieszkaniowym zmienia charakter lokalu
i powoduje jego usuniÍcie z ewidencji lokali socjalnych
prowadzonej przez zarzπdcÍ budynkÛw tworzπcych mieszkaniowy zasÛb nieruchomoúci.
3. PrzepisÛw ust. 1 i 2 nie stosuje siÍ jeøeli wszystkie lokale w
budynku zosta≥y oddane w najem jako lokale socjalne.
ß14
1. Podmiot, ktÛremu gmina zleci≥a zarzπd lokalami mieszkalnymi,
zawiera na podstawie skierowaÒ wystawionych przez UrzÍdu
Gminy i Miasta umowy najmu z konkretnymi osobami.
2. Podmiot, ktÛremu gmina zleci≥a zarzπd lokalami mieszkalnymi
zawiera, na podstawie skierowaÒ wystawionych przez Urzπd
Gminy i Miasta, umowy najmu z osobami zajmujπcymi lokale
mieszkalne bez tytu≥u prawnego jeøeli spe≥nione sπ ≥πcznie
nastÍpujπce warunki:
1) zamieszkiwa≥y z najemcπ stale do chwili jego úmierci i sπ:
ñ ma≥øonkiem, ktÛry nie jest wspÛ≥najemcπ,
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ñ
ñ

dzieckiem najemcy i jego wspÛ≥ma≥øonka,
innπ osobπ wobec ktÛrej najemca mia≥ obowiπzek
alimentacyjny,
ñ osobπ, ktÛra pozostawa≥a we wspÛlnym poøyciu z najemcπ,
ñ osobami, ktÛre do chwili úmierci najemcy lokalu
sprawowa≥y nad nim opiekÍ na podstawie umowy
zawartej w oparciu o przepisy ustawy Prawo Lokalowe,
2) nie majπ zaleg≥oúci z tytu≥u czynszu najmu i innych op≥at
zwiπzanych z uøytkowaniem zajmowanego lokalu.
3. W razie braku osÛb uprawnionych do wstπpienia w stosunek
najmu lub w przypadku zrzeczenia siÍ przez nie tego prawa,
stosunek najmu lokalu wygasa.
ß15
1. W szczegÛlnie uzasadnionych przypadkach Zarzπd Miejski
moøe ponownie kierowaÊ do zawarcia umowy najmu lokalu
o czynszu obowiπzujπcym w gminnym zasobie mieszkaniowym osoby, ktÛre utraci≥y tytu≥ prawny do zajmowanego
lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sπdowego orzekajπcego eksmisjÍ, jeøeli spe≥nione sπ ≥πcznie nastÍpujπce
warunki:
1) wypowiedzenie umowy najmu i orzeczenie wyroku eksmisyjnego nastπpi≥o wskutek zaprzestania przez najemcÍ
p≥acenia naleønego czynszu,
2) uregulowane zosta≥y zaleg≥oúci z tytu≥u czynszu najmu
i innych op≥at zwiπzanych z uøytkowaniem zajmowanego
lokalu.
ß16
1. Najemca moøe dokonaÊ zamiany na inny lokal mieszkalny za
pisemnπ zgodπ wynajmujπcego.
2. Podmiot zarzπdzajπcy gminnymi lokalami mieszkalnymi prowadzi listÍ osÛb ubiegajπcych siÍ o zamianÍ zajmowanego
lokalu.
ß17
1. Odmowa udzielenia zezwolenia na dokonanie zamiany lokalu
moøe nastπpiÊ jedynie z waønych wzglÍdÛw . W szczegÛlnoúci
odmawia siÍ zezwolenia na dokonanie zamiany jeøeli:
1) w nastÍpstwie dokonania zamiany zosta≥by wynajÍty
lokal, w ktÛrym na cz≥onka gospodarstwa domowego
przypada≥oby mniej niø 5 m2 powierzchni ogÛlnej pokoi,
2) najemca lub jego ma≥øonek posiada tytu≥ prawny do
zajmowania wiÍcej niø jednego lokalu mieszkalnego,
3) najemca lokalu wchodzπcego w sk≥ad mieszkaniowego
zasobu gminy zalega z op≥atπ naleønoúci z tytu≥u czynszu
najmu i innych op≥at zwiπzanych z uøytkowaniem lokalu,
4) najemca przed wyraøeniem zgody na zamianÍ dokona≥
samowolnej zamiany lokali,
5) najemca zajmuje lokal na podstawie umowy najmu
zawartej na czas oznaczony,
6) osoba zajmuje lokal mieszkalny w budynku stanowiπcym
mieszkaniowy zasÛb gminy wynajmowany za zap≥atπ czynszu wolnego.
2. W indywidualnych przypadkach, gdy odmowa na zamianÍ
lokalu wynika z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3, podmiot zarzπdzajπcy gminnymi lokalami moøe zmieniÊ decyzjÍ,
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po ustaleniu zasad zwrotu úrodkÛw finansowych gminie, po
uzyskaniu zgody Zarzπdu Miejskiego.
ß18
Umowa podnajmu lokalu w ca≥oúci lub jego czÍúci albo oddania
w bezp≥atne uøywanie wymaga zgody wynajmujπcego z powiadomieniem UrzÍdu Gminy i Miasta.
ß19
1. Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na uøytkowy oraz
lokalu uøytkowego na mieszkalny nastÍpuje za zgodπ Zarzπdu
Miejskiego.
2. Z wnioskiem o zmianÍ przeznaczenia lokalu wystÍpuje podmiot, ktÛremu gmina zleci≥a zarzπd lokalami mieszkalnymi.
ß20
Zasady sprzedaøy wolnych lokali stanowiπcych mieszkaniowy
zasÛb gminy okreúlajπ odrÍbne przepisy.
ß21
Na podstawie niniejszej uchwa≥y nie moøe uzyskaÊ lokalu osoba,
ktÛra posiada (lub jej ma≥øonek) tytu≥ prawny do innego lokalu.
ß22
Osoby pozostajπce w separacji orzeczonej przez sπd, w przypadku
ubiegania siÍ o wynajem lokalu mieszkalnego, wchodzπcego w
sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy traktowane sπ na rÛwni z
osobami pozostajπcymi w zwiπzku ma≥øeÒskim.
ß23
1. Lokale mieszkalne o powierzchni uøytkowej przekraczajπcej
80 m2 mogπ byÊ wynajmowane rodzinom piÍcioosobowym
lub wiÍkszym.
2. Lokale o powierzchni przekraczajπcej 80 m2, naleøπce do
zasobÛw gminy mogπ byÊ oddawane w najem za zap≥atπ
czynszu wolnego.
ß24
Urzπd Gminy i Miasta w Krajence zobowiπzany jest do publicznego wywieszania listy osÛb zakwalifikowanych do przydzia≥u
lokalu mieszkalnego z puli jakπ administruje tutejszy samorzπd,
po uprzednim uzyskaniu zgody starajπcego siÍ o przydzia≥ lokalu
mieszkalnego.
ß25
Tracπ moc:
1) ß1, ß2, ß3 uchwa≥y Nr 37/94 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 08 grudnia 1994 roku w sprawie zasad najmu lokali
socjalnych, okreúlenia stawek czynszu za te lokale oraz zasad
przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokale socjalne.
2) Uchwa≥a Nr 36/94 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 8 grudnia 1994 roku w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych cz≥onkÛw wspÛlnoty samorzπdowej.
3) ß2, ß3, ß4, ß5 uchwa≥y Nr 35/94 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 08 grudnia 1994 roku w sprawie okreúlenia stawek
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
4) Uchwa≥a Nr 5/95 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 marca
1995 roku w sprawie zmiany uchwa≥y Nr 35/94 Rady Miej-
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skiej w Krajence z dnia 08 grudnia 1994 roku w sprawie
okreúlenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
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ß27
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß26
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Krajence i Komunalnemu Zak≥adowi Uøytecznoúci Publicznej w
Krajence.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Wiktor Penka≥a
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UCHWA£A Nr 33/01 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 26 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoúci bonifikaty od op≥at z tytu≥u przekszta≥cenia prawa uøytkowania wieczystego przys≥ugujπcego
osobom fizycznym w prawo w≥asnoúci, jeøeli nieruchomoúÊ wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 4a ust. 3 pkt. 2
ustawy z dnia 4 wrzeúnia 1997 roku o przekszta≥ceniu prawa uøytkowania wieczystego przys≥ugujπcego osobom fizycznym w prawo
w≥asnoúci (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 roku Nr 65, poz. 746
z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o og≥aszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718 z pÛüniejszymi zmianami), Rada Miejska w Krajence uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Krajence.
ß3
1. Uchwa≥a podlega niezw≥ocznemu podaniu do publicznej wiadomoúci przez rozplakatowanie na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu
Gminy i Miasta w Krajence.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß1
Ustala siÍ bonifikatÍ w wysokoúci 25% op≥at z tytu≥u przekszta≥cenia prawa uøytkowania wieczystego przys≥ugujπcego osobom
fizycznym w prawo w≥asnoúci, jeøeli nieruchomoúÊ wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Wiktor Penka≥a
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UCHWA£A Nr 35/01 RADY MIEJSKEJ W KRAJENCE
z dnia 26 paüdziernika 2001 r.
w sprawie pierwszeÒstwa w nabywaniu lokali przez ich najemcÛw, udzielenia bonifikaty od ceny jeøeli nieruchomoúÊ
sprzedawana jest jako lokal mieszkalny oraz udzielania bonifikaty od op≥at rocznych z tytu≥u uøytkowania wieczystego
nieruchomoúci gruntowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 34 ust. 6, art. 68
ust. 1 pkt. 7, art. 68 ust. 2, art. 70 ust. 4 i art. 74 ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoúciami
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z pÛüniejszymi
zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o og≥aszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych
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aktÛw prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718 z pÛüniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Krajence uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Przyznaje siÍ prawo pierwszeÒstwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom ktÛrych najem zosta≥ nawiπzany na czas
nieoznaczony.
ß2
1. Wprowadza siÍ bonifikatÍ przy sprzedaøy lokali mieszkalnych
dotychczasowym najemcom w wysokoúci 80% wartoúci
lokalu, jeøeli dokonajπ zap≥aty jednorazowo.
2. Wprowadza siÍ bonifikaty przy sprzedaøy lokali mieszkalnych
dotychczasowym najemcom, ktÛrzy skorzystajπ z moøliwoúci
roz≥oøenia na raty ustalonej ceny:
a) 60% przy sprzedaøy lokalu mieszkalnego w budynku
jednorodzinnym,
b) 70% przy sprzedaøy lokali mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych przy rÛwnoczesnej sprzedaøy wszystkich lokali mieszkalnych,
c) 50% przy sprzedaøy lokali mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych.
3. Ustala siÍ sta≥e oprocentowanie w wysokoúci 1% w stosunku
rocznym od niesp≥aconej naleønoúci.
4. Bonifikaty nie obejmujπ ceny gruntu oraz budynkÛw gospodarczych lub ich czÍúci.
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wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwarta≥ roku
poprzedzajπcego rok, za ktÛry op≥ata ma byÊ wnoszona, og≥aszanego przez Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu Statystycznego, udziela
siÍ na ich wniosek bonifikaty od op≥at rocznych z tytu≥u uøytkowania wieczystego nieruchomoúci gruntowej w wysokoúci 50%,
jeøeli nieruchomoúÊ jest przeznaczona lub wykorzystywana na
cele mieszkaniowe.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Krajence.
ß5
Traci moc uchwa≥a Nr 53/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia
12 grudnia 2000 roku w sprawie pierwszeÒstwa w nabywaniu
lokali przez ich najemcÛw lub dzierøawcÛw, udzielania bonifikaty od
ceny jeøeli nieruchomoúÊ sprzedawana jest jako lokal mieszkalny
oraz udzielania bonifikaty od op≥at rocznych z tytu≥u uøytkowania
wieczystego nieruchomoúci gruntowej.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej

ß3
Osobom fizycznym, ktÛrych dochÛd miesiÍczny na jednego
cz≥onka rodziny nie przekracza 50% úredniego miesiÍcznego

(ñ) Wiktor Penka≥a
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UCHWA£A Nr 38/01 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 26 paüdziernika 2001 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Gminy i Miasta w Krajence
Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (t. j. Dz.U. z 1996 roku,
Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o og≥aszaniu aktÛw
normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych (Dz.U. Nr 62,
poz. 718 z pÛüniejszymi zmianami), Rada Miejska w Krajence, na
wniosek Zarzπdu Miejskiego w Krajence uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ Regulamin Organizacyjny UrzÍdu Gminy i Miasta w
Krajence stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Krajence.

ß3
Tracπ moc uchwa≥y Rady Miejskiej w Krajence Nr 38/90 z dnia
30 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Gminy i Miasta w Krajence oraz Nr 7/91
z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UrzÍdu Gminy i Miasta w Krajence.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Wiktor Penka≥a
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Za≥πcznik
do uchwa≥y Nr 38/01
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 26 paüdziernika 2001 roku

REGULAMIN ORGANIZCYJNY
URZ DU GMINY I MIASTA W KRAJENCE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Regulamin Organizacyjny UrzÍdu Gminy i Miasta w Krajence,
zwany dalej ìRegulaminemî okreúla:
1) zakres dzia≥ania i zadania UrzÍdu Gminy i Miasta w Krajence,
zwanego dalej ìUrzÍdemî,
2) organizacjÍ UrzÍdu,
3) zasady funkcjonowania UrzÍdu,
4) zakres dzia≥ania kierownictwa UrzÍdu i poszczegÛlnych stanowisk pracy w UrzÍdzie.
ß2
IlekroÊ w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie ñ naleøy przez to rozumieÊ GminÍ i Miasto Krajenka,
2) Radzie lub Zarzπdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ odpowiednio
RadÍ Miejskπ w Krajence oraz Zarzπd Miejski w Krajence,
3) organach gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ RadÍ Miejskπ i jej
Komisje oraz Zarzπd Miejski,
4) Burmistrzu, Z-cy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku UrzÍdu Stanu Cywilnego ñ naleøy przez to rozumieÊ
odpowiednio: Burmistrza, Z-cÍ Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz Kierownika UrzÍdu Stanu Cywilnego w
Krajence,
5) UrzÍdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Urzπd Gminy i Miasta
w Krajence,
6) kierownictwie UrzÍdu ñ naleøy przez to rozumieÊ Burmistrza,
Z-cÍ Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy,
7) ustawie o samorzπdzie gminnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
ustawÍ z dnia 08 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 roku, Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami).
ß3
1. Urzπd jest jednostkπ budøetowπ Gminy.
2. Urzπd jest miejscem pracy dla zatrudnionych w nim pracownikÛw.
3. Siedzibπ UrzÍdu jest miasto Krajenka, ul W≥. Jagie≥≥y 9.
ß4
1. Urzπd jest czynny od poniedzia≥ku do piπtku w godzinach od
730 do 1530.
2. Urzπd Stanu Cywilnego udziela úlubÛw takøe w niedziele,
úwiÍta i inne dni wolne od pracy, w godzinach uzgodnionych
z zainteresowanymi.
3. Urzπd w niezbÍdnym zakresie prowadzi obs≥ugÍ kasowπ
mieszkaÒcÛw gminy.
Kasa UrzÍdu czynna jest w godzinach od 800 do 1300.
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ROZDZIA£ II
Zakres dzia≥ania i zadania UrzÍdu
ß5
1) Urzπd stanowi aparat pomocniczy Rady, Zarzπdu, Burmistrza
i innych organÛw Gminy.
2) Do zakresu dzia≥ania UrzÍdu naleøy zapewnienie warunkÛw
naleøytego wykonywania spoczywajπcych na Gminie:
1) zadaÒ w≥asnych,
2) zadaÒ zleconych,
3) zadaÒ wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rzπdowej (zadaÒ powierzonych),
4) zadaÒ publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia miÍdzygminnego.
ß6
1. Do zadaÒ UrzÍdu naleøy zapewnienie pomocy organom Gminy
w wykonywaniu ich zadaÒ i kompetencji:
1) przygotowywanie materia≥Ûw niezbÍdnych do podejmowania uchwa≥, wydawania decyzji, postanowieÒ i innych
aktÛw z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynnoúci prawnych przez organy Gminy,
2) wykonywanie ñ na podstawie udzielonych upowaønieÒ ñ
czynnoúci faktycznych wchodzπcych w zakres zadaÒ
Gminy,
3) zapewnienie organom Gminy moøliwoúci przyjmowania,
rozpatrywania oraz za≥atwiania skarg i wnioskÛw,
4) planowanie i realizacja budøetu gminy oraz innych aktÛw
organÛw Gminy,
5) realizacja innych obowiπzkÛw i uprawnieÒ wynikajπcych
z przepisÛw prawa oraz uchwa≥ organÛw Gminy,
6) zapewnienie warunkÛw organizacyjnych do odbywania
sesji Rady, posiedzeÒ jej komisji i posiedzeÒ Zarzπdu,
7) prowadzenie zbioru przepisÛw gminnych dostÍpnego do
powszechnego wglπdu w siedzibie UrzÍdu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiπzujπcymi
w tym zakresie przepisami prawa, a w szczegÛlnoúci:
a) przyjmowanie, rozdzia≥, przekazywanie i wysy≥anie korespondencji,
b) prowadzenie wewnÍtrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwÛw.
9) realizacja obowiπzkÛw i uprawnieÒ s≥uøπcych UrzÍdowi
jako pracodawcy ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami
prawa pracy.
2. Urzπd realizuje rÛwnieø zadania wynikajπce z ustawy o powszechnym obowiπzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 listopada 1967 roku (Dz.U. z 1992 r., Nr 4, poz. 16
z pÛüniejszymi zmianami).

ROZDZIA£ III
Organizacja UrzÍdu
ß7
1. Urzπd posiada w strukturze jeden referat i stanowiska jednoosobowe.
2. W sk≥ad UrzÍdu wchodzi:
1) kierownictwo UrzÍdu (Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik),
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2) kierownik USC (USC, KA)
3) referat finansowy (FN)
4) stanowiska jednoosobowe:
a) pe≥nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obrony
cywilnej, p.poø. oraz dodatkÛw mieszkaniowych (IN,
OC, DM),
b) ds. obs≥ugi Rady (RM),
c) ds. obs≥ugi administracyjno-gospodarczej (OR),
d) ds. gospodarki komunalnej, ochrony úrodowiska i promocji gminy (GK, Oå, PG),
e) ds. kultury, oúwiaty, zdrowia, kultury fizycznej, sportu
i zamÛwieÒ publicznych (OKZ, ZP)
f) ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji (GPI),
g) ds. ewidencji ludnoúci i spraw wojskowych (SO),
h) ds. gospodarki nieruchomoúciami (GN),
i) ds. rolnych, ochrony úrodowiska i gospodarki gruntami
(ROå),
j) Straønik Miejski (SM).
3. Podzia≥u zadaÒ pomiÍdzy stanowiska pracy UrzÍdu dokonuje
Burmistrz.
4. W uzasadnionych przypadkach w UrzÍdzie mogπ byÊ tworzone
inne stanowiska pracy.
ß8
1. Referat Finansowy dzieli siÍ na stanowiska pracy.
2. Kierownikiem Referatu Finansowego jest Skarbnik.
ß9
StrukturÍ organizacyjnπ UrzÍdu okreúla schemat organizacyjny,
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do Regulaminu.

ROZDZIA£ IV
Zasady funkcjonowania UrzÍdu
ß10
Urzπd dzia≥a w oparciu o nastÍpujπce zasady:
1) praworzπdnoúci,
2) s≥uøebnoúci wobec spo≥ecznoúci lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) podzia≥u zadaÒ pomiÍdzy kierownictwo UrzÍdu i poszczegÛlne
stanowiska pracy oraz wzajemnego wspÛ≥dzia≥ania.
ß11
Pracownicy UrzÍdu w wykonywaniu swoich obowiπzkÛw i zadaÒ
UrzÍdu dzia≥ajπ na podstawie i w granicach prawa i obowiπzani
sπ do úcis≥ego jego przestrzegania.
ß12
1. Gospodarowanie úrodkami rzeczowymi odbywa siÍ w sposÛb
racjonalny, celowy i oszczÍdny z uwzglÍdnieniem zasady
szczegÛlnej starannoúci w zarzπdzaniu mieniem gminnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane sπ po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczπcymi zamÛwieÒ
publicznych.
ß13
1. UrzÍdem kieruje Burmistrz przy pomocy Z-cy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
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2. Sekretarz wykonuje zadania okreúlone przez Burmistrza w
zakresie czynnoúci oraz zadania, o ktÛrych mowa w art. 33
ust. 4 ustawy o samorzπdzie gminnym.
3. W razie nieobecnoúci Burmistrza, w sprawach naleøπcych do
zakresu dzia≥ania UrzÍdu, zastÍpuje go Z-ca Burmistrza.
4. Skarbnik gminy jest g≥Ûwnym ksiÍgowym budøetu gminy i realizuje zadania okreúlone w przepisach szczegÛlnych i ustalonym przez Burmistrza zakresie czynnoúci.
5. Sekretarz i Skarbnik podlegajπ bezpoúrednio Burmistrzowi.
6. Zasady podpisywania pism okreúla Burmistrz w drodze
zarzπdzenia.
ß14
1. PoszczegÛlne stanowiska pracy w UrzÍdzie podlegajπ kontroli wewnÍtrznej, ktÛrej celem jest zapewnienie prawid≥owoúci wykonywania zadaÒ UrzÍdu i realizacji obowiπzkÛw.
2. SzczegÛ≥owe zasady kontroli wewnÍtrznej w UrzÍdzie okreúla
Burmistrz w drodze zarzπdzenia.
ß15
1. PoszczegÛlne stanowiska pracy realizujπ zadania wynikajπce
z przepisÛw prawa i regulaminu w zakresie ich w≥aúciwoúci
rzeczowej.
2. Wszystkie stanowiska pracy sπ zobowiπzane do wspÛ≥dzia≥ania z sobπ i jednostkami podleg≥ymi Radzie Gminy, w
szczegÛlnoúci w zakresie wymiany informacji i wzajemnych
konsultacji w celu realizacji powierzonych zadaÒ.

ROZDZIA£ V
Zakres zadaÒ Burmistrza, Z-cy Burmistrza,
Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy
ß16
Do zadaÒ Burmistrza naleøy:
1) reprezentowanie UrzÍdu na zewnπtrz,
2) podejmowanie czynnoúci w sprawach z zakresu prawa pracy
i wyznaczanie innych osÛb do podejmowania tych czynnoúci,
3) wykonywanie uprawnieÒ zwierzchnika s≥uøbowego wobec
wszystkich pracownikÛw UrzÍdu oraz kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych,
4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komÛrki
organizacyjne UrzÍdu,
5) koordynowanie dzia≥alnoúci komÛrek organizacyjnych UrzÍdu oraz organizowanie ich wspÛ≥pracy,
6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7) czuwanie nad tokiem i terminowoúciπ wykonywania zadaÒ
UrzÍdu,
8) przyjmowanie ustnych oúwiadczeÒ woli spadkodawcy,
9) upowaønienie innych pracownikÛw UrzÍdu do wydawania w
jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej,
10)przyjmowanie oúwiadczeÒ o stanie majπtkowym od Przewodniczπcego Rady Miejskiej, cz≥onkÛw Zarzπdu oraz pracownikÛw samorzπdowych,
11)wykonywanie funkcji szefa obrony cywilnej gminy,
12)wykonywanie innych zadaÒ zastrzeøonych dla Burmistrza
przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwa≥y Rady i Zarzπdu,
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ß17
Do zadaÒ ZastÍpcy Burmistrza naleøy w szczegÛlnoúci:
1) podejmowanie czynnoúci kierownika UrzÍdu pod nieobecnoúÊ Burmistrza lub wynikajπcych z innych przyczyn niemoønoúci pe≥nienia obowiπzkÛw przez Burmistrza.
2) sprawowanie nadzoru nad oúwiatπ na terenie ca≥ej gminy,
3) pe≥nienie bezpoúredniego kierownictwa nad nastÍpujπcymi
stanowiskami pracy:
a) ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji,
b) ds. gospodarki komunalnej, ochrony úrodowiska i promocji
gminy,
c) ds. kultury, oúwiaty, zdrowia, kultury fizycznej, sportu i zamÛwieÒ publicznych,
d) ds. ewidencji ludnoúci i spraw wojskowych,
e) Straønik Miejski.
ß18
Do zadaÒ Sekretarza naleøy zapewnienie sprawnego funkcjonowania UrzÍdu, a w szczegÛlnoúci:
1) opracowywanie projektÛw regulaminÛw i ich zmian,
2) opracowanie projektÛw podzia≥u zadaÒ na poszczegÛlne
stanowiska pracy,
3) opracowywanie zakresÛw czynnoúci pracownikÛw,
4) nadzÛr nad organizacjπ pracy w UrzÍdzie oraz prowadzenie
spraw zwiπzanych z doskonaleniem kadr,
5) przedk≥adanie burmistrzowi propozycji dotyczπcych usprawnienia pracy UrzÍdu,
6) nadzÛr nad przygotowaniem projektÛw uchwa≥ organÛw
gminy,
7) koordynacja i nadzÛr nad pracami remontowymi w UrzÍdzie
i zakupem úrodkÛw trwa≥ych,
8) koordynacja i organizacja spraw zwiπzanych z wyborami i spisami,
9) udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu (bez prawa g≥osowania),
10)organizowanie i koordynacja robÛt publicznych i prac interwencyjnych w gminie,
11)nadzÛr nad sprawowaniem obs≥ugi prawnej organÛw Gminy,
12)nadzÛr nad naleøytym i terminowym za≥atwianiem spraw
Obywateli,
13)pe≥nienie bezpoúredniego kierownictwa nad nastÍpujπcymi
stanowiskami pracy:
a) ds. obs≥ugi Rady,
b) ds. administracyjno-gospodarczych,
c) ds. gospodarki nieruchomoúciami,
d) ds. rolnych, ochrony úrodowiska i gospodarki gruntami,
e) ds. kadr.
ß19
Do zadaÒ Skarbnika naleøy w szczegÛlnoúci:
1) wykonywanie okreúlonych przepisami prawa obowiπzkÛw w
zakresie rachunkowoúci,
2) kierowanie pracπ stanowisk pracy do spraw ksiÍgowo-finansowych i obs≥ugi budøetu,
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budøetu Gminy,
4) dokonywanie analiz gospodarki finansowej Gminy i bieøπce
informowanie Zarzπdu o realizacji budøetu,
5) kontrasygnowanie czynnoúci prawnych mogπcych spowodowaÊ
powstanie zobowiπzaÒ pieniÍønych i udzielanie upowaønieÒ
innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
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6) przygotowanie materia≥Ûw niezbÍdnych do uchwalenia budøetu Gminy, opracowywanie wraz z Zarzπdem projektu
budøetu Gminy,
7) sporzπdzanie sprawozdawczoúci budøetowej,
8) przygotowanie materia≥Ûw niezbÍdnych do podjÍcia uchwa≥y
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarzπdu,
9) udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu (bez prawa g≥osowania),
10)sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarkπ finansowπ
gminnych jednostek organizacyjnych,
11)kontrolowanie wykorzystania dotacji przekazanych do budøetu
gminy,

ROZDZIA£ VI
Podzia≥ zadaÒ na stanowiska pracy
ß20
Do wspÛlnych zadaÒ stanowisk pracy w UrzÍdzie naleøy przygotowanie materia≥Ûw oraz podejmowanie czynnoúci organizatorskich na potrzeby organÛw gminy, a w szczegÛlnoúci:
1) prowadzenie postÍpowania administracyjnego i przygotowanie
materia≥Ûw oraz projektÛw decyzji administracyjnych, a takøe
wykonywanie zadaÒ wynikajπcych z przepisÛw o postÍpowaniu
administracyjnym,
2) pomoc organom gminy i jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadaÒ,
3) wspÛ≥dzia≥anie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materia≥Ûw niezbÍdnych do przygotowania projektu budøetu Gminy,
4) przygotowywanie sprawozdaÒ, ocen, analiz i bieøπcych informacji o realizacji zadaÒ,
5) przechowywanie akt zgodnie z obowiπzujπcymi w tym zakresie
przepisami,
6) stosowanie obowiπzujπcego jednolitego rzeczowego wykazu
akt,
7) stosowanie zasad dotyczπcych wewnÍtrznego obiegu akt,
8) opracowanie projektÛw uchwa≥ organÛw gminy, zapewnienie
w≥aúciwej i terminowej realizacji, sk≥adanie informacji i sprawozdaÒ w tym zakresie,
9) wspÛ≥dzia≥anie z komisjami Rady, organami samorzπdowymi
i organizacjami spo≥ecznymi dzia≥ajπcymi na terenie gminy,
10)rozpatrywanie skarg i wnioskÛw w zakresie spraw wynikajπcych z zajmowanego stanowiska pracy,
11)przestrzeganie przepisÛw dotyczπcych ochrony informacji
niejawnych i ochrony danych osobowych,
12)wspÛ≥dzia≥anie w zakresie spraw obrony cywilnej i obronnoúci,
a takøe ochrony przeciwpoøarowej i bhp,
13)opracowanie materia≥Ûw do kierunkÛw i programÛw gospodarczych gminy w zakresie zajmowanego stanowiska pracy,
Obowiπzki i prawa pracownikÛw UrzÍdu okreúla Regulamin
Pracy UrzÍdu.
ß21
Do zadaÒ Referatu Finansowego naleøπ w szczegÛlnoúci sprawy:
I. Z zakresu ksiÍgowoúci:
1) przygotowywanie materia≥Ûw niezbÍdnych do uchwalenia
budøetu Gminy oraz podjÍcia uchwa≥y o udzieleniu absolutorium Zarzπdowi,
2) udzielanie pomocy Zarzπdowi w wykonywaniu budøetu
Gminy,
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3) zapewnianie obs≥ugi finansowo-ksiÍgowej i kasowej UrzÍdu
oraz Miejsko-Gminnego Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej,
4) przygotowywanie materia≥Ûw niezbÍdnych do wykonania
obowiπzkÛw z zakresu sprawozdawczoúci,
5) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarkπ finansowπ
gminnych jednostek organizacyjnych,
6) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
7) przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.
II. Z zakresu wymiaru podatkÛw i op≥at:
1) prowadzenie ewidencji podatnikÛw,
2) gromadzenie i przekazywanie oraz badanie pod wzglÍdem
zgodnoúci ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji
podatkowych sk≥adanych organowi podatkowemu,
3) przygotowywanie aktÛw administracyjnych dotyczπcych
podatkÛw i op≥at,
4) przygotowywanie danych do projektÛw aktÛw dotyczπcych podatkÛw i op≥at,
5) przygotowywanie sprawozdaÒ dotyczπcych podatkÛw i
op≥at,
6) przeprowadzanie kontroli podatkowych podatnikÛw,
7) wydawanie zaúwiadczeÒ o posiadaniu nieruchomoúci
oraz o wysokoúci osiπganych dochodÛw z gospodarstwa
rolnego.
III. Z zakresu windykacji podatkÛw i op≥at:
1) podejmowanie czynnoúci zmierzajπcych do egzekucji
administracyjnej úwiadczeÒ pieniÍønych oraz postÍpowania zabezpieczajπcego,
2) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytu≥Ûw wykonawczych,
3) przygotowywanie informacji okresowych o wysokoúci
zad≥uøeÒ,
4) prowadzenie ewidencji i rozliczanie inkasentÛw.
IV. Z zakresu kadr i p≥ac w UrzÍdzie Gminy i Miasta w Krajence:
1) sporzπdzanie list p≥ac pracownikÛw UrzÍdu Gminy i
Miasta w Krajence oraz Miejsko-Gminnego Oúrodka
Pomocy Spo≥ecznej w Krajence,
2) przygotowywanie sprawozdaÒ dotyczπcych wynagrodzeÒ,
3) sporzπdzanie dokumentÛw dotyczπcych ubezpieczenia
zdrowotnego i spo≥ecznego pracownikÛw.
ß22
Do zadaÒ Kierownika UrzÍdu Stanu Cywilnego naleøy w szczegÛlnoúci:
1) rejestracja urodzin, ma≥øeÒstw oraz zgonÛw i innych zdarzeÒ
majπcych wp≥yw na stan cywilny osÛb,
2) sporzπdzanie aktÛw stanu cywilnego i prowadzenie ksiπg
stanu cywilnego,
3) sporzπdzanie i wydawanie odpisÛw aktÛw stanu cywilnego
oraz zaúwiadczeÒ,
4) przechowywanie i konserwacja ksiπg stanu cywilnego oraz
akt zbiorowych,
5) przyjmowanie oúwiadczeÒ o wstπpieniu w zwiπzek ma≥øeÒski
oraz innych oúwiadczeÒ zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuÒczego,
6) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystπpienia do sπdu
w sprawach moønoúci lub niemoønoúci zawarcia ma≥øeÒstwa,
7) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
8) wykonywanie zadaÒ wynikajπcych z Konkordatu,
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9) prowadzenie spraw z zakresu stowarzyszeÒ i zbiÛrek publicznych,
10)wspÛ≥praca z organizacjami pozarzπdowymi,
11)prowadzenie spraw zwiπzanych z profilaktykπ i rozwiπzywaniem problemÛw alkoholowych,
12)prowadzenie spraw kadrowych pracownikÛw UrzÍdu.
ß23
Do zadaÒ pe≥nomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i p.poø. oraz dodatkÛw mieszkaniowych
w szczegÛlnoúci naleøy:
1) sprawy wynikajπce z przepisÛw ustawy z dnia 22 stycznia
1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11,
poz.95 ze zmianami),
2) prowadzeni sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw zwiπzanych z obronnoúciπ Kraju, a w szczegÛlnoúci:
ñ tworzenia formacji obrony cywilnej,
ñ nak≥adania obowiπzkÛw w ramach powszechnej samoobrony ludnoúci,
ñ úwiadczeÒ na rzecz obrony,
ñ zakwaterowania si≥ zbrojnych,
ñ przygotowania ludzi i mienia na wypadek wojny,
ñ wspÛ≥dzia≥anie z organami wojskowymi,
ñ akcja kurierska,
ñ organizowanie szkoleÒ i ÊwiczeÒ w zakresie powszechnej
samoobrony
ñ prowadzenie magazynu sprzÍtu na potrzeby obrony cywilnej i zaopatrywanie oddzia≥Ûw w sprzÍt obrony cywilnej,
ñ sprawowanie kontroli nad stanem technicznym sprzÍtu,
3) w zakresie zabezpieczenia przeciwpoøarowego gminy,
a) wspÛ≥dzia≥anie z Miejsko-Gminnym Komendantem OSP
oraz w≥aúciwymi organami ochrony poøarowej w zakresie
zapewnienia realizacji obowiπzkÛw gminy w zakresie
ochrony (zasoby wody, úrodki alarmowania, ≥πcznoúci i wyposaøenia),
b) nadzÛr nad gminnymi jednostkami OSP,
c) prowadzenie zadaÒ zwiπzanych z ochronπ przeciwpoøarowπ obiektÛw uøytecznoúci publicznej,
4) w zakresie ustalania dodatkÛw mieszkaniowych:
a) przyjmowanie wnioskÛw, ich rozpatrywanie i przygotowywanie projektÛw decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, bπdü jego odmowie,
b) prowadzenie rejestru przyznanych i wyp≥aconych dodatkÛw mieszkaniowych,
c) sporzπdzanie wnioskÛw o dotacje z budøetu PaÒstwa na
wyp≥atÍ dodatkÛw mieszkaniowych.
ß24
Do zadaÒ na stanowisku ds. obs≥ugi Rady naleøy w szczegÛlnoúci:
1) przygotowanie we wspÛ≥pracy z w≥aúciwymi merytorycznie
stanowiskami, materia≥Ûw dotyczπcych projektÛw uchwa≥
Rady, jej komisji i Zarzπdu oraz innych materia≥Ûw na posiedzenia i obrady tych organÛw,
2) przechowywanie uchwa≥ podejmowanych przez organy
gminy,
3) przyjmowanie i przekazywanie ñ za poúrednictwem sekretariatu ñ korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczegÛlnych radnych,
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4) przygotowanie materia≥Ûw do projektÛw planÛw pracy Rady,
jej komisji i Zarzπdu,
5) podejmowanie czynnoúci organizacyjnych zwiπzanych z przeprowadzaniem sesji, zebraÒ, posiedzeÒ i spotkaÒ Rady, jej
Komisji i Zarzπdu,
6) protoko≥owanie sesji, posiedzeÒ, zebraÒ i spotkaÒ,
7) prowadzenie rejestru uchwa≥, zarzπdzeÒ i innych postanowieÒ Rady, komisji Rady i Zarzπdu,
8) przekazywanie uchwa≥ do nadzoru wojewody oraz publikacji
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego,
9) prowadzenie rejestru wnioskÛw, zapytaÒ i interpelacji sk≥adanych przez radnych,
10)organizowanie szkoleÒ radnych,
11)prowadzenie spraw So≥ectw, Rad So≥eckich itp.,
12)prowadzenie spraw zwiπzanych z wyborami i referendum,
13)utrzymywanie bieøπcych kontaktÛw z przedstawicielami úrodkÛw
masowego przekazu i przygotowanie materia≥Ûw do publikacji,
14)udostÍpnianie Obywatelom dokumentÛw dotyczπcych pracy
Rady, Komisji i Zarzπdu zgodnie ustaleniami rozdzia≥u VII
Statutu Gminy i Miasta Krajenka,
15)wspieranie dzia≥aÒ majπcych na celu upowszechnianie idei
samorzπdu terytorialnego.
ß25
Do zadaÒ stanowiska ds. administracyjno-gospodarczych naleøy
w szczegÛlnoúci:
1) przyjmowanie, wysy≥anie i rozdzielanie korespondencji wewnπtrz UrzÍdu i na zewnπtrz,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) prenumerata czasopism i dziennikÛw urzÍdowych (Dziennik
Ustaw, Monitor),
4) przechowywanie pieczÍci urzÍdowych,
5) przyjmowanie interesantÛw zg≥aszajπcych skargi i wnioski
oraz organizowanie im kontaktu z Burmistrzem, Z-cπ Burmistrza lub Sekretarzem bπdü kierowanie ich do w≥aúciwych
merytorycznie pracownikÛw,
6) prowadzenie archiwum UrzÍdu,
7) nadzÛr nad utrzymaniem porzπdku i czystoúci w pomieszczeniach UrzÍdu,
8) organizowanie napraw, remontÛw i konserwacji budynku
UrzÍdu, pomieszczeÒ i sprzÍtu biurowego,
9) zaopatrywanie UrzÍdu w niezbÍdny sprzÍt i wyposaøenie w
materia≥y biurowe i kancelaryjne,
10)prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
11)prowadzenie list obecnoúci pracownikÛw UrzÍdu i ewidencji
czasu pracy,
12)przygotowywanie projektÛw planÛw urlopÛw wypoczynkowych i nadzÛr nad realizacjπ zatwierdzonego planu urlopÛw,
13)prowadzenie spraw ochrony przeciwpoøarowej i bhp UrzÍdu,
14)przeprowadzanie okresowej analizy stanu bhp i p.poø. UrzÍdu,
15)zg≥aszanie wnioskÛw dotyczπcych poprawy bhp i p.poø.
prze≥oøonym.
ß26
Do zadaÒ stanowiska ds. gospodarki komunalnej, ochrony úrodowiska i promocji gminy w szczegÛlnoúci naleøy:
1) prowadzenie spraw dotyczπcych utrzymywania porzπdku i czystoúci na terenie Gminy oraz utrzymania zieleÒcÛw na terenie
miasta,
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2) wspÛ≥praca z Komunalnym Zak≥adem Uøytecznoúci Publicznej
w Krajence, w zakresie poprawy estetyki miasta oraz utrzymania porzπdku w miejscach publicznych,
3) wydawanie zezwoleÒ na prowadzenie us≥ug komunalnych,
4) nadzÛr nad gospodarkπ odpadami sta≥ymi oraz úciekami bytowymi, w tym przedstawianie propozycji w zakresie ustalania
stawek czynszÛw i op≥at za us≥ugi komunalne, wspÛ≥praca w
tym zakresie z Komunalnym Zak≥adem Uøytecznoúci Publicznej
w Krajence,
5) prowadzenie spraw zwiπzanych z najmem lokali mieszkalnych i wspÛ≥praca w tym zakresie z Komunalnym Zak≥adem
Uøytecznoúci Publicznej w Krajence,
6) prowadzenie spraw dotyczπcych ochrony úrodowiska przed
odpadami oraz ochrony powietrza atmosferycznego,
7) ustalanie op≥at z tytu≥u uøytkowania wieczystego gruntÛw,
8) prowadzenie spraw dotyczπcych przekszta≥cenia prawa uøytkowania wieczystego w prawo w≥asnoúci,
9) prowadzenie spraw zwiπzanych z zabezpieczeniem energetycznym Gminy oraz oúwietleniem miejsc publicznych i drÛg,
10)prowadzenie spraw z zakresu promocji Gminy:
a) zbieranie materia≥Ûw promocyjnych,
b) prowadzenie materia≥Ûw graficznych dotyczπcych Gminy,
c) wspÛ≥praca z podmiotami opracowujπcymi monografie,
foldery i inne materia≥y o Gminie,
11)nadzorowanie realizacji ìStrategii Rozwoju Gminyî, proponowanie zmian w jej treúci, w zwiπzku ze zmianami sytuacji
gospodarczej Kraju,
12)przygotowywanie wnioskÛw o pozyskanie úrodkÛw pomocowych z Unii Europejskiej.
ß27
Do zadaÒ stanowiska ds. kultury, oúwiaty, zdrowia, kultury fizycznej, sportu i zamÛwieÒ publicznych naleøy w szczegÛlnoúci:
1) prowadzenie spraw dotyczπcych realizacji zadaÒ Gminy w
zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu,
2) koordynowanie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy,
3) prowadzenie spraw zwiπzanych z realizacjπ zadaÒ z zakresu
ochrony dÛbr kultury i sztuki,
4) prowadzenie spraw zwiπzanych z instytucjami kultury,
5) wspÛ≥praca z klubami sportowymi dzia≥ajπcymi na terenie
miasta i gminy w zakresie wykonywania ich statutowych
zadaÒ,
6) wydawanie zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw alkoholowych,
7) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zamÛwieniach publicznych, a w szczegÛlnoúci:
a) organizowanie i dokonywanie zamÛwieÒ,
b) prowadzenie dokumentacji przetargowej oraz dokumentowanie zamÛwieÒ dokonywanych w innym trybie niø
przetarg nieograniczony,
c) obs≥uga techniczna komisji przetargowych,
8) prowadzenie spraw z zakresu dzia≥alnoúci gospodarczej.
ß28
Do zadaÒ stanowiska do spraw gospodarki przestrzennej i inwestycji naleøy w szczegÛlnoúci:
1) przygotowywanie materia≥Ûw do studium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego Gminy,
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2) przygotowywanie materia≥Ûw niezbÍdnych do sporzπdzania
projektÛw planÛw zagospodarowania przestrzennego,
3) koordynacja i obs≥uga dzia≥aÒ zwiπzanych z uzgadnianiem
projektÛw planÛw oraz wprowadzaniem zadaÒ rzπdowych
do miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
4) przechowywanie planÛw zagospodarowania przestrzennego
oraz wydawanie odpisÛw i wyrysÛw,
5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
6) prowadzenie spraw zwiπzanych z roszczeniami finansowymi
wynikajπcymi z ustaleÒ planÛw zagospodarowania przestrzennego,
7) prowadzenie spraw zwiπzanych z ustaleniem warunkÛw
zabudowy i zagospodarowania terenu,
8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
9) rejestrowanie decyzji dotyczπcych zagospodarowania terenu
wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodnoúci z ustalonymi warunkami zabudowy
i zagospodarowanie terenu,
10)prowadzenie spraw zwiπzanych z ustalaniem nazw miejscowoúci, ulic i obiektÛw fizjograficznych oraz numeracji nieruchomoúci,
11)przygotowywanie projektÛw rozstrzygniÍÊ, wnioskÛw i stanowisk organÛw Gminy, dotyczπcych zaliczania drÛg i ulic do
poszczegÛlnych kategorii,
12)zarzπdzanie drogami,
13)nadzÛr nad budowπ, modernizacjπ i remontem drÛg,
14)okreúlanie szczegÛlnego korzystania z drÛg, w tym wykorzystywania pasÛw drogowych na cele niekomunikacyjne, wydawanie zezwoleÒ na zajÍcie pasa drogowego,
15)koordynacja i obs≥uga wspÛ≥pracy z innymi zarzπdcami drÛg
publicznych,
16)opracowywanie projektÛw planÛw inwestycyjnych Gminy i nadzÛr nad ich realizacjπ,
17)nadzorowanie inwestycji realizowanych przez Urzπd oraz
gminne jednostki organizacyjne,
18)prowadzenie spraw zwiπzanych z telekomunikacjπ, PKP, PKS
i innymi podmiotami w zakresie zapewnienia funkcjonowania
infrastruktury technicznej.
ß29
Do zadaÒ stanowiska ds. ewidencji ludnoúci i spraw wojskowych
naleøy w szczegÛlnoúci:
1) prowadzenie ewidencji ludnoúci,
2) wydawanie dokumentÛw stwierdzajπcych toøsamoúÊ, realizacja innych zadaÒ wynikajπcych z ustawy o ewidencji ludnoúci i dowodach osobistych,
3) prowadzenie rejestru przedpoborowych, udzia≥ w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
4) przygotowywanie decyzji o koniecznoúci sprawowania bezpoúredniej opieki nad cz≥onkiem rodziny, prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i uznanie go za jedynego øywiciela,
5) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania zasi≥ku na
utrzymanie rodziny øo≥nierza oraz w sprawie pokrywania
naleønoúci mieszkaniowych i op≥at eksploatacyjnych,
6) prowadzenie spraw porzπdku publicznego i wspÛ≥praca w
tym zakresie z Policjπ,
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7) wykonywanie zadaÒ zwiπzanych z wyborami i referendum
(spisy wyborcÛw itp.),
8) wykonywanie zadaÒ zwiπzanych z przygotowaniem spisÛw
powszechnych, rolnych, uaktualnianie wykazÛw w≥aúcicieli
nieruchomoúci, w zakresie dotyczπcym ewidencji ludnoúci,
9) prowadzenie kancelarii tajnej.
ß30
Do zadaÒ stanowiska ds. gospodarki nieruchomoúciami w szczegÛlnoúci naleøy:
1) prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomoúciami
stanowiπcymi mienie Gminy tj.:
ñ gospodarowanie i zarzπdzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowÍ oraz gruntami rolnymi, w
tym ich zbywania, oddawania w wieczyste uøytkowanie,
ñ ustalanie ich wartoúci oraz cen i op≥at za korzystanie z
nich,
ñ organizowanie przetargÛw na nieruchomoúci komunalne,
ñ nabywanie nieruchomoúci niezbÍdnych do realizacji zadaÒ
gminy,
2) prowadzenie spraw zwiπzanych z komunalizacjπ nieruchomoúci,
3) wydawanie decyzji na podzia≥ i rozgraniczanie nieruchomoúci,
4) prowadzenie spraw zwiπzanych ze scalaniem i wymianπ gruntÛw,
5) prowadzenie ewidencji gruntÛw komunalnych,
6) prowadzenie sprawozdawczoúci, statystyki, spisÛw rolnych
i powszechnych itp. oraz corocznej aktualizacji wykazÛw nieruchomoúci,
7) sprawy dotyczπce geologii na terenie miasta i gminy.
ß31
Do zadaÒ stanowiska ds. rolnych, ochrony úrodowiska i gospodarki gruntami naleøy w szczegÛlnoúci:
1) prowadzenie spraw zwiπzanych z rolnictwem, ochronπ úrodowiska i gospodarkπ gruntami:
a) ≥owiectwa,
b) leúnictwa,
c) nasiennictwa,
d) gospodarki wodnej,
e) zezwoleÒ na usuwanie drzew i krzewÛw,
2) gospodarowanie mieniem gminnym w zakresie wydzierøawiania gruntÛw,
3) wydawanie zaúwiadczeÒ o przeznaczaniu gruntÛw,
4) prowadzenie sprawozdawczoúci statystycznej,
5) aktualizacja wykazÛw nieruchomoúci,
6) wspÛ≥udzia≥ w zakresie spisÛw rolnych, powszechnych itp.
7) wspÛ≥praca w zakresie inseminacji i kontroli uøytkowoúci
mlecznej,
8) wspÛ≥praca ze Stacjπ Chemiczno-Rolniczπ w zakresie badania
zasobnoúci gleb.
ß32
Do zadaÒ stanowiska ìStraønik Miejskiî naleøy w szczegÛlnoúci:
1) egzekwowanie przestrzegania porzπdku publicznego na terenie
miasta i gminy Krajenka i wspÛ≥udzia≥ w tym zakresie z Policjπ,
2) egzekwowanie przestrzegania ≥adu i porzπdku na posesjach
i wokÛ≥ nich,
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3) kontrola realizacji decyzji zezwalajπcych na wyciÍcie drzew
i krzewÛw,
4) kontrola stanu drÛg gminnych, przepustÛw drogowych i urzπdzeÒ
melioracyjnych we wspÛ≥pracy z innymi pracownikami UrzÍdu,
pracownikami Starostwa Powiatowego w Z≥otowie, SpÛ≥ek
Wodnych oraz so≥tysami,
5) wspÛ≥dzia≥anie w zakresie przestrzegania przepisÛw dotyczπcych
ochrony úrodowiska z Wydzia≥em Ochrony årodowiska Starostwa Powiatowego,
6) wspÛ≥dzia≥anie z pracownikami Nadzoru Budowlanego w
zakresie przestrzegania przepisÛw budowlanych, rozbiÛrki
budynkÛw i likwidacji dzikich budÛw,
7) nadzÛr nad ì bezpaÒskimi '' psami i wspÛ≥praca w tym
zakresie z Komunalnym Zak≥adem Uøytecznoúci Publicznej w
Krajence oraz pracownikami schroniska dla zwierzπt,
8) prace zwiπzane z prowadzeniem targowiska gminnego (zbieranie op≥at, nadzÛr nad utrzymaniem porzπdku).
ß33
W UrzÍdzie wykonujπ zadania na umowÍ zlecenie:
1) radca prawny ñ zapewnia obs≥ugÍ prawnπ UrzÍdu,
2) informatyk ñ prowadzi nadzÛr nad urzπdzeniami informatycznymi oraz jednoczeúnie wykonuje zadania ìadministratora
bezpieczeÒstwa informacji '' zgodnie z ustawπ z dnia 29 sierpnia
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1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,
poz. 883).

ROZDZIA£ VII
Postanowienia koÒcowe
ß34
1. SzczegÛ≥owy wykaz obowiπzkÛw i odpowiedzialnoúci poszczegÛlnych pracownikÛw UrzÍdu zawierajπ zakresy czynnoúci tych pracownikÛw.
2. Przy zmianach personalnych pracownikÛw obowiπzuje protokolarne przekazywanie dokumentacji.
3. Sprawy porzπdkowe i dyscyplinarne pracownikÛw UrzÍdu
regulujπ postanowienia regulaminu pracy.
ß35
Zmiany do niniejszego regulaminu nastÍpujπ w trybie wymaganym dla jego uchwalenia.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Krajence
(ñ) Wiktor Penka≥a

Za≥πcznik
do regulaminu Organizacyjnego
UrzÍdu Gminy i Miasta w Krajence
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2751
UCHWA£A Nr XXXVIII/286/2001 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia 29 paüdziernika 2001 r.
w sprawie okreúlenia zasad udzielania i rozmiaru zniøek nauczycielom, ktÛrym powierzono stanowiska kierownicze oraz
przyznawania zwolnieÒ od obowiπzku realizacji tygodniowego obowiπzkowego wymiaru zajÍÊ, okreúlenia tygodniowego
obowiπzkowego wymiaru godzin zajÍÊ niektÛrych nauczycieli, w tym: pedagogÛw, psychologÛw, okreúlenia liczby uczniÛw, na
ktÛrych przys≥uguje etat nauczyciela-bibliotekarza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 art. 42a ustawy
z dnia 25 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r.
Nr 56, poz. 357 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ zasady i rozmiar zniøek nauczycieli, ktÛrym powierzono
stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnieÒ od obowiπzku realizacji tygodniowego obowiπzkowego wymiaru zajÍÊ,
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Okreúla siÍ obowiπzkowy wymiar zajÍÊ, niektÛrych nauczycieli
w tym: pedagogÛw, psychologÛw i innych, dla ktÛrych nie zosta≥
okreúlony wymiar godzin w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
ß3
Okreúla siÍ liczbÍ uczniÛw, na ktÛrych przys≥uguje etat nauczyciela ñ bibliotekarza, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwa≥y.
ß4
Okreúla siÍ zasady rozliczania tygodniowego obowiπzkowego
wymiaru godzin zajÍÊ nauczycieli, dla ktÛrych ustalony plan
zajÍÊ jest rÛøny w poszczegÛlnych okresach roku szkolnego oraz
zasady rozliczania tygodniowego obowiπzkowego wymiaru godzin
nauczycieli nauczajπcych przedmiotÛw w rÛønym wymiarze godzin, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa≥y.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy Wysoka oraz Dyrektorem SzkÛ≥ na terenie gminy Wysoka.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Karol Gromotka

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXXVIII/286/2001
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 29 paüdziernika 2001 r.

ZASADY UDZIELENIA I ROZMIAR ZNIØEK
NAUCZYCIELOM, KT”RYM POWIERZONO
STANOWISKA KIEROWNICZE ORAZ
PRZYZNAWANIA ZWOLNIE— OD OBOWI•ZKU
REALIZACJI TYGODNIOWEGO OBOWI•ZKOWEGO
WYMIARU ZAJ ∆
ß1
Nauczycielowi zatrudnionemu w pe≥nym wymiarze zajÍÊ moøna
obniøyÊ tygodniowy obowiπzkowy wymiar zajÍÊ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuÒczych z tytu≥u:
1) doskonalenia zawodowego lub wykonywania pracy naukowej,
2) wykonywania prac zleconych przez organ sprawujπcy nadzÛr
pedagogiczny za zgodπ organu prowadzπcego lub organ
prowadzπcy szko≥Í, za zgodπ organu sprawujπcego nadzÛr
pedagogiczny,
3) szczegÛlnych warunkÛw pracy w szkole.
ß2
Obniøenia obowiπzkowego wymiaru godzin zajÍÊ nauczyciela,
zwanego dalej ìzniøkπ godzin zajÍÊî dokonuje dyrektor placÛwki
oúwiatowej po porozumieniu z organem prowadzπcym, okreúlajπc
jednoczeúnie wysokoúÊ zniøki i czas, na ktÛry jej udzielono.
ß3
Zniøka godzin zajÍÊ z przyczyn okreúlonych w ß1 nie moøe przekraczaÊ:
1) 2/3 wymiaru ñ z tytu≥u wykonywania prac, o ktÛrych mowa
w ß1 pkt 2,
2) 1/6 wymiaru ñ z tytu≥u doskonalenia zawodowego lub szczegÛlnych warunkÛw pacy w szkole,
3) 1 wymiaru ñ z tytu≥u wykonywania pracy naukowej, o ktÛrej
mowa w ß1 pkt 1.
ß4
Zniøki godzin zajÍÊ z tytu≥u wykonywania pracy naukowej
udziela dyrektor jednostki na wniosek organu sprawujπcego
nadzÛr pedagogiczny za zgodπ organu prowadzπcego lub na
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wniosek organu prowadzπcego za zgodπ organu sprawujπcego
nadzÛr pedagogiczny.
ß5
1. Przepisy ß1-4 stosuje siÍ rÛwnieø do nauczycieli zajmujπcych
stanowiska kierownicze w placÛwce, z tym øe udzielona
zniøka godzin zajÍÊ nie moøe byÊ wyøsza niø minimalny
wymiar obowiπzujπcego dyrektora pensum zajÍÊ.
2. Zniøki godzin zajÍÊ dla dyrektora szko≥y udziela Burmistrz
Miasta i Gminy w porozumieniu z organem sprawujπcym
nadzÛr pedagogiczny a w stosunku do nauczycieli zajmujπcych inne stanowiska kierownicze dyrektor na wniosek
jednego z tych organÛw.
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ß10
Nauczycielom, ktÛrym powierzono stanowiska kierownicze w placÛwkach, organ prowadzπcy moøe przydzieliÊ godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczajπcym 6 godzin tygodniowo,
chyba øe z planÛw nauczania przedmiotu wynika potrzeba
przydzielenia wiÍkszej liczby godzin.
ß11
Wymiar zajÍÊ ustalony zgodnie z ß8 odnosi siÍ rÛwnieø do nauczycieli zajmujπcych stanowiska kierownicze w zastÍpstwie nauczycieli, ktÛrym powierzono te stanowiska, z tym øe obowiπzuje
on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiπca nastÍpujπcego
po miesiπcu, w ktÛrym zlecono nauczycielowi zastÍpstwo.

ß6
Nauczycielowi moøna obniøyÊ wymiar godzin zajÍÊ tylko z jednego tytu≥u. W przypadku gdy nauczyciel jest uprawniony do
korzystania z obniøonego wymiaru zajÍÊ z dwÛch lub wiÍcej
tytu≥Ûw, przys≥uguje mu zniøka godzin z korzystniejszego dla
niego tytu≥u.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Karol Gromotka

ß7
Zniøka zajÍÊ moøe byÊ cofniÍta w kaødym czasie, jeúli ustanπ
przyczyny uzasadniajπce udzielenie zniøki ñ bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.
ß8
Nauczycielom, ktÛrym powierzono stanowiska kierownicze w
szko≥ach i przedszkolach, obniøa siÍ tygodniowy obowiπzkowy
wymiar godzin zajÍÊ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuÒczych, okreúlony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela do
wysokoúci okreúlonej w nastÍpujπcej tabeli:
Lp. Stanowiska kierownicze
1. Dyrektor szko≥y kaødego typu liczπcej:
ñ do 3 oddzia≥Ûw
ñ 4-6 oddzia≥Ûw
ñ 7-8 oddzia≥Ûw
ñ 9-16 oddzia≥Ûw
ñ 17 i wiÍcej oddzia≥Ûw
Wicedyrektor szko≥y:
ñ 7-8 oddzia≥Ûw
ñ 9-16 oddzia≥Ûw
ñ 17 i wiÍcej oddzia≥Ûw
2. Kierownik punktu filialnego szko≥y
podstawowej lub filii pozosta≥ych szkÛ≥
liczπcych:
ñ do 3 oddzia≥Ûw
ñ 4 i wiÍcej oddzia≥Ûw

Tygodniowy
wymiar zajÍÊ
12
10
8
5
3
12
9
7

12
10

ß9
Zarzπd Miasta i Gminy, po uzyskaniu opinii Komisji Oúwiaty,
Spraw Socjalnych i Porzπdku Publicznego, w ramach posiadanych úrodkÛw finansowych, moøe w uzasadnionych przypadkach zwolniÊ dyrektora szko≥y od obowiπzku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajÍÊ, jeøeli warunki funkcjonowania
szko≥y powodujπ znaczne zwiÍkszenie zadaÒ dyrektora.

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XXXVIII/286/2001
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 29 paüdziernika 2001 r.

OKREåLENIE OBOWI•ZKOWEGO WYMIARU
GODZIN ZAJ ∆, NIEKT”RYCH NAUCZYCIELI,
W TYM: PEDAGOG”W, PSYCHOLOG”W I INNYCH,
DLA KT”RYCH NIE ZOSTA£ OKREåLONY WYMIAR
GODZIN W ART. 42 UST. 3 KARTY NAUCZYCIELA
ß1
1. Tygodniowy obowiπzkowy wymiar godzin zajÍÊ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuÒczych, prowadzonych
bezpoúrednio z dzieÊmi, m≥odzieøπ oraz na rzecz dzieci i ich
rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pe≥nym wymiarze zajÍÊ,
ustala siÍ wed≥ug nastÍpujπcych norm:
Lp.

Stanowisko

1. Nauczyciele zatrudnieni w szko≥ach i
placÛwkach prowadzπcych gimnastykÍ
korekcyjnπ
2. Nauczyciele przedszkoli, szkÛ≥ i placÛwek prowadzπcy zajÍcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieÊmi i m≥odzieøπ upoúledzonymi umys≥owo
w stopniu g≥Íbokim
3. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi,
doradcy zawodowi a takøe inni specjaliúci prowadzπcy zajÍcia specjalistyczne
zatrudnieni w szko≥ach i placÛwkach

Obowiπzkowy
tygodniowy wymiar
godzin
18

18

20
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4. Nauczyciele instruktorzy prowadzπcy
zajÍcia dydaktyczne w úwietlicach
szkolnych oraz placÛwkach opiekuÒczo-wychowawczych
5. Nauczyciele przedszkoli prowadzπcy
zajÍcia w grupach mieszanych, obejmujπcych zarÛwno dzieci szeúcioletnie,
jak i dzieci innych grup wiekowych
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18

22

2. Przez zajÍcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuÒcze,
prowadzone bezpoúrednio z dzieÊmi i m≥odzieøπ oraz na
rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w
ust. 1 pod. Lp. 2-3, naleøy rozumieÊ zajÍcia grupowe i indywidualne, wynikajπce z realizacji zadaÒ diagnostycznych,
terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Karol Gromotka

Za≥πcznik Nr 3
do Uchwa≥y Nr XXXVIII/286/2001
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 29 paüdziernika 2001 r.

OKREåLENIE LICZBY UCZNI”W, NA KT”RYCH
PRZYS£UGUJE ETAT NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
ß1
1. Ustala siÍ nastÍpujπce liczby uczniÛw, na ktÛrych przys≥uguje etat nauczyciela ñ bibliotekarza:
1) w szko≥ach podstawowych, gimnazjach liczπcych powyøej
300 uczniÛw, przys≥uguje 1 etat nauczyciela ñ bibliotekarza, przy czym norma ta wzrasta o 0,5 etatu na kaødych
nastÍpnych 250 uczniÛw,
2) w szko≥ach podstawowych, gimnazjach liczπcych od 146
do 300 uczniÛw przys≥uguje 0,5 etatu nauczyciela ñ
bibliotekarza,
3) w szko≥ach podstawowych, gimnazjach liczπcych do
145 uczniÛw wymiar godzin zajÍÊ nauczyciela ñ bibliotekarza ustala siÍ biorπc pod uwagÍ 1 godzinÍ zajÍÊ
tygodniowo na kaødych 10 uczniÛw.
2. Organ prowadzπcy szko≥Í podstawowπ, gimnazjum moøe
wyraziÊ zgodÍ na zwiÍkszenie norm zatrudnienia nauczycieli
bibliotekarzy ñ szkolnych o:
1) 0,5 etatu w szko≥ach podstawowych, gimnazjach, w ktÛrych
biblioteki szkolne posiadajπ ksiÍgozbiory liczπce 10 000 ñ
30 000 jednostek bibliotecznych i prowadzπ czytelnie
wydzielone w odrÍbnych pomieszczeniach,
2) 1 etat w szko≥ach podstawowych, gimnazjach, w ktÛrych
biblioteki szkolne posiadajπ ksiÍgozbiory liczπce ponad
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30 000 jednostek bibliotecznych i prowadza czytelnie
wydzielone w odrÍbnych pomieszczeniach.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Karol Gromotka

Za≥πcznik Nr 4
do Uchwa≥y Nr XXXVIII/286/2001
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 29 paüdziernika 2001 r.

I. ZASADY ROZLICZENIA OBOWI•ZKOWEGO WYMIARU
GODZIN ZAJ ∆ ZR”ØNICOWANYCH
W POSZCZEG”LNYCH OKRESACH ROKU SZKOLNEGO
ß1
1. Nauczyciele zatrudnieni w pe≥nym wymiarze zajÍÊ dla ktÛrych
plan zajÍÊ w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje
obowiπzujπcego tych nauczycieli wymiaru godzin zajÍÊ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuÒczych lub przekracza
ten wymiar, zobowiπzani sπ do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej
liczby godzin zajÍÊ, zwiÍkszonego lub zmniejszonego, aby
úredni wymiar zajÍÊ nauczyciela w ciπgu ca≥ego roku szkolnego odpowiada≥ obowiπzkowemu wymiarowi godzin zajÍÊ
okreúlonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach okreúlonych w ust. 1
wymiar godzin zajÍÊ rÛøny w poszczegÛlnych okresach roku
szkolnego nie moøe w okresach realizacji zwiÍkszonego
wymiaru godzin zajÍÊ przekraczaÊ z tego tytu≥u 1 1/4 etatu.
3. Za zgodπ nauczyciela okresowe zwiÍkszenie wymiaru godzin
moøe przekraczaÊ wspÛ≥czynnik okreúlony w ust. 2, po granicÍ 1 1/2 etatu.
4. Plan zajÍÊ ustalony wed≥ug zasad, o ktÛrych mowa w ust. 1,
powinien byÊ okreúlony dla kaødego nauczyciela w arkuszu
organizacyjnym szko≥y na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomoúci przed rozpoczÍciem roku szkolnego.
ß2
1. Dla nauczycieli, ktÛrym w arkuszu organizacyjnym na dany
rok szkolny przydzielono liczbÍ godzin zajÍÊ przekraczajπcπ
tygodniowy obowiπzkowy wymiar godzin zajÍÊ ñ godzinami
ponadwymiarowymi sπ godziny zajÍÊ realizowane ponad
tygodniowy obowiπzkowy wymiar godzin zajÍÊ okreúlony
wed≥ug zasad ustalonych w ß1 ust. 1.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepe≥nym wymiarze zajÍÊ,
realizujπcych rÛøny wymiar zajÍÊ w poszczegÛlnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracÍ naleøy okreúliÊ
úredni wymiar zajÍÊ dla ca≥ego okresu zatrudnienia.
ß3
Przydzielone w arkuszu organizacyjnym godziny zajÍÊ, nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn le-
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øπcych po stronie szko≥y, traktuje siÍ dla rocznego rozliczenia
godzin jak godziny zajÍÊ zrealizowane, z zastrzeøeniem ß2 ust. 1.
ß4
W przypadku rozwiπzania z nauczycielem stosunku pracy przed
up≥ywem roku szkolnego, na ktÛry zosta≥ ustalony rÛøny plan
zajÍÊ, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym
godzin zajÍÊ nastÍpuje z datπ ustania stosunku pracy, z tym øe
za wszystkie przepracowane miesiπce, bez wzglÍdu na wymiar
zrealizowanych zajÍÊ, przys≥uguje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiπzkowy tygodniowy wymiar godzin zajÍÊ okreúlony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a takøe
za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

II. TYGODNIOWY OBOWI•ZKOWY WYMIAR GODZIN
NAUCZYCIELI NAUCZAJ•CYCH PRZEDMIOT”W
W R”ØNYM WYMIARZE GODZIN
ß5
1. Obowiπzkowy wymiar godzin zajÍÊ nauczyciela zatrudnionego
w pe≥nym wymiarze, prowadzπcego zajÍcia z przedmiotÛw
o rÛønym wymiarze godzin, ustala siÍ wed≥ug przedmiotu,
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dla ktÛrego wymiar jest korzystniejszy, jeøeli nauczyciel
naucza tego przedmiotu co najmniej w po≥owie obowiπzkowego wymiaru.
2. Obowiπzkowy pe≥ny wymiar godzin zajÍÊ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuÒczych nauczycieli zobowiπzanych do pracy w innej szkole w celu uzupe≥nienia obowiπzkowego wymiaru zajÍÊ dydaktycznych ustala siÍ wed≥ug
zasad okreúlonych w ust. 1.
ß6
1. Godziny zajÍÊ przepracowane powyøej wymiaru ustalonego
w myúl ß5 ust. 1 sπ godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.
2. Za pracÍ w godzinach ponadwymiarowych przys≥uguje wynagrodzenie okreúlone w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko≥ach prowadzonych przez GminÍ

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Karol Gromotka

2752
UCHWA£A Nr XXXVIII/289/2001 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia 29 paüdziernika 2001 r.
w sprawie obniøenia ceny skupu øyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2002 oraz sposobu pobierania tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz.U. Nr 13 poz. 74 ze zmianami), art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 roku Dz.U. Nr 94 poz. 431
ze zmianami) oraz Komunikatu Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu Statystycznego z dnia 12 paüdziernika 2001 roku w sprawie úredniej
ceny skupu øyta za okres pierwszych trzech kwarta≥Ûw 2001 r.
(M. P. Nr 35 poz. 573), Rada Miasta i Gminy Wysoka po zasiÍgniÍciu opinii komisji uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Obniøa siÍ cenÍ skupu 1 q øyta do wysokoúci 33,21 z≥ na rok
2002 jako podstawÍ do wymiaru podatku rolnego.
ß2
1. Podatek rolny wymierzony osobom fizycznym pobierany
bÍdzie w drodze inkasa.

2. Zasady poboru podatku w drodze inkasa reguluje uchwa≥a
Nr XXIX/209/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia
15 grudnia 2000 r. w sprawie poboru i inkasa.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy Wysoka.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
obowiπzujπcπ od dnia 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Karol Gromotka

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 138

ó 9685 ó

Poz. 2753

2753
UCHWA£A Nr XXVI/161/2001 RADY GMINY ZANIEMYåL
z dnia 29 paüdziernika 2001 r.
w sprawie przyjÍcia gminnego programu profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych na rok 2002
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r. Nr 35 poz. 230 ze zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74
z pÛün.zm.) oraz Rada Gminy uchwala co nastÍpuje:
ß1
Przyjmuje siÍ gminny program profilaktyki i rozwiπzywania
problemÛw alkoholowych na rok 2002, ktÛry stanowi za≥πcznik
Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy oraz Gminnej
Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
ß3
Traci moc uchwa≥a Nr VI/43/99 Rady Gminy Zaniemyúl z dnia
29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wysokoúci diety dla
cz≥onkÛw komisji do spraw przeciwdzia≥ania alkoholizmowi.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia z mocπ od 1.01.2002 r.
i podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) dr Stanis≥aw Stanis≥awski

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE GMINY ZANIEMYåL NA ROK 2002
Dostrzegajπc zagroøenie wynikajπce z powszechnej obecnoúci
napojÛw alkoholowych w øyciu codziennym cz≥owieka Rada
Gminy Zaniemyúl realizujπc zapisy Ustawy z dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002.
Gminny Program zawiera opis podejmowanych dzia≥aÒ prowadzπcych do zmiany struktury spoøywania i do ograniczenia spoøycia napojÛw alkoholowych. Jego zadaniem jest rÛwnieø inicjowanie i wspieranie przedsiÍwziÍÊ prowadzπcych do zmiany obyczajÛw w zakresie sposobu spoøywania alkoholu, w tym prowa-

dziÊ ma to do wiÍkszej trzeüwoúci spo≥eczeÒstwa. Podejmuje on
rÛwnieø dzia≥ania zmierzajπce do przeciwdzia≥ania powstawaniu
i usuwania spo≥eczno-ekonomicznych nastÍpstw naduøywania
alkoholu, a takøe wspierania dzia≥alnoúci wszystkich organizacji
spo≥ecznych i zak≥adÛw podejmujπcych takie dzia≥ania.
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw
alkoholowych realizuje w imieniu Rady Gminy powo≥ana, zgodnie z Ustawπ o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi, przez Zarzπd Gminy ñ Gminna Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
GKRPA obejmuje swojπ dzia≥alnoúciπ obszar gminy Zaniemyúl.
W celu realizacji zadaÒ programowych podejmuje wspÛ≥pracÍ
z organizacjami i instytucjami dzia≥ajπcymi na tym terenie: Urzπd
Gminy, szko≥y, Policja, Koúcio≥y, OPS, GOKiR, PZLR ìProximusî,
so≥tysami.
WspÛ≥praca dotyczy takøe instytucji o zasiÍgu ponadgminnym: PCPR w årodzie Wlkp., Sπd Rejonowy w årodzie Wlkp.,
kurator sπdowy, poradnie leczenia uzaleønieÒ i wspÛ≥uzaleønieÒ
w årodzie Wlkp., åremie i Poznaniu.
GKRPA uczestniczy w dzia≥aniach szerokiej profilaktyki skierowanej do osÛb zdrowych poprzez wspÛ≥finansowanie przedsiÍwziÍÊ
z zakresu kultury fizycznej i sportu w obwodach szkolnych. Ale
g≥Ûwne jej dzia≥ania obejmujπ przede wszystkim zadania z zakresu
wπskiej profilaktyki i skierowane sπ do úrodowisk, w ktÛrych
wystÍpuje naduøywanie alkoholu lub istnieje zagroøenie tπ patologiπ.

I. CELE KOMISJI
Do g≥Ûwnych celÛw dzia≥alnoúci Komisji naleøπ:
1. Monitorowanie úrodowiska gminnego i dokonywanie oceny
zagroøenia,
2. Podnoszenie úwiadomoúci spo≥ecznej n/t uzaleønieÒ poprzez
odejmowanie dzia≥aÒ w zakresie edukacji doros≥ych,
3. Upowszechnianie programÛw wychowawczo-profilaktycznych
wúrÛd dzieci i m≥odzieøy szkolnej,
4. ZwiÍkszanie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej dla osÛb uzaleønionych i wspÛ≥uzaleønionych,
5. Organizowanie szkoleÒ dla rÛønych grup zawodowych.

II. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
1. W sk≥ad Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych powo≥anej uchwa≥π Zarzπdu Gminy z dnia 3.09.
2001 r. wchodzi 10 cz≥onkÛw.
2. PracÍ Komisji koordynuje jej przewodniczπcy na posiedzeniach, w ktÛrych uczestniczπ wszyscy cz≥onkowie Komisji.
3. Realizacja zadaÒ odbywa siÍ poprzez zespo≥y zadaniowe
liczπce co najmniej 2 cz≥onkÛw Komisji.
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ñ d/s. pracy profilaktycznej z dzieÊmi i m≥odzieøπ,
ñ d/s orzekania w przedmiocie uzaleønienia,
ñ d/s. rozwiπzywania problemÛw ludzkich,
ñ d/s przeprowadzania wywiadÛw úrodowiskowych,
ñ d/s przeprowadzania kontroli punktÛw sprzedaøy alkoholu.
4. W celu realizacji swoich zadaÒ programowych Komisja moøe
zatrudniaÊ osoby w ramach umowy ñ zlecenia.
5. Osobπ upowaønionπ do zawierania umowy jest przewodniczπcy Komisji.

III. REALIZACJA ZADA—
1. ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu:
ñ kierowanie osÛb uzaleønionych do: Poradni Terapii UzaleønieÒ i WspÛ≥uzaleønieÒ w Poznaniu Osiedle ZwyciÍstwa 108 ñ filia w årodzie Wlkp. ul. Lipowa 2, grup AA
w årodzie Wlkp., åremie, Poradni Odwykowej w Poznaniu ul. Ma≥eckiego, Zak≥adu Leczenia UzaleønieÒ w Charcicach,
ñ udzielanie fachowej pomocy psychologicznej przez zatrudnionego psychologa,
ñ orzekanie w przedmiocie uzaleønienia,
ñ udzielanie pomocy terapeutycznej i materialnej w zakresie
leczenia,
2. Udzielanie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe pomocy psychospo≥ecznej i prawnej, a w szczegÛlnoúci
ochrony przed przemocπ w rodzinie.
ñ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osÛb wspÛ≥uzaleønionych w ramach úwietlicy úrodowiskowej w poniedzia≥ki, w godzinach od 1600-1800,
ñ organizowanie pomocy terapeutycznej, prawnej i materialnej dla osÛb wspÛ≥uzaleønionych,
ñ prowadzenie grupy wsparcia dla osÛb wspÛ≥uzaleønionych.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej, w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy:
ñ w≥πczenie zagadnieÒ wychowania w trzeüwoúci do programÛw wychowawczych szkÛ≥,
ñ realizacja programÛw profilaktycznych ìDziÍkujÍ Nieî oraz
ìSiedem KrokÛwî w szko≥ach na terenie gminy,
ñ organizowanie spotkaÒ z Policjπ n/t skutkÛw prawnych
wykroczeÒ spowodowanych pod wp≥ywem alkoholu,
ñ szkolenie m≥odzieøowych liderÛw pomocy koleøeÒskiej w
sytuacji zagroøenia uzaleønieniem i uzaleønienia,
ñ korzystanie z ofert profesjonalnych TeatrÛw Profilaktycznych,
ñ w≥πczanie szkÛ≥ w akcje organizowane przez media i PARPA,
ñ kierowanie dzieci z rodzin alkoholowych na obozy socjoterapeutyczne i do úwietlicy úrodowiskowej.
4. Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi:
ñ organizacja szkoleÒ dla sprzedawcÛw i w≥aúcicieli punktÛw
prowadzπcych sprzedaø alkoholu,
ñ przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku kontroli w
zakresie:
- zgodnoúci prowadzonej sprzedaøy napojÛw alkoholowych z waønym zezwoleniem,
- przestrzegania warunkÛw Ustawy o wychowaniu w
trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi,
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przestrzegania warunkÛw i zasad sprzedaøy okreúlonych w uchwa≥ach Rady Gminy Zaniemyúl.,
ñ przeprowadzenie kontroli prawdziwoúci sk≥adanych oúwiadczeÒ o wysokoúci obrotu napojami alkoholowymi,
ñ sta≥e analizowanie wynikÛw kontroli i interwencji Policji
wobec ≥amania przepisÛw Ustawy.
5. Wspomaganie dzia≥alnoúci instytucji, stowarzyszeÒ i osÛb
fizycznych, s≥uøπcej rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych
6. Podejmowanie interwencji w zwiπzku z naruszeniem przepisÛw prawa oraz wystÍpowanie przed sπdem w charakterze
oskarøyciela publicznego:
ñ wystÍpowanie z wnioskami o cofniÍcie wydanego zezwolenia,
ñ wystÍpowanie z wnioskami do Sπdu Rejonowego w årodzie Wlkp. o wydanie orzeczenia w przedmiocie uzaleønienia oraz kierowanie do leczenia odwykowego,
ñ wystÍpowanie do Sπdu Rejonowego w årodzie Wlkp.
o ochronÍ osÛb doúwiadczajπcych przemocy w rodzinie.

IV. INNE DZIA£ANIA WSPOMAGAJ•CE SKUTECZNOå∆
PROFILAKTYKI I LIKWIDUJ•CE SKUTKI
NADUØYWANIA ALKOHOLU
1. Finansowanie øywienia dzieci z rodzin, w ktÛrych wystÍpuje
problem alkoholowy,
2. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i m≥odzieøy uczestniczπcych w zajÍciach úwietlicy úrodowiskowej,
3. WspÛ≥finansowanie zakupu sprzÍtu sportowego dla szkÛ≥,
4. Dofinansowanie udzia≥u dzieci w zimowych i letnich formach
wypoczynku z elementami programÛw profilaktycznych,
5. Organizowanie konkursÛw o tematyce profilaktycznej (plastyczne, literackie),
6. Wydawanie ulotek (apele, informacje) o tematyce profilaktycznej,
7. Organizowanie szkoleÒ dla nauczycieli i sprzedawcÛw z zakresu dzia≥aÒ profilaktycznych,
8. Udzia≥ w ogÛlnopolskich akcjach organizowanych przez media
i PARPA,
9. Organizowanie Wigilii dla osÛb samotnych, w tym alkoholikÛw.

V. ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLE— NA
PROWADZENIE SPRZEDAØY NAPOJ”W
ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOØYCIA
NA MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAØY
ORAZ PRZEPROWADZANIE KONTROLI W ZAKRESIE
PRZESTRZEGANIA ZASAD OBROTU TYMI NAPOJAMI
1. Zasady wydawania zezwolenia na czas okreúlony minimum
2 lata ñ detal, 4 ñ lata gastronomia.
a) Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaø/podawanie
napojÛw alkoholowych sk≥adane sπ w UrzÍdzie Gminy,
b) Wniosek powinien zawieraÊ:
ñ imiÍ i nazwisko, adres, nazwÍ i siedzibÍ firmy,
ñ adres punktu sprzedaøy detalicznej lub zak≥adu gastronomicznego,
ñ okreúlenie rodzaju napojÛw alkoholowych,
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podpis uprawnionej osoby (osÛb) do reprezentowania
przedsiÍbiorcy.
c) Do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
ñ wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej lub aktualny odpis z w≥aúciwego rejestru,
ñ tytu≥ prawny do lokalu,
ñ pozytywnπ opiniÍ sanitarnπ ñ w przypadku lokalu
gastronomicznego,
d) W oparciu o otrzymany wniosek pracownicy UrzÍdu
Gminy przeprowadzajπ wizjÍ we wnioskowanym miejscu
sprzedaøy pod kπtem zgodnoúci usytuowania punktu i warunkÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych okreúlonych
przez ustawÍ o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi oraz uchwa≥Í Rady Gminy, po czym
sporzπdzany jest protokÛ≥ z wizji.
e) Zebrany materia≥ zostaje przekazany do organu opiniujπcego
w celu wydania opinii w formie postanowienia Zarzπdu
Gminy.
f) Na podstawie opinii Zarzπdu Gminy wydawane sπ decyzje
administracyjne przez pracownika upowaønionego przez
WÛjta.
2. Zasady wydawania zezwoleÒ jednorazowych:
a) Wnioski o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaø/podawanie napojÛw alkoholowych sk≥adane sπ w
UrzÍdzie Gminy,
b) Wniosek powinien zawieraÊ:
ñ imiÍ i nazwisko, adres, nazwÍ i siedzibÍ firmy,
ñ miejsce sprzedaøy alkoholu,
ñ okreúlenie rodzaju napojÛw alkoholowych,
ñ podpis uprawnionej osoby (osÛb) do reprezentowania
przedsiÍbiorcy.
c) Do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
ñ wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej lub aktualny odpis z w≥aúciwego rejestru,
ñ kserokopiÍ zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych (z wyjπtkiem OSP),
ñ zgodÍ w≥aúciciela terenu na sprzedaø napojÛw alkoholowych w czasie organizowanej imprezy na wolnym
powietrzu.
d) W oparciu o otrzymany wniosek pracownik UrzÍdu Gminy
przeprowadza wizjÍ we wnioskowanym miejscu sprzedaøy
pod kπtem zgodnoúci usytuowania punktu i warunkÛw
sprzedaøy napojÛw alkoholowych okreúlonych przez ustawÍ
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi oraz niniejszπ uchwa≥Í Rady Gminy, po czym sporzπdzany jest protokÛ≥ z wizji.
e) Zebrany materia≥ zostaje przekazany do organu opiniujπcego
w celu wydania opinii w formie postanowienia Zarzπdu
Gminy.
f) Zezwolenie na jednorazowπ sprzedaø napojÛw alkoholowych wydawane jest przez pracownika UrzÍdu Gminy
upowaønionego przez WÛjta.
3. Zasady cofania zezwoleÒ.
a) Zezwolenie cofa siÍ, jeøeli zachodzπ przes≥anki okreúlone
w art. 18 ust. 6 pkt. 1-6 ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi i zosta≥y potwierdzone co najmniej jednym z niøej wymienionych dokumentÛw:
ñ protoko≥em Policji,
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protoko≥em z kontroli dokonanej przez KomisjÍ Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
ñ protoko≥em (orzeczeniem) w≥aúciwego organu kontroli
paÒstwowej np. PaÒstwowej Inspekcji Handlowej,
UrzÍdu Kontroli Skarbowej itd.
ñ zeznaniami úwiadkÛw z≥oøonymi w postÍpowaniu
administracyjnym.
b) W postÍpowaniu administracyjnym przy cofniÍciu zezwolenia naleøy uwzglÍdniÊ:
ñ wyniki przeprowadzonej kontroli,
ñ co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadkÛw,
o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 6 pkt. 2 i 4 ustawy
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi,
c) Przed wydaniem decyzji zasiÍga siÍ opinii Komisji BezpieczeÒstwa i Porzπdku Publicznego w przypadkach, o ktÛrym
mowa w art. 18 ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w
trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi,
d) W przypadku cofniÍcia zezwolenia op≥ata za korzystanie
z niego nie podlega zwrotowi.
4. Kontrola przedsiÍbiorstw posiadajπcych zezwolenia na sprzedaø
i podawanie napojÛw alkoholowych:
1) Kontroli podlegajπ wszyscy przedsiÍbiorcy prowadzπcy
sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia w miejscu i poza miejscem sprzedaøy.
2) kontrolÍ przeprowadzajπ:
ñ upowaøniony przez WÛjta Gminy pracownik UrzÍdu
Gminy,
ñ przedstawiciel Policji,
ñ cz≥onek Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych,
3) Kontrole punktÛw sprzedaøy i podawania napojÛw alkoholowych przeprowadzane sπ przez co najmniej dwie
osoby i minimum dwa razy w roku.
4) Z przeprowadzonej kontroli sporzπdza siÍ protokÛ≥.
5) Na podstawie wynikÛw kontroli, organ wydajπcy zezwolenie wzywa ñ przedsiÍbiorcÍ do usuniÍcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybieÒ, podejmuje czynnoúci administracyjne zmierzajπce do cofniÍcia zezwolenia
lub inne dzia≥ania przewidziane prawem.

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZ£ONK”W GMINNEJ
KOMISJI ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W
ALKOHOLOWYCH
1. Wynagrodzenie dla cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych jest wyp≥acane za kaødy udzia≥ w
posiedzeniu tej Komisji z zastrzeøeniem pkt. 3.
2. Wynagrodzenie, o ktÛrym mowa w pkt. 1 wynosi:
ñ dla przewodniczπcego Komisji ñ 135 z≥ brutto
ñ dla pozosta≥ych cz≥onkÛw Komisji ñ 95 z≥ brutto
3. Cz≥onkowi Komisji wykonujπcemu czynnoúci zwiπzane z pracπ
Komisji, wynagrodzenie nie przys≥uguje jeøeli czynnoúci te sπ
wykonywane w godzinach pracy i jeøeli za te godziny pracy
otrzymuje on wynagrodzenie w ramach stosunku pracy.
4. Wynagrodzenie p≥atne jest za kaøde posiedzenie na podstawie
listy obecnoúci.
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UCHWA£A Nr XXVI/164/2001 RADY GMINY ZANIEMYåL
z dnia 29 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia op≥at za wodÍ dostarczanπ z wodociπgÛw zbiorowych stanowiπcych mienie komunalne i za úcieki wprowadzane do zbiorczych urzπdzeÒ kanalizacyjnych oraz na punkt zlewczy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43
ze zm.) Rada Gminy uchwala co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ nastÍpujπce stawki op≥at za 1 m3 pobranej wody oraz
za 1 m3 odbieranych úciekÛw:
woda 1,65 z≥ + VAT
úcieki dop≥ywajπce 2,10 z≥ + VAT
úcieki dowoøone 1,90 z≥ + VAT
ß2
Op≥ata za dostarczanie wody i odbiÛr úciekÛw ustalana jest na
podstawie wskazaÒ wodomierzy, a w przypadku braku moøliwoúci
zainstalowania na podstawie norm zuøycia wody okreúlonych w
rozporzπdzeniu Rady MinistrÛw z dnia 18 grudnia 1996 r. w
sprawie urzπdzeÒ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op≥at za
wodÍ i wprowadzanie úciekÛw (Dz.U. z 1996 r. Nr 151 poz. 716
ze zm.).

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy oraz gminnej
jednostce zaopatrujπcej w wodÍ i odbierajπcej úcieki.
ß4
Traci moc uchwa≥a XIX/118/2000 Rady Gminy Zaniemyúl z dnia
30 paüdziernika 2000 roku w sprawie ustalania op≥at za wodÍ
dostarczanπ z wodociπgÛw zbiorowych stanowiπcych mienie
komunalne i za úcieki wprowadzane do zbiorczych urzπdzeÒ
kanalizacyjnych.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia z mocπ obowiπzujπcπ od 1 stycznia 2002 roku i podlega og≥oszeniu w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) dr Stanis≥aw Stanis≥awski

2755
UCHWA£A Nr XXVI/166/2001 RADY GMINY ZANIEMYåL
z dnia 29 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania przy roz≥oøeniu na raty op≥aty za przekszta≥cenie prawa uøytkowania
wieczystego w prawo w≥asnoúci
Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoúciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543)
w zwiπzku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 4 wrzeúnia 1997 r. o przekszta≥ceniu prawa uøytkowania wieczystego przys≥ugujπcego
osobom fizycznym w prawo w≥asnoúci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65
poz. 746 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 ze zmianami) Rada Gminy w Zaniemyúlu uchwala co
nastÍpuje:

ß1
W przypadku roz≥oøenia na raty op≥aty za przekszta≥cenie prawa
uøytkowania wieczystego w prawo w≥asnoúci ustala siÍ, øe nie
sp≥acona czÍúÊ op≥aty za to przekszta≥cenie podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu umownej stawki oprocentowania przy
zastosowaniu umownej stawki oprocentowania w wysokoúci
40% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski, liczonej od kwoty op≥aty pozostajπcej do zap≥acenia, przy
czym podstawÍ obliczania stanowiÊ bÍdzie stopa redyskonta z
koÒca roku poprzedzajπcego.
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ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) dr Stanis≥aw Stanis≥awski

2756
UCHWA£A Nr 106/2001 ZARZ•DU MIEJSKIEGO W åRODZIE WLKP.
z dnia 22 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia op≥at za wodÍ i wprowadzanie úciekÛw do urzπdzeÒ kanalizacyjnych SpÛ≥ki z o.o. Miejskiego
PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Cieplnej, WodociπgÛw i Kanalizacji w årodzie Wlkp.
Na podstawie Uchwa≥y Nr IV/50/99 Rady Miejskiej w årodzie Wlkp. z dnia 25 stycznia 1999 roku w sprawie upowaønienia
Zarzπdu Miejskiego w årodzie Wlkp. do ustalania op≥at za wodÍ
i wprowadzanie úciekÛw do urzπdzeÒ kanalizacyjnych Miejskiego PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Cieplnej, WodociπgÛw i Kanalizacji w årodzie Wlkp. Zarzπd Miejski w årodzie Wielkopolskiej
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ op≥atÍ za pobieranπ z urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ
i úcieki wprowadzane do urzπdzeÒ kanalizacji sanitarnej Miejskiego PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Cieplnej, WodociπgÛw i Kanalizacji w årodzie Wlkp. dla wszystkich odbiorcÛw z rejony
dzia≥ania SpÛ≥ki:
ñ za 1 m3 pobranej wody 2,10 z≥ + podatek VAT
ñ za 1 m3 wprowadzanych úciekÛw 2,10 z≥ + VAT

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiego PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Cieplnej, WodociπgÛw i Kanalizacji w årodzie Wlkp.
ß3
Traci moc Uchwa≥a Nr 10/2001 Zarzπdu Miejskiego w årodzie
Wlkp. z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia op≥at za
wodÍ i wprowadzanie úciekÛw do urzπdzeÒ kanalizacyjnych
SpÛ≥ki z o.o. Miejskiego PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Cieplnej,
WodociπgÛw i Kanalizacji w årodzie Wlkp.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i podlega publikacji w sposÛb zwyczajowo przyjÍty.
Burmistrz
(ñ) Mieczys≥aw JackÛw
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2757
UCHWA£A Nr XXXVI/321/2001 RADY MIEJSKIEJ W ROGOèNIE
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa)
przeznaczonych do spoøycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaøy oraz zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc
sprzedaøy napojÛw alkoholowych
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 96 ustawy z dnia
26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230) z pÛüniejszymi
zmianami.
ß1
Ustala siÍ ≥πcznπ liczbÍ punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy jak i w miejscu sprzedaøy
w iloúci 100 punktÛw w tym:
1) przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy ñ 75,
2) przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy ñ 25.
ß2
1. Sprzedaø detaliczna napojÛw alkoholowych zawierajπcych
powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa)odbywa siÍ na terenie miasta i wsi w placÛwkach handlowych branøy spoøywczej lub spoøywczo-przemys≥owych.
2. PlacÛwka handlowa powinna posiadaÊ wydzielone stoisko,
w ktÛrym sprzedawca prowadzi bezpoúredniπ sprzedaø napojÛw alkoholowych, za ladπ wydzielajπcπ to miejsce od pozosta≥ej czÍúci placÛwki.

ß3
Punkty sprzedaøy napojÛw alkoholowych nie mogπ byÊ usytuowane:
a) na terenie szkÛ≥ i placÛwek oúwiatowo-wychowawczych,
b) na terenie zak≥adÛw pracy i sto≥Ûwek zak≥adowych,
c) w obiektach kolejowych.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Rogoüna.
ß5
Traci moc uchwa≥a XXXI/280/93 Rady Miejskiej w Rogoünie
Wlkp. z dnia 9 czerwca 1993 r.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Zdzis≥aw Hinz
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UCHWA£A Nr XXXIV/159/2001 RADY POWIATU W•GROWIECKIEGO
z dnia 18 paüdziernika 2001 r.
w sprawie okreúlenia zasad wynajmu lokal i mieszkalnych stanowiπcych w≥asnoúÊ Powiatu Wπgrowieckiego
Na podstawie art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorÛw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 z 2001 r.) Rada
Powiatu Wπgrowieckiego uchwala co nastÍpuje:
ß1
Powiat Wπgrowiecki wynajmuje lokale mieszkalne odp≥atnie na
podstawie umowy najmu zawartej pomiÍdzy Zarzπdem Powiatu
Wπgrowieckiego a najemcπ, na czas nieoznaczony lub na czas
oznaczony nie krÛtszy niø 3 lata.

ß2
Umowy najmu lokali mieszkalnych pozostajπcych w trwa≥ym
zarzπdzie jednostek organizacyjnych powiatu wπgrowieckiego,
mogπ byÊ zawierane przez kierownikÛw tych jednostek na czas nie
d≥uøszy niø czas, na ktÛry zosta≥ ustanowiony trwa≥y zarzπd z
jednoczesnym uzyskaniem zgody zarzπdu powiatu wπgrowieckiego.
ß3
1. Zarzπd Powiatu Wπgrowieckiego ustala stawki czynszu najmu
za 1 m2 powierzchni uøytkowej lokali z uwzglÍdnieniem czyn-
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nikÛw podwyøszajπcych lub obniøajπcych ich wartoúÊ uøytkowπ:
ñ po≥oøenie budynku,
ñ po≥oøenie lokalu w budynku,
ñ wyposaøenie budynku i lokalu w urzπdzenia techniczne
i instalacje oraz ich stan,
ñ ogÛlny stan techniczny budynku.
2. Podwyøszenie stawek czynszu moøe nastπpiÊ nie czÍúciej niø
co 6 miesiÍcy.
ß4
1. Najemca zobowiπzany jest do uiszczania czynszu w wysokoúci
i terminie umÛwionym
2. Czynsz najmu stanowi dochÛd powiatu.
3. Najemca ponosi op≥aty dodatkowe wed≥ug aktualnie obowiπzujπcych cen oraz rzeczywiúcie poniesionych kosztÛw zwiπzanych z uøywaniem lokalu.
4. Jeøeli najemca pozostaje w zw≥oce z zap≥atπ czynszu za trzy
pe≥ne okresy p≥atnoúci, pomimo wyznaczenia dodatkowego
miesiÍcznego terminu do zap≥aty zaleg≥ych i bieøπcych naleønoúci, zarzπd powiatu moøe wypowiedzieÊ umowÍ najmu z zachowaniem miesiÍcznego okresu wypowiedzenia.
ß5
1. Jeúli wypowiedzenie umowy najmu ma nastπpiÊ z przyczyn
okreúlonych w ß4 ust. 4 a najemca osiπga dochody na
poziomie umoøliwiajπcym ubieganie siÍ w gminie o wynajÍcie
lokalu socjalnego, zarzπd powiatu zawrze z najemcπ ugodÍ
w sprawie zap≥aty zaleg≥ych i bieøπcych naleønoúci.
2. Wypowiedzenie umowy dokonane z naruszeniem ust. 1 jest
niewaøne.
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ß6
1. Lokal musi byÊ uøytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Bez zgody zarzπdu powiatu wπgrowieckiego najemca nie
moøe wynajπÊ, podnajπÊ ani uøyczyÊ lokalu stanowiπcego
w≥asnoúÊ powiatu.
3. Rozporzπdzenie lokalem w sposÛb wskazany w ust. 2 spowoduje rozwiπzanie umowy najmu z zachowaniem miesiÍcznego
okresu wypowiedzenia a w przypadku powstania z winy najemcy zagroøenia, najem zostanie wypowiedziany ze skutkiem natychmiastowym.
ß7
1. Najemca zobowiπzany jest do dokonywania w wynajmowanym lokalu, na w≥asny koszt, bieøπcych prac remontowych.
2. PodjÍcie przez najemcÍ prac majπcych na celu ulepszenie
wynajmowanego lokalu wymaga:
a) uzyskania zgody zarzπdu powiatu na wykonanie przedmiotowych prac
b) okreúlenia w drodze aneksu do umowy najmu, sposobu
rozliczenia z najemcπ poniesionych przez niego kosztÛw
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu Wπgrowieckiego.
ß9
Uchwa≥a wchodzi wøycie 14 dni od dnia og≥oszenia w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Powiatu Wπgrowieckiego
(ñ) Andrzej Bielecki
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UCHWA£A Nr XXIX/166/2001 RADY POWIATU RAWICKIEGO
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkÛ≥ ponadgimnazjalnych majπcych siedzibÍ na obszarze Powiatu Rawickiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z pÛün.zm.)
oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 r. o systemie
oúwiaty (Dz.U. z 1996 roku, Nr 67 z pÛün.zm.) w zwiπzku z art. 10a
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzajπce reformÍ
ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96 z pÛün.zm.), po uzgodnieniu
z Kuratorem Oúwiaty w Poznaniu oraz po zasiÍgniÍciu opinii
Powiatowego UrzÍdu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawiczu Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ stanowiπcy Za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y, plan
sieci publicznych szkÛ≥ ponadgimnazjalnych majπcych siedzibÍ
na obszarze Powiatu Rawickiego.

ß2
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia i podlega og≥oszeniu
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß4
Wykonanie Uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Powiatu Rawickiego.

Przewodniczπcy
Rady Powiatu Rawickiego
(ñ) Janusz MaÊkowiak
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXIX/166/2001
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkÛ≥ ponadgimnazjalnych
majπcych siedzibÍ na obszarze
Powiatu Rawickiego.

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZK”£
PONADGIMNAZJALNYCH NA OBSZARZE
POWIATU RAWICKIEGO
I.

Szko≥y zawodowe:
1. Szko≥a Zawodowa w Rawiczu
prowadzona przez Powiat Rawicki,
2. Szko≥a Zawodowa Specjalna w Rawiczu
prowadzona przez Powiat Rawicki,
3. Szko≥a Zawodowa w Bojanowie
prowadzona przez Powiat Rawicki,
4. Szko≥a Zawodowa w Jutrosinie
prowadzona przez GminÍ Jutrosin,
5. Szko≥a Zawodowa w Miejskiej GÛrce
prowadzona przez GminÍ Miejska GÛrka.
II. Licea profilowane:
1. I Liceum Profilowane w Rawiczu
prowadzone przez Powiat Rawicki,
2. II Liceum Profilowane w Rawiczu
prowadzone przez Powiat Rawicki,
3. III Liceum Profilowane w Rawiczu
prowadzone przez Powiat Rawicki,
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4. Liceum profilowane w Bojanowie
prowadzone przez Powiat Rawicki,
5. Liceum Profilowane dla Doros≥ych w Golinie Wielkiej
prowadzone przez Powiat Rawicki,
6. Liceum Profilowane w Jutrosinie
prowadzone przez GminÍ Jutrosin,
7. Liceum Profilowane w Miejskiej GÛrce
prowadzone przez GminÍ Miejska GÛrka.
III. Licea uzupe≥niajπce:
1. Liceum Uzupe≥niajπce w Rawiczu
prowadzone przez Powiat Rawicki,
2. Liceum Uzupe≥niajπce w Bojanowie
prowadzone przez Powiat Rawicki,
3. Liceum Uzupe≥niajπce dla Doros≥ych w Golinie Wielkiej
prowadzone przez Powiat Rawicki,
4. Liceum Uzupe≥niajπce w Jutrosinie
prowadzone przez GminÍ Jutrosin,
5. Liceum Uzupe≥niajπce w Miejskiej GÛrce
prowadzone przez GminÍ Miejska GÛrka.
IV. Szko≥y policealne:
1. Szko≥a Policealna Nr 1 w Rawiczu
prowadzona przez Powiat Rawicki,
2. Szko≥a Policealna Nr 2 w Rawiczu
prowadzona przez Powiat Rawicki,
3. Szko≥a Policealna w Bojanowie
prowadzona przez Powiat Rawicki,
4. Szko≥a Policealna w Rawiczu
prowadzona przez Samorzπd WojewÛdztwa Wielkopolskiego

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Janusz MaÊkowiak
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UCHWA£A Nr XXIX/167/2001 RADY POWIATU RAWICKIEGO
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkÛ≥ specjalnych majπcych siedzibÍ na obszarze Powiatu Rawickiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z pÛün.zm.)
oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 r. o systemie
oúwiaty (Dz.U. z 1996 roku, Nr 67 z pÛün.zm.) Rada Powiatu
Rawickiego uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ stanowiπcy Za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y, plan
sieci publicznych szkÛ≥ specjalnych majπcych siedzibÍ na obszarze
Powiatu Rawickiego.

ß2
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia i podlega og≥oszeniu
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß3
Wykonanie Uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Powiatu Rawickiego.

Przewodniczπcy
Rady Powiatu Rawickiego
(ñ) Janusz MaÊkowiak
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXIX/167/2001
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 25 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkÛ≥ specjalnych majπcych siedzibÍ
na obszarze Powiatu Rawickiego

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZK”£ SPECJALNYCH
NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO
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2. Szko≥a Podstawowa Specjalna w Filialna w £aszczynie
prowadzona przez Powiat Rawicki,
III. Gimnazja specjalne:
1. Gimnazjum Specjalne w Rawiczu
prowadzone przez Powiat Rawicki,
2. Gimnazjum Specjalne Filialne w £aszczynie
prowadzone przez Powiat Rawicki.
IV. Szko≥y zawodowe specjalne:
1. Szko≥a Zawodowa Specjalna w Rawiczu
prowadzona przez Powiat Rawicki.

Przewodniczπcy Rady
I.

Szko≥y podstawowe specjalne:
1. Szko≥a Podstawowa Specjalna w Rawiczu
prowadzona przez Powiat Rawicki,

(ñ) Janusz MaÊkowiak
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PREZES URZ DU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OPO-820/1363-A/5/2001/I/AJ
PoznaÒ, dnia 7 listopada 2001 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b)
i c) w zwiπzku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ñ Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099) oraz w zwiπzku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. ñ Kodeks postÍpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku

zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo
dzia≥alnoúci gospodarczej w pierwszym roku stosowania
taryfy dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep≥a ñ w wysokoúci minus 3,8%,
3) ustaliÊ wspÛ≥czynnik korekcyjny Xr, okreúlajπcy projektowanπ
poprawÍ efektywnoúci funkcjonowania PrzedsiÍbiorstwa oraz
zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo
dzia≥alnoúci gospodarczej w nastÍpnym roku stosowania
taryfy w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy
dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep≥a
ñ w wysokoúci 1,0%,
4) ustaliÊ okres obowiπzywania wspÛ≥czynnika korekcyjnego
Xr, o ktÛrym mowa w pkt 3 ñ do dnia 31 grudnia 2003 r.

z dnia 24 wrzeúnia 2001 r.
UZASADNIENIE
ìSTOMILî SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ
z siedzibπ w årodzie Wielkopolskiej
posiadajπcej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 630208827
zwanej w dalszej czÍúci decyzji ìPrzedsiÍbiorstwemî
postanawiam
1) zatwierdziÊ taryfÍ dla ciep≥a ustalonπ przez PrzedsiÍbiorstwo,
stanowiπcπ za≥πcznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliÊ wspÛ≥czynnik korekcyjny XW, okreúlajπcy projektowanπ
poprawÍ efektywnoúci funkcjonowania PrzedsiÍbiorstwa oraz

Na podstawie art. 61 ß1 Kodeksu postÍpowania administracyjnego, na wniosek PrzedsiÍbiorstwa posiadajπcego koncesjÍ
z dnia 2 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciep≥a nr WCC/351/
/1363/U/OT-5/98/MW, w dniu 25 wrzeúnia 2001 r. zosta≥o
wszczÍte postÍpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciep≥a, ustalonej przez PrzedsiÍbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ñ Prawo energetyczne,
przedsiÍbiorstwa energetyczne posiadajπce koncesje na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy≥ania i dystrybucji oraz obrotu ciep≥em ustalajπ taryfy dla
ciep≥a, ktÛre podlegajπ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myúl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy ñ
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE na-
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leøy ustalanie wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych okreúlajπcych poprawÍ efektywnoúci funkcjonowania przedsiÍbiorstwa energetycznego oraz zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci gospodarczej, a takøe ustalanie okresu obowiπzywania tych wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych.
W trakcie postÍpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, øe PrzedsiÍbiorstwo opracowa≥o taryfÍ zgodnie z zasadami okreúlonymi w art. 45 ustawy
ñ Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporzπdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ
w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96, poz.1053), zwanego w dalszej
czÍúci ìrozporzπdzeniem taryfowymî.
Bazowe ceny skalkulowane zosta≥y przez PrzedsiÍbiorstwo
na podstawie uzasadnionych kosztÛw prowadzenia dzia≥alnoúci,
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porÛwnywalnych kosztÛw poniesionych przez PrzedsiÍbiorstwo w okresie sprawozdawczym (ß12 ust. 2 rozporzπdzenia
taryfowego).
WspÛ≥czynniki korekcyjne, o ktÛrych mowa w punkcie 2 i 3
sentencji decyzji, ustalone zosta≥y adekwatnie do moøliwoúci
poprawy efektywnoúci funkcjonowania tego PrzedsiÍbiorstwa
oraz stosownie do zmiany warunkÛw prowadzenia przez to
PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
WspÛ≥czynnik korekcyjny XW, uwzglÍdniony zosta≥ w cenach
ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszπ decyzjπ.
WspÛ≥czynnik korekcyjny Xr, PrzedsiÍbiorstwo stosuje zgodnie
z ß28 rozporzπdzenia taryfowego, dostosowujπc ceny do zmieniajπcych siÍ warunkÛw prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej.
Okres obowiπzywania wspÛ≥czynnika korekcyjnego Xr ñ w
myúl ß28 ust. 3 rozporzπdzenia taryfowego ñ jest rÛwnoznaczny
z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek≥em jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys≥uguje odwo≥anie do Sπdu OkrÍgowego w Warszawie ñ sπdu antymonopolowego ñ za moim
poúrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
dorÍczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
ñ Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 ß1
Kodeksu postÍpowania cywilnego).
2. Odwo≥anie od decyzji powinno czyniÊ zadoúÊ wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraÊ oznaczenie
zaskarøonej decyzji i wartoúci przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutÛw, zwiÍz≥e ich uzasadnienie, wskazanie dowodÛw, a
takøe zawieraÊ wniosek o uchylenie albo o zmianÍ decyzji ñ
w ca≥oúci lub czÍúci (art. 47949 Kodeksu postÍpowania cywilnego). Odwo≥anie naleøy przes≥aÊ na adres Zachodniego
Oddzia≥u Terenowego UrzÍdu Regulacji Energetyki, ul. Grunwaldzka 1, 60-780 PoznaÒ.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwiπzku z art. 31 ust. 3
pkt 2 i ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne,
taryfa moøe zaczπÊ obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po
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up≥ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Z upowaønienia Prezesa
UrzÍdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia≥u Terenowego
UrzÍdu Regulacji Energetyki
z siedzibπ w Poznaniu
(ñ) Henryk Kanoniczak

TARYFA DLA CIEP£A
ìSTOMILî SpÛ≥ka z o.o.
z siedzibπ w årodzie Wielkopolskiej

CZ å∆ I
Objaúnienia pojÍÊ i skrÛtÛw
1. ustawa ñ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43 poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103 poz. 1099),
2. rozporzπdzenie taryfowe ñ rozporzπdzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96 poz. 1053),
3. rozporzπdzenie przy≥πczeniowe ñ rozporzπdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych warunkÛw przy≥πczenia podmiotÛw do sieci ciep≥owniczych, obrotu ciep≥em, úwiadczenia us≥ug przesy≥owych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw (Dz.U. Nr 72 poz. 845),
4. sprzedawca ñ ìSTOMILî SpÛ≥ka z o.o. z siedzibπ w årodzie
Wielkopolskiej przy ul. PrπdzyÒskiego 16,
5. odbiorca ñ kaødy, kto otrzymuje lub pobiera ciep≥o na podstawie umowy z przedsiÍbiorstwem energetycznym,
6. ürÛd≥o ciep≥a ñ po≥πczone ze sobπ urzπdzenia lub instalacje
s≥uøπce do wytwarzania ciep≥a,
7. uk≥ad pomiarowo-rozliczeniowy ñ dopuszczony do stosowania
zespÛ≥ urzπdzeÒ s≥uøπcych do pomiaru iloúci i parametrÛw
noúnika ciep≥a, ktÛrych wskazania stanowiπ podstawÍ do
obliczenia naleønoúci z tytu≥u dostarczania ciep≥a,
8. zamÛwiona moc cieplna ñ ustalona przez odbiorcÍ najwiÍksza
moc cieplna, jaka w ciπgu roku wystÍpuje w danym obiekcie
dla warunkÛw obliczeniowych, ktÛra powinna uwzglÍdniaÊ
moc cieplnπ niezbÍdnπ dla:
a) pokrycia strat ciep≥a w obiekcie, zapewniajπca utrzymanie
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujπcych siÍ w tym obiekcie,
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b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep≥ej wody w punktach czerpalnych, znajdujπcych siÍ w
tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid≥owej pracy innych urzπdzeÒ lub
instalacji, zgodnie z okreúlonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

CZ å∆ II
Zakres dzia≥alnoúci gospodarczej
zwiπzanej z zaopatrzeniem w ciep≥o

Poz. 2761

CZ å∆ V
Zasady ustalania cen
Ceny okreúlone w niniejszej taryfie zosta≥y ustalone zgodnie z
art. 45 ustawy oraz z ß25 rozporzπdzenia taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono wed≥ug zasad okreúlonych w ß18-19
rozporzπdzenia taryfowego.

CZ å∆ VI
Warunki stosowania cen

Sprzedawca prowadzi dzia≥alnoúÊ gospodarczπ zwiπzanπ z zaopatrzeniem w ciep≥o na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa
UrzÍdu Regulacji Energetyki na wytwarzanie ciep≥a ñ nr WCC/
/351/1363/U/OT-5/98/MW z 2 listopada 1998 r.

CZ å∆ III
Podzia≥ odbiorcÛw na grupy
Zgodnie z ß10 rozporzπdzenia taryfowego okreúlono jednπ
grupÍ odbiorcÛw:
Grupa W1 ñ odbiorcy ciep≥a wytwarzanego w ürÛdle ciep≥a
sprzedawcy w postaci gorπcej wody, dostarczanego do sieci
ciep≥owniczych bÍdπcych w≥asnoúciπ odbiorcÛw i przez nich
eksploatowanych.

CZ å∆ IV
Rodzaje oraz wysokoúÊ cen

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny sπ stosowane przy zachowaniu standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw, ktÛre
zosta≥y okreúlone w rozdziale 6 rozporzπdzenia przy≥πczeniowego.
2. W przypadku:
ñ niedotrzymania przez sprzedawcÍ standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw lub warunkÛw umowy sprzedaøy ciep≥a przez odbiorcÍ,
ñ uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid≥owych wskazaÒ
uk≥adu pomiarowo-rozliczeniowego,
ñ udzielenia bonifikat i naliczenia upustÛw przys≥ugujπcych
odbiorcy,
ñ nielegalnego poboru ciep≥a,
stosuje siÍ odpowiednio postanowienia rozdzia≥u 4 rozporzπdzenia taryfowego.

CZ å∆ VII
Zasady wprowadzania zmian cen

1. Cena za zamÛwionπ moc cieplnπ
roczna (zł/MW/rok)

rata miesięczna (zł/MW/m-c)

netto

brutto

netto

brutto

37 450,29

45 689,36

3 120,86

3 807,45

2. Cena ciep≥a
netto (zł/GJ)

brutto (zł/GJ)

18,00

21,96

3. Cena noúnika ciep≥a
netto (w zł/m3)

brutto (w zł/m3)

6,15

7,50

W podanych wyøej cenach brutto uwzglÍdniono podatek od
towarÛw i us≥ug (VAT) w wysokoúci 22%.

1. Taryfa moøe obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po up≥ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcÛw ciep≥a o rozpoczÍciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.
3. Sprzedawca moøe dostosowywaÊ ceny do zmieniajπcych siÍ
warunkÛw prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej zgodnie
z ß28 rozporzπdzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach cen odbiorcy bÍdπ informowani
w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.

Dyrektor ds. Produkcji
Cz≥onek Zarzπdu
(ñ) Wojciech £oda
Prezes Zarzπdu
(ñ) Mieczys≥aw Kubacki
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2762
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 9 listopada 2001 r.
o sprostowaniu b≥Ídu
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og≥aszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)
prostuje siÍ b≥πd
w uchwale nr XLII/260/2001 Rady Gminy Czerwonak z dnia
16 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w OwiÒskach (dz. 258/2 i 259/2) (opublikowanej w

Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 64, poz. 1199 z 7 czerwca
2001 r.) w ten sposÛb, øe po za≥πczniku nr 1 powinien byÊ
za≥πcznik graficzny nr 2 opublikowany poniøej.

Wojewoda Wielkopolski
(ñ) Andrzej Nowakowski
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