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2763
ROZPORZ•DZENIE Nr 42/2001 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia rodzajÛw úrodkÛw, jakie mogπ byÊ uøywane na ulicach, placach i drogach publicznych oraz warunkÛw
ich stosowania
Na podstawie art. 47c ust. 3 ustawy z dnia 16 paüdziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079
i Nr 100, poz. 1085), zarzπdza siÍ, co nastÍpuje:
ß1
1. W celu likwidacji úliskoúci na ulicach, placach i drogach
publicznych w okresie mrozÛw i opadÛw únieønych dopuszcza
siÍ stosowanie nastÍpujπcych úrodkÛw chemicznych:
1) w postaci sta≥ej lub sta≥ej zraszanej:
a) chlorku sodu (NaCl),
b) chlorku magnezu (MgCl2),
c) chlorku wapnia (CaCl2),
d) mieszaniny chlorkÛw wymienionych pod lit. a, b i c,
e) mieszaniny chlorkÛw wymienionych pod lit. a, b i c
z piaskiem,
2) w postaci roztworu wodnego, zwanego solankπ:
a) chlorku sodu (NaCl),
b) chlorku magnezu (MgCl2),
c) chlorku wapnia (CaCl2),
3) w postaci jednorodnych mieszanin chlorkÛw wymienionych pod lit. a, b i c z piaskiem, kruszywami naturalnymi,
kruszywami kamiennymi ≥amanymi, øuølem wielkopiecowym kawa≥kowanym lub øuølem kot≥owym.
ß2
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki stosowania úrodkÛw chemicznych na ulicach, placach i drogach publicznych:
1. årodki chemiczne stosuje siÍ zapobiegawczo oraz w celu
usuniÍcia go≥oledzi i oblodzenia a takøe w celu zapobiegania
zlodowaceniu i ubijaniu úniegu na jezdni.
2. IloúÊ úrodkÛw chemicznych, o ktÛrych mowa w ß1 ust. 1 pkt 1
i 2, naleøy ograniczyÊ do niezbÍdnego minimum.
3. Maksymalna iloúÊ úrodkÛw chemicznych zuøytych przy likwidacji úliskoúci na jezdniach nie moøe przekroczyÊ ≥πcznie 1
kg na 1 m2 powierzchni jezdni podczas zimy o przeciÍtnych
warunkach atmosferycznych i 2 kg na 1 m2 powierzchni
jezdni podczas zimy o wyjπtkowo niesprzyjajπcych warunkach atmosferycznych.
4. SzerokoúÊ rozrzutu úrodkÛw chemicznych na jezdniÍ sprzÍtem mechanicznym nie moøe przekraczaÊ 90% szerokoúci
jezdni, z zastrzeøeniem ust. 5.
5. Na drogach, przy ktÛrych drzewa rosnπ rzÍdowo w odleg≥oúci
mniejszej niø 1 m od krawÍdzi jezdni szerokoúÊ rozrzutu úrodkÛw chemicznych na jezdniÍ sprzÍtem mechanicznym nie
moøe przekraczaÊ 80% szerokoúci jezdni.
6. årodki chemiczne stosowane do stapiania úniegu nie mogπ
stanowiÊ jedynego sposobu usuwania úniegu z jezdni.

7. StÍøenie roztworu wodnego chlorku uøytego do zraszania
postaci sta≥ej úrodkÛw. o ktÛrych mowa w ß1 ust. 1 pkt 1
lit a, b, c i d nie powinno przekroczyÊ 25%.
8. StÍøenia roztworÛw wodnych úrodkÛw chemicznych, o ktÛrych mowa w ß1 ust. 1 pkt 1 i 2 wynoszπ:
a) 25% dla roztworu chlorku sodu stosowanego w temperaturze do -6∞C
b) 15% dla roztworu chlorku wapnia stosowanego w temperaturze do -5∞C
c) 30% dla roztworu chlorku wapnia stosowanego w temperaturze do -10∞C
d) 30% dla roztworu chlorku magnezu stosowanego w
temperaturze do -10∞C
9. Dawki úrodkÛw chemicznych, o ktÛrych mowa w ß1 ust. 1
stosowanych w celu likwidacji úliskoúci na ulicach, placach
i drogach publicznych okreúla za≥πcznik do rozporzπdzenia.
ß3
1. Zabrania siÍ stosowania úrodkÛw chemicznych, o ktÛrych
mowa w ß1 ust. 1, a takøe ich mieszanin z piaskiem na:
1) nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych i spÍkanych,
2) chodnikach w miastach i innych jednostkach osadniczych,
3) jezdniach ulic, drÛg i placÛw w miastach, przy ktÛrych
znajdujπ siÍ skupienia starodrzewu albo inne duøe skupienia drzew i krzewÛw,
4) jezdniach ulic lub placÛw, przy ktÛrych znajdujπ siÍ parki
zabytkowe, parki wiejskie, aleje bÍdπce pomnikami przyrody lub zespo≥y zieleni wymagajπce ochrony ze wzglÍdu
na walory krajobrazowe úrodowiska albo niezbÍdne do
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i wypoczynkowych
mieszkaÒcÛw.
2. Zabrania siÍ sk≥adowania úniegu z zawartoúciπ úrodkÛw
chemicznych pod drzewami, krzewami lub na trawnikach.
3. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzglÍdami
bezpieczeÒstwa ruchu drogowego dopuszcza siÍ odstÍpstwa od zasady wyraøonej w ust. 1 pkt 3 i 4, o ile zastosowanie piasku okaøe siÍ nieskuteczne.
ß4
Rozporzπdzenie wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jego
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(ñ) Andrzej Nowakowski
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Za≥πcznik
do Rozporzπdzenia Nr 42/2001
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 12 listopada 2001 r.

DAWKI åRODK”W CHEMICZNYCH STOSOWANYCH W CELU LIKWIDACJI
åLISKOåCI NA ULICACH, PLACACH I DROGACH PUBLICZNYCH

2764
UCHWA£A Nr XXXI/221/2001 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 19 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kwiejce
ñ teren zabudowy jednorodzinnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 roku z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 roku
z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Drawsko uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi
Kwiejce, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu (dzia≥kÍ nr 47/6) w skali 1:1000, zwanym dalej
rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.

ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu wyznacza siÍ:
1) teren zabudowy jednorodzinnej ñ oznaczony na rysunku Mj,
2) teren upraw polowych ñ oznaczony na rysunku R.
ß3
Dla terenu zabudowy jednorodzinnej Mj ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) na terenie wydzielonej dzia≥ki istnieje moøliwoúÊ lokalizacji
budynku mieszkalnego i gospodarczego,
2) zabudowa moøe byÊ realizowana, na obszarze ograniczonym
obowiπzujπcπ i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okreúlonymi na rysunku,
3) wysokoúÊ budynku mieszkalnego nie moøe przekroczyÊ 2 kondygnacji (druga w stromym dachu) i maksymalnej wysokoúci

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 139

ó 9703 ó

Poz. 2764

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 139

4)

5)
6)
7)

ó 9704 ó

8,5 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,
budynek mieszkalny naleøy realizowaÊ z dachem stromym,
symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kπcie pochylenia
po≥aci min. 35∞,
maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia≥ki,
tereny biologicznie czynne ñ trwale pokryte roúlinnoúciπ
winne stanowiÊ min. 30% ca≥kowitej powierzchni dzia≥ki,
od strony wjazdu na dzia≥kÍ naleøy zapewniÊ odpowiedniπ
liczbÍ miejsc postojowych.

ß4
Dla terenu upraw polowych R ustala siÍ:
1) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
2) zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem.

Poz. 2764, 2765

3) odprowadzanie úciekÛw:
a) do czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej do
szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych
z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych w tym zakresie,
úcieki bÍdπ wywoøone na punkt zlewny najbliøszej oczyszczalni úciekÛw,
b) docelowo do 2010 roku do wiejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni úciekÛw.
4) gromadzenie odpadÛw sta≥ych w pojemnikach i wywÛz na
zorganizowane wysypisko úmieci,
5) ogrzewanie obiektÛw lokalne paliwem ekologicznym (np.:
energiπ elektrycznπ, gazem lub paliwami p≥ynnymi).
ß7
Ustala siÍ 30% stawkÍ, s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu
wartoúci nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu.

ß5
Obowiπzujπ okreúlone na rysunku zmiany planu:
1) obowiπzujπce linie zabudowy,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy.

ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Drawsko.

ß6
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:
1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcego systemu elektroenergetycznego na warunkach okreúlonych przez dostawcÍ,
2) zaopatrzenie w wodÍ:
a) tymczasowo ze studni usytuowanej na dzia≥ce z zachowaniem warunkÛw szczegÛlnych w tym zakresie,
b) docelowo z wiejskiej sieci wodociπgowej,

ß9
Na obszarze wsi Kwiejce objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc
ustalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko zatwierdzonego uchwa≥π Nr XII/78/
/92 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 lutego 1992 r.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) inø. Ryszard Wyrwa

2765
UCHWA£A Nr XXXI/222/2001 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 19 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kwiejce
Nowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pÛün.
zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 roku z pÛün.
zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi
Kwiejce Nowe, zwanπ dalej zmianπ planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu (dzia≥ki o numerach: 171/1-171/6) w skali 1:1000,
zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
1. Na obszarze objÍtym zmianπ planu wyznacza siÍ:
1) teren zabudowy rekreacyjnej ñ oznaczony na rysunku ZR,
2) teren komunikacji ñ oznaczony K.
2. teren, o ktÛrym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi przestrzeÒ do
realizacji liniowych urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
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ß3
Dla terenu zabudowy rekreacyjnej ZR ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia≥u:
1) na terenie wydzielonej dzia≥ki istnieje moøliwoúÊ budowy
jednego obiektu kubaturowego,
2) zabudowa moøe byÊ realizowana, na obszarze ograniczonym
obowiπzujπcπ i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
3) wysokoúÊ budynku mieszkalnego nie moøe przekroczyÊ 2 kondygnacji (druga w stromym dachu) i maksymalnej wysokoúci
10 m od poziomu terenu,
4) budynki naleøy realizowaÊ z dachem stromym, symetrycznym, dwu- lub czterospadowym o kπcie pochylenia po≥aci
min. 30∞,
5) domy rekreacyjne naleøy lokalizowaÊ w obowiπzujπcej linii
zabudowy i przy dachu dwuspadowym ñ kalenicπ rÛwnolegle
do drogi,
6) dopuszcza siÍ cofniÍcie lub wysuniÍcie partii wejúciowych
do budynku,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni
dzia≥ki,
8) tereny biologicznie czynne ñ trwale pokryte roúlinnoúciπ
(ozdobnπ, zrÛønicowanπ gatunkowo) winne stanowiÊ min.
30% ca≥kowitej powierzchni dzia≥ki,
9) teren podzielono na 6 dzia≥ek,
10)od strony wjazdu na dzia≥kÍ naleøy zapewniÊ odpowiedniπ
liczbÍ miejsc postojowych dla w≥asnych potrzeb.

1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcego systemu elektroenergetycznego na warunkach okreúlonych przez dostawcÍ,
2) zaopatrzenie w wodÍ:
a) tymczasowo ze studni usytuowanej na dzia≥ce z zachowaniem warunkÛw szczegÛlnych w tym zakresie,
b) docelowo z wiejskiej sieci wodociπgowej,
3) odprowadzanie úciekÛw:
a) do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych w tym
zakresie, úcieki bÍdπ wywoøone na punkt zlewny oczyszczalni úciekÛw w Drawskim M≥ynie,
b) docelowo do 2010 roku do wiejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni úciekÛw.
4) odprowadzanie wÛd deszczowych powierzchniowo,
5) gromadzenie odpadÛw sta≥ych w pojemnikach i wywÛz na
gminne wysypisko úmieci w Gminie WieleÒ,
6) ogrzewanie obiektÛw lokalne paliwem ekologicznym (np.:
energiπ elektrycznπ, gazem lub paliwami p≥ynnymi).

ß4
Dla terenu komunikacji ustala siÍ czÍúÊ pasa drogowego ulicy
dojazdowej K o jednej jezdni dwupasowej:
1) o minimalnej szerokoúci pasa ruchu ñ 2,5 m,
2) o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych ñ 10,0 m.

ß9
Na obszarze wsi Kwiejce Nowe objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ
moc ustalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Drawsko zatwierdzonego uchwa≥π Nr XII/
/78/92 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 lutego 1992 r.

ß5
Obowiπzujπ okreúlone na rysunku zmiany planu:
1) obowiπzujπce linie zabudowy,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy.
3) wymagane usytuowanie kalenicy.

ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß6
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:

ß7
Ustala siÍ dla terenu ZR ñ 30% stawkÍ, s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty
z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Drawsko.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) inø. Ryszard Wyrwa
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UCHWA£A Nr XXXI/223/2001 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 19 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kwiejce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 roku z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 roku z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Drawsko uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi
Kwiejce, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu (dzia≥kÍ nr 91/1) w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu wyznacza siÍ:
1) teren zabudowy pensjonatowej ñ oznaczony na rysunku MP,
2) teren komunikacji ñ oznaczony na rysunku K, Kx.
ß3
Dla terenu zabudowy jednorodzinnej MP ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) na terenie wydzielonej dzia≥ki dopuszcza siÍ lokalizowanie:
budynkÛw pensjonatu, mieszkania dla w≥aúciciela lub administratora obiektu, funkcji handlowo-gastronomicznych, obiektÛw ma≥ej architektury,
2) zabudowa moøe byÊ realizowana, na obszarze ograniczonym
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okreúlonymi na rysunku,
3) wysokoúÊ budynku pensjonatu nie moøe przekroczyÊ 3 kondygnacji (trzecia w stromym dachu) i maksymalnej wysokoúci
12 m od poziomu terenu, a budynkÛw us≥ugowych 1,5 kondygnacji,
4) budynki naleøy realizowaÊ z dachem stromym, symetrycznym,
dwu- lub czterospadowym o kπcie pochylenia po≥aci min. 30∞,
5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia≥ki,
6) tereny biologicznie czynne ñ trwale pokryte roúlinnoúciπ
(ozdobnπ, zrÛønicowanπ gatunkowo) winne stanowiÊ min. 30%
ca≥kowitej powierzchni dzia≥ki, naleøy zachowaÊ istniejπcπ
wartoúciowπ zieleÒ wysokπ,
7) prawo do realizacji boiska (np.: do gry w tenisa lub w siatkÛwkÍ),
8) od strony wjazdu na dzia≥kÍ naleøy zapewniÊ odpowiedniπ
liczbÍ miejsc postojowych: 1 miejsce na pokÛj pensjonatowy,
1 miejsce na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii i min. 2
miejsca dla w≥asnych potrzeb.
ß4
Dla terenu komunikacji ustala siÍ czÍúÊ pasa drogowego:
1) ulicy zbiorczej K ñ o jednej jezdni dwupasowej:
a) o minimalnej szerokoúci pasa ruchu ñ 3,0 m,

b) o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych ñ 15,0 m,
2) ciπgu pieszo-jezdnego Kx:
a) o szerokoúci pasa ruchu ñ 5,0 m,
b) o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych ñ 7,0 m,
ß5
Obowiπzujπ okreúlone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne
linie zabudowy.
ß6
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:
1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcego systemu elektroenergetycznego na warunkach okreúlonych przez dostawcÍ,
2) zaopatrzenie w wodÍ:
a) tymczasowo ze studni usytuowanej na dzia≥ce z zachowaniem warunkÛw szczegÛlnych w tym zakresie,
b) docelowo z wiejskiej sieci wodociπgowej,
3) odprowadzanie úciekÛw:
a) do czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej do
szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych
z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych w tym zakresie,
úcieki bÍdπ wywoøone na punkt zlewny najbliøszej oczyszczalni úciekÛw w Drawskim M≥ynie,
b) docelowo sieciπ kanalizacji úciekowej do wiejskiej oczyszczalni úciekÛw.
4) gromadzenie odpadÛw sta≥ych w pojemnikach i wywÛz na
gminne wysypisko úmieci w gminie WieleÒ,
5) ogrzewanie obiektÛw lokalne paliwem ekologicznym (np.:
energiπ elektrycznπ, gazem lub paliwami p≥ynnymi).
ß7
Ustala siÍ 30% stawkÍ, s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu
wartoúci nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Drawsko.
ß9
Na obszarze wsi Kwiejce objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc
ustalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko zatwierdzonego uchwa≥π Nr XII/78/
/92 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 lutego 1992 r.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) inø. Ryszard Wyrwa
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UCHWA£A Nr XXXI/224/2001 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 19 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kawczyn
ñ teren zabudowy jednorodzinnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 roku z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 roku z pÛüniejszymi
zmianami) Rada Gminy Drawsko uchwala, co nastÍpuje:

POSTANOWIENIA OG”LNE
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi
Kawczyn, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu (dzia≥kÍ nr 221/1) w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu wyznacza siÍ:
1) teren zabudowy jednorodzinnej ñ oznaczony na rysunku Mj,
2) teren komunikacji ñ oznaczony na rysunku K, 1K.

POSTANOWIENIA SZCZEG”£OWE
ß3
Dla terenu zabudowy jednorodzinnej Mj ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) na terenie wydzielonej dzia≥ki moøliwoúÊ lokalizacji budynku
mieszkalnego i gospodarczego,
2) zabudowa moøe byÊ realizowana, na obszarze ograniczonym
obowiπzujπcπ i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okreúlonymi na rysunku,
3) budynek mieszkalny winien byÊ zlokalizowany przewaøajπcπ
d≥ugoúciπ elewacji w obowiπzujπcej linii zabudowy,
4) budynek gospodarczy moøe byÊ realizowany jako wolnostojπcy, bliüniaczy lub dobudowany do budynkÛw mieszkalnych;
na rysunku planu pokazano usytuowania przyk≥adowe,
5) przy realizacji budynku gospodarczego jako zabudowy bliüniaczej naleøy zachowaÊ identycznπ wysokoúÊ budynku,
pochylenie i kszta≥t dachu,
6) wysokoúÊ budynku mieszkalnego nie moøe przekroczyÊ 2 kondygnacji (druga w stromym dachu) i maksymalnej wysokoúci
8,5 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,
7) budynek mieszkalny naleøy realizowaÊ z dachem stromym,
symetrycznym, dwu- lub czterospadowym o kπcie pochylenia
po≥aci min. 35∞,

8) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia≥ki,
9) tereny biologicznie czynne ñ trwale pokryte roúlinnoúciπ
winne stanowiÊ min. 40% ca≥kowitej powierzchni dzia≥ki,
10)od strony wjazdu na dzia≥kÍ z drogi K naleøy zapewniÊ odpowiedniπ dla w≥asnych potrzeb liczbÍ miejsc postojowych.
ß4
Dla terenu komunikacji ustala siÍ:
1) dla drogi wojewÛdzkiej 1K ñ (czÍúÊ pasa drogowego):
a) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ min. 30,0 m,
b) szerokoúÊ pasa ruchu ñ 3,5 m,
c) rysunek poszerza linie rozgraniczajπce drogi,
d) zakaz bezpoúredniego zjazdu z drogi na wyznaczonπ dzia≥kÍ,
2) dla drogi lokalnej K o jednej jezdni dwupasowej ñ (czÍúÊ pasa
drogowego):
a) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ min. 10,0 m,
b) szerokoúÊ pasa ruchu ñ 2,5 m,
c) rysunek poszerza linie rozgraniczajπce istniejπcej drogi.
ß5
Obowiπzujπ okreúlone na rysunku zmiany planu:
1) obowiπzujπce linie zabudowy,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy.
ß6
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:
1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcego systemu elektroenergetycznego na warunkach okreúlonych przez dostawcÍ,
2) zaopatrzenie w wodÍ:
a) tymczasowo ze studni usytuowanej na dzia≥ce z zachowaniem warunkÛw szczegÛlnych w tym zakresie,
b) docelowo z wiejskiej sieci wodociπgowej,
3) odprowadzenie úciekÛw:
a) do czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej do
szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych
z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych w tym zakresie,
úcieki bÍdπ wywoøone na punkt zlewny najbliøszej oczyszczalni úciekÛw,
b) docelowo sieciπ kanalizacji úciekowej do wiejskiej oczyszczalni úciekÛw.
4) odprowadzanie oczyszczonych wÛd deszczowych do rzeki,
5) gromadzenie odpadÛw sta≥ych w pojemnikach i wywÛz na
zorganizowane wysypisko úmieci,
6) ogrzewanie obiektÛw lokalne paliwem ekologicznym (np.:
energiπ elektrycznπ, gazem lub paliwami p≥ynnymi).
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PRZEPISY KO—COWE
ß7
Ustala siÍ 30% stawkÍ, s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu
wartoúci nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Drawsko.

strzennego gminy Drawsko zatwierdzonego uchwa≥π Nr XII/78/
/92 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 lutego 1992 r.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß9
Na obszarze wsi Kawczyn objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc
ustalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania prze-

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Ryszard Wyrwa

2768
UCHWA£A Nr XXIX/159/2001 RADY GMINY W KUåLINIE
z dnia 6 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kuúlin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) Rada Gminy w Kuúlinie uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ Statut Gminy Kuúlin, stanowiπcy za≥πcznik do
niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Tracπ moc uchwa≥y: Nr XI/56/95 Rady Gminy w Kuúlinie z dnia
29.05.1995 r. w sprawie Statutu Gminy Kuúlin, Nr XVII/89/96
Rady Gminy w Kuúlinie z dnia 14.02.1996 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Kuúlin, Nr XVIII/93/96 Rady Gminy w Kuúlinie
z dnia 22.03.1996 r. w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XVII/89/96
z dnia 14.02.1996r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kuúlin,
Nr XX/104/96 Rady Gminy w Kuúlinie z dnia 21.06.1996 r. w
sprawie og≥oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Kuúlin,
Nr XXXV/189/98 Rady Gminy w Kuúlinie z dnia 24.04.1998 r.
w sprawie ustanowienia herbu i zmiany Statutu Gminy.
ß4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
jej og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Gminy w Kuúlinie
(ñ) mgr inø. Sylwester Kamyszek

Za≥πcznik
do uchwa≥y Nr XXIX/159/2001
Rady Gminy w Kuúlinie
z dnia 6 wrzeúnia 2001 r.

STATUT GMINY KUåLIN
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
1. Gmina Kuúlin, zwana w niniejszym Statucie ìGminπî, jest
jednostkπ gminnπ posiadajπcπ osobowoúÊ prawnπ, powo≥anπ
dla organizacji øycia publicznego na swoim terenie.
2. Wszystkie osoby, ktÛre zamieszkujπ na obszarze Gminy z mocy
ustawy o samorzπdzie gminnym tworzπ gminnπ wspÛlnotÍ
samorzπdowπ, realizujπcπ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia≥ w referendum, poprzez wybranπ przez siebie
RadÍ Gminy, zwanπ dalej w niniejszym Statucie Radπ, organy
wybrane przez RadÍ, a w szczegÛlnoúci Zarzπd Gminy, zwany
dalej w niniejszym Statucie Zarzπdem.
ß2
1. Gmina po≥oøona jest w Powiecie Nowotomyskim, w WojewÛdztwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 106,3 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okreúla mapa stanowiπca za≥πcznik
Nr 1 do niniejszego Statutu
3. W sk≥ad Gminy wchodzπ wsie:
ñ Chraplewo,
ñ Dπbrowa,
ñ G≥uponie,
ñ Kuúlin,
ñ Michorzewko,
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Michorzewo,
Nowa Dπbrowa,
åliwno,
Trzcianka,
Turkowo,
Wπsowo

ß3
1. Herbem Gminy jest: tarcza herbowa rycerska ìgotyckaî, w
polu czerwonym, na nim trzy czwarte ko≥a z≥otego ze
szprychami bez dzwona u gÛry, natomiast ku gÛrze zamiast
szprychy postawiony krzyø. Graficzne przedstawienie herbu
przedstawia za≥πcznik Nr 2 do niniejszego Statutu
2. Zasady uøywania herbu okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π.
ß4
Siedzibπ organÛw Gminy jest miejscowoúÊ Kuúlin.

ROZDZIA£ II
Zakres dzia≥ania, zadania Gminy
oraz zasady ich realizacji.
ß5
Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspÛlnoty mieszkaÒcÛw Gminy w szczegÛlnoúci:
1) ≥adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoúciami, ochrony
úrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych drÛg, ulic, mostÛw, placÛw oraz organizacji ruchu
drogowego,
3) wodociπgÛw i zaopatrzenia w wodÍ, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania úciekÛw komunalnych, utrzymania czystoúci
i porzπdku oraz urzπdzeÒ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych, zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ i cieplnπ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo≥ecznej, w tym oúrodkÛw i zak≥adÛw opiekuÒczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placÛwek upowszechniania kultury,
10)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenÛw rekreacyjnych
i urzπdzeÒ sportowych,
11)targowisk i hal targowych,
12)zieleni gminnej i zadrzewieÒ,
13)cmentarzy gminnych,
14)porzπdku publicznego i bezpieczeÒstwa obywateli oraz ochrony
przeciwpoøarowej i przeciwpowodziowej,
15)utrzymania gminnych obiektÛw urzπdzeÒ uøytecznoúci publicznej oraz obiektÛw administracyjnych,
16)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciπøy
opieki socjalnej, medycznej i prawne,
17)wspierania i upowszechniania idei samorzπdowej,
18)promocji gminy,
19)wspÛ≥pracy z organizacjami pozarzπdowymi,
20)wspÛ≥pracy ze spo≥ecznoúciami lokalnymi i regionalnymi
innych paÒstw.
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ß6
1. Zakres dzia≥ania Gminy okreúlajπ:
1) ustawy i karty wydane na podstawie ustaw w granicach
upowaønieÒ ustawowych,
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorzπdu
terytorialnego i organami administracji rzπdowej,
3) uchwa≥y Rady podjÍte w celu realizacji rozstrzygajπcych
wynikÛw referendum gminnego oraz inne uchwa≥y podjÍte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspÛlnoty.
2. Zadania zlecone wynikajπce z ustaw szczegÛlnych oraz
zadania przyjÍte w drodze porozumienia od administracji
rzπdowej, a takøe od jednostek samorzπdu terytorialnego,
Gmina wykonuje po zapewnieniu jej úrodkÛw finansowych
w wysokoúci koniecznej do wykonania zadania.
3. Gmina oraz inna gminna osoba prawna moøe prowadziÊ
dzia≥alnoúÊ gospodarczπ wykraczajπcπ poza zadania o charakterze uøytecznoúci publicznej wy≥πcznie w przypadkach okreúlonych w odrÍbnej ustawie.
ß7
1. Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez dzia≥alnoúÊ swych organÛw i organÛw jednostek
pomocniczych,
2) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
3) poprzez dzia≥alnoúÊ innych podmiotÛw ñ krajowych i zagranicznych na podstawie zawartych z nimi umÛw i porozumieÒ.
2. Majπtek Gminy s≥uøπcy zaspokajaniu potrzeb wspÛlnoty
samorzπdowej moøe byÊ zarzπdzany przez wyodrÍbnione
jednostki organizacyjne i podmioty okreúlone w ust. 1
3. Zasady zarzπdzania, o jakich mowa w ust. 2 okreúla Rada w
drodze odrÍbnych uchwa≥.

ROZDZIA£ III
Organy Gminy
ß8
1. Organami Gminy sπ:
1) Rada Gminy,
2) Zarzπd Gminy.
2. Dzia≥alnoúÊ OrganÛw Gminy jest jawna Ograniczenia jawnoúci
mogπ wynikaÊ wy≥πcznie z ustaw.
3. JawnoúÊ dzia≥ania OrganÛw Gminy obejmuje w szczegÛlnoúci
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstÍpu na Sesje
Rady i posiedzeÒ jej Komisji, a takøe dostÍpu do dokumentÛw wynikajπcych z wykonywania zadaÒ publicznych, w tym
protoko≥Ûw posiedzeÒ OrganÛw Gminy i Komisji Rady.
ß9
Uchwa≥y organÛw Gminy zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu organu w g≥osowaniu
jawnym, chyba, øe ustawa stanowi inaczej.
ß10
1. Organem stanowiπcym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do
ktÛrej naleøy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych majπcych na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb
mieszkaÒcÛw Gminy, jeøeli ustawy nie stanowiπ inaczej.
2. Zasady i tryb wyboru cz≥onkÛw Rady okreúla odrÍbna ustawa.
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ß11
1. Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 18 osÛb.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, liczπc od dnia wyboru.
ß12
1. Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci Rady naleøy podejmowanie uchwa≥
w sprawach wskazanych w art. 18 ust. 2 ustawy o samorzπdzie gminnym.
2. Rada nie moøe przenosiÊ swych wy≥πcznych kompetencji na
øaden inny organ.
ß13
1. Zadaniem Przewodniczπcego Rady jest wy≥πcznie organizowanie pracy Rady i prowadzenie jej obrad na Sesjach.
2. Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ do wykonywania swoich
zadaÒ jednego z Wiceprzewodniczπcych.
3. Przewodniczπcego oraz dwÛch Wiceprzewodniczπcych Rady,
Rada wybiera bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci
co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady okreúlonego
w ß11 ust. 1 Statutu, w g≥osowaniu tajnym na pierwszej
Sesji po wyborze Rady nowej kadencji.
4. Pierwszπ SesjÍ nowo wybranej Rady z zastrzeøeniem ust. 6
zwo≥uje Przewodniczπcy Rady poprzedniej kadencji w ciπgu
7 dni po og≥oszeniu zbiorczych wynikÛw wyborÛw do rad na
obszarze ca≥ego kraju lub w przypadku wyborÛw przedterminowych w ciπgu 7 dni po og≥oszeniu wynikÛw wyborÛw do Rady.
5. Po up≥ywie terminu okreúlonego w ust. 4 SesjÍ zwo≥uje
WojewÛdzki Komisarz Wyborczy w ciπgu 21 dni po og≥oszeniu
zbiorczych wynikÛw wyborÛw dla ca≥ego kraju lub w przypadku wyborÛw przedterminowych wciπgu 21 dni po og≥oszeniu wynikÛw wyborÛw do Rady.
6. Jeøeli wybory by≥y wynikiem referendum lokalnego w sprawie
odwo≥ania Rady, pierwszπ SesjÍ zwo≥uje osoba, ktÛrπ Prezes
Rady MinistrÛw wyznaczy≥ do pe≥nienia funkcji organÛw Gminy.
7. Czynnoúci, o jakich mowa w ust. 4 obejmujπ:
1) okreúlenie daty, godziny i miejsca pierwszej Sesji nowo
wybranej Rady,
2) przygotowanie porzπdku obrad,
3) dokonanie otwarcia Sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spoúrÛd nowo wybranych radnych.
8. Porzπdek obrad, o jakim mowa w ust. 7 pkt. 2, powinien obejmowaÊ sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu o stanie Gminy.
9. W przypadku, gdy Przewodniczπcy Rady poprzedniej kadencji
nie moøe wykonaÊ czynnoúci okreúlonych w ust. 7 i nie wyznaczy≥ Wiceprzewodniczπcego, czynnoúci te wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczπcy Rady poprzedniej kadencji.
10. Pierwszπ SesjÍ nowo wybranej Rady do czasu wyboru
Przewodniczπcego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji.
ß14
Przewodniczπcy Rady lub wyznaczony przez Przewodniczπcego
Rady jeden z Wiceprzewodniczπcych:
1) zwo≥uje SesjÍ Rady,
2) przygotowuje porzπdek obrad,
3) przewodniczy obradom,
4) kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
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5) zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektem uchwa≥,
6) podpisuje uchwa≥y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
ß15
W przypadku odwo≥ania lub rezygnacji z funkcji Przewodniczπcego
lub Wiceprzewodniczπcych, stosuje siÍ odpowiednio postanowienia art. 19 ustawy o samorzπdzie gminnym.
ß16
SzczegÛ≥owy tryb dzia≥ania Rady i jej organÛw okreúla regulamin
Rady, stanowiπcy za≥πcznik Nr 3 do niniejszego Statutu.
ß17
1. Rada powo≥uje nastÍpujπce sta≥e Komisje:
1) Rewizyjnπ,
2) Spraw Spo≥ecznych,
3) Spraw Gospodarczych,
4) Organizacyjno-Statutowa,
2. Przedmiotem dzia≥ania Komisji kolejno wymienionych w ust. 1
sπ nastÍpujπce zagadnienia:
ad.1)
ñ zadania i kompetencje wynikajπce z ustawy o samorzπdzie
gminnym,
ñ kontrola dzia≥alnoúci Zarzπdu Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych w zakresie zleconym przez RadÍ Gminy,
ñ opiniowanie zmian w budøecie.
ad.2)
ñ sprawy oúwiaty,
ñ sprawy kultury, sportu i turystyki,
ñ sprawy porzπdku publicznego,
ñ sprawy zdrowia i opieki spo≥ecznej,
ad.3)
ñ sprawy rolnictwa,
ñ ochrona úrodowiska naturalnego,
ñ gospodarka wodna i wodno-úciekowa,
ñ sprawy komunalne i gospodarka nieruchomoúciami,
ñ koordynacja dzia≥alnoúci gospodarczej i perspektywy rozwoju gospodarczego,
ñ zagospodarowanie przestrzenne.
ad.4)
ñ tworzenie aktÛw ustrojowych i organizacyjnych okreúlonych przepisami prawa,
ñ bieøπca analiza stanowienia przepisÛw powszechnie obowiπzujπcych.
3. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
Komisje do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπc ich
sk≥ad i zakres dzia≥ania Po wykonaniu zadania Komisja
doraüna ulega rozwiπzaniu.
4. W sk≥ad Komisji Rady ñ z zastrzeøeniem ß18 ñ mogπ
wchodziÊ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczajπcej
po≥owy ich sk≥adu.
5. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej 2 komisji sta≥ych.
ß18
1. W sk≥ad Komisji Rewizyjnej wchodzπ radni z wy≥πczeniem
Przewodniczπcego Rady, Wiceprzewodniczπcych oraz cz≥onkÛw Zarzπdu.
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2. Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej okreúla Regulamin
Komisji Rewizyjnej stanowiπcy za≥πcznik Nr 4 do niniejszego
Statutu.
ß19
Obs≥ugÍ kancelaryjnπ Rady i jej organÛw zapewnia WÛjt wyznaczajπc odpowiedniego pracownika UrzÍdu Gminy.
ß20
1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarzπd.
2. Zarzπd liczy 5 osÛb.
3. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ: WÛjt, ktÛry jest jednoczeúnie
Przewodniczπcym Zarzπdu, jego ZastÍpca oraz cz≥onkowie.
4. Zarzπd uwaøa siÍ za wybrany, jeúli Rada dokona≥a wyboru
pe≥nego jego sk≥adu.
5. Cz≥onkostwa Zarzπdu nie moøna ≥πczyÊ z zatrudnieniem w
administracji rzπdowej.
ß21
WÛjt jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥oszonych wy≥πcznie
przez Radnych. Kandydat na WÛjta moøe byÊ spoza Rady.
ß22
1. Rada moøe poprzedziÊ wybÛr WÛjta postÍpowaniem konkursowym.
2. W konkursie mogπ uczestniczyÊ wy≥πcznie osoby, o ktÛrych
mowa w ß21.
3. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okreúla Rada w
drodze uchwa≥y.
4. Wynik konkursu nie wiπøe Rady.
ß23
Wybory na stanowisko WÛjta przeprowadza siÍ przed ustaleniem listy kandydatÛw na pozosta≥e stanowiska w Zarzπdzie.
ß24
1. WÛjta wybiera Rada bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw swego
ustawowego sk≥adu, okreúlonego w ß11 ust. 1 w g≥osowaniu
tajnym.
2. Za wybranego na stanowisko WÛjta uwaøa siÍ tego kandydata, na ktÛrego zosta≥a oddana liczba ca≥kowita g≥osÛw
przewyøszajπca po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady.
3. W przypadku, gdy øaden z kandydatÛw nie uzyska≥ wymaganej iloúci g≥osÛw, wybory sπ powtarzane przy zachowaniu
zasad okreúlonych w ust. 1 i 2.
ß25
Po dokonaniu wyboru WÛjta, Rada wybiera ZastÍpcÍ WÛjta oraz
pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu ñ na wniosek WÛjta zwyk≥π
wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady w g≥osowaniu tajnym.
ß26
1. Pracownikiem samorzπdowym zatrudnionym na podstawie
wyboru jest WÛjt.
2. ZastÍpca WÛjta pe≥ni swπ funkcjÍ spo≥ecznie.
3. Ustalenia warunkÛw pracy i p≥acy dla WÛjta dokonuje Rada
odrÍbnπ uchwa≥π.
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ß27
Zarzπd wykonuje uchwa≥y Rady i realizuje zadania Gminy okreúlone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rzπdowej, porozumieniach z jednostkami samorzπdu
terytorialnego i umowach zawartych z innymi podmiotami.
ß28
1. Zarzπd wykonuje swoje zadania przy pomocy UrzÍdu, ktÛrego
Kierownikiem jest WÛjt.
2. OrganizacjÍ i zasady funkcjonowania UrzÍdu okreúla regulamin
organizacyjny uchwalony przez RadÍ na wniosek Zarzπdu.
ß29
1. Zarzπdowi Gminy przys≥uguje wy≥πczne prawo:
1) zaciπgania zobowiπzaÒ majπcych pokrycie w ustalonych
w uchwale budøetowej kwotach wydatkÛw, w ramach
upowaønieÒ udzielonych przez RadÍ Gminy,
2) emitowania papierÛw wartoúciowych, w ramach upowaønieÒ udzielonych przez RadÍ Gminy,
3) dokonywania wydatkÛw budøetowych,
4) zg≥aszania propozycji zmian w budøecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budøetu gminy,
6) blokowania úrodkÛw budøetowych, w przypadkach okreúlonych ustawπ.
2. Do pozosta≥ych zadaÒ Zarzπdu naleøy nadto:
1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw,
o ktÛrych stanowi Rada oraz przygotowywanie projektÛw
uchwa≥ w tych sprawach,
2) przedk≥adanie wnioskÛw o zwo≥anie Sesji Rady,
3) wykonywanie uchwa≥ Rady,
4) okreúlenie sposobu wykonywania uchwa≥,
5) ustalanie planu wykonania budøetu, informowanie mieszkaÒcÛw Gminy o za≥oøeniach projektu budøetu i wykorzystaniu úrodkÛw budøetowych, kierunkach polityki spo≥eczno-gospodarczej,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) podejmowanie uchwa≥ o wydatkach koniecznych, a nie
uwzglÍdnionych w budøecie,
8) rozstrzyganie o wystπpieniu na drogÍ sπdowπ w sprawach
zwiπzanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
9) podejmowanie uchwa≥ w przedmiocie zaskarøenia do Naczelnego Sπdu Administracyjnego rozstrzygniÍÊ nadzorczych, dotyczπcych uchwa≥ Zarzπdu,
10)powo≥ywanie Komisji przetargowej, dokonujπcej wyboru
oferty w postÍpowaniu o zamÛwienie publiczne,
11)podejmowanie uchwa≥ w sprawie zatrudniania i zwalniania kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych,
12)udzielanie pe≥nomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez tych kierownikÛw czynnoúci przekraczajπcych zakres posiadanego pe≥nomocnictwa,
13)okreúlenie zakresu spraw, ktÛrych wykonanie WÛjt moøe
powierzyÊ Sekretarzowi, do wykonania w jego imieniu,
14)wykonywanie zadaÒ z zakresu administracji rzπdowej,
wynikajπcych z ustaw i porozumieÒ zawartych przez
GminÍ, o ile z przepisÛw szczegÛlnych nie wynika uprawnienie dla innego organu Gminy,
15)opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego
UrzÍdu Gminy i projektÛw zmian tego Regulaminu,
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16)zatwierdzanie czynnoúci WÛjta, podjÍtych w trybie art. 32
ust. 1 ustawy o samorzπdzie gminnym.
ß30
1. W posiedzeniach Zarzπdu biorπ udzia≥ jego cz≥onkowie oraz
bez prawa g≥osowania ñ Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
2. Zarzπd moøe postanowiÊ o zaproszeniu na swe posiedzenie
innych osÛb.
3. OrganizacjÍ oraz tryb pracy Zarzπdu okreúla Regulamin
Zarzπdu, stanowiπcy Za≥πcznik Nr 5 do Statutu
ß31
1. Oúwiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarzπdu mieniem sk≥adajπ dwaj cz≥onkowie Zarzπdu lub jeden cz≥onek
Zarzπdu i pe≥nomocnik upowaøniony przez Zarzπd, z zastrzeøeniem postanowieÒ ust. 2 i 3.
2. WÛjt moøe zostaÊ upowaøniony przez Zarzπd do sk≥adania
jednoosobowo oúwiadczeÒ woli zwiπzanych z prowadzeniem
bieøπcej dzia≥alnoúci Gminy.
3. CzynnoúÊ prawna, ktÛra moøe spowodowaÊ powstanie zobowiπzaÒ pieniÍønych wymaga dla swojej skutecznoúci kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upowaønionej.
ß32
1. Uchwa≥a Rady w sprawie nieudzielenia absolutorium jest rÛwnoznaczna ze z≥oøeniem wniosku o odwo≥anie Zarzπdu,
chyba øe po zakoÒczeniu roku budøetowego Zarzπd zosta≥
odwo≥any z innej przyczyny. Odrzucenie w g≥osowaniu uchwa≥y
o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjÍciem
uchwa≥y o nieudzieleniu absolutorium.
2. Tryb i zasady odwo≥ania Zarzπdu z powodu nieudzielenia absolutorium okreúla art. 28b ust. 2 ustawy o samorzπdzie gminnym.
ß33
1. Rada moøe odwo≥aÊ WÛjta z innej przyczyny niø nieudzielenie
absolutorium, jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek 1/4
ustawowego sk≥adu Rady, okreúlonego w ß11 ust. 1 Statutu
w trybie okreúlonym ustawπ.
2. Tryb i zasady odwo≥ania WÛjta z innej przyczyny niø nieudzielenie
absolutorium okreúla art. 28c ustawy o samorzπdzie gminnym.
ß34
Odwo≥anie WÛjta w trybie okreúlonym w ß33 lub z≥oøenie przez
niego rezygnacji jest odpowiednio rÛwnoznaczne z odwo≥aniem
ca≥ego Zarzπdu, albo z≥oøeniem rezygnacji przez ca≥y Zarzπd.
ß35
1. Na uzasadniony wniosek WÛjta Rada moøe odwo≥aÊ poszczegÛlnych cz≥onkÛw Zarzπdu, zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady
w g≥osowaniu tajnym.
ß36
1. PrzyjÍcie rezygnacji WÛjta nastÍpuje zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
2. W przypadku rezygnacji WÛjta, Rada na najbliøszej Sesji
podejmuje uchwa≥Í o przyjÍciu rezygnacji ca≥ego Zarzπdu.
3. NiepodjÍcie uchwa≥y, o ktÛrej mowa w ust. 2, jest rÛwnoznaczna
z przyjÍciem rezygnacji z up≥ywem ostatniego dnia miesiπca,
w ktÛrym odby≥a siÍ Sesja Rady, o ktÛrej mowa w ust. 2.
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ß37
1. W przypadku odwo≥ania albo rezygnacji ca≥ego Zarzπdu,
Rada dokonuje wyboru nowego Zarzπdu w trybie art. 28
ustawy o samorzπdzie gminnym, odpowiednio, w ciπgu 3
miesiÍcy od dnia odwo≥ania albo od dnia przyjÍcia rezygnacji.
2. W przypadku niedochowania terminÛw okreúlonych w ust. 1
stosuje siÍ odpowiednio przepisy art. 28a ustawy o samorzπdzie gminnym.
3. W przypadku odwo≥ania cz≥onka Zarzπdu nie bÍdπcego jego
Przewodniczπcym, Rada dokonuje wyboru nowego cz≥onka
Zarzπdu w terminie 1 miesiπca od dnia odwo≥ania.
4. Odwo≥any Zarzπd lub jego poszczegÛlni cz≥onkowie pe≥niπ
dotychczasowe obowiπzki do czasu wyboru nowego Zarzπdu
lub poszczegÛlnych jego cz≥onkÛw. Rada moøe zwolniÊ
cz≥onka Zarzπdu z tego obowiπzku.
5. Przepis ust. 4 zdanie pierwsze stosuje siÍ odpowiednio w
przypadku z≥oøenia rezygnacji przez ca≥y Zarzπd.
ß38
1. W przypadku z≥oøenia rezygnacji przez cz≥onka Zarzπdu nie
bÍdπcego jego Przewodniczπcym, Rada podejmuje uchwa≥Í
o przyjÍciu rezygnacji i zwolnieniu z pe≥nienia obowiπzkÛw
cz≥onka Zarzπdu zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, nie pÛüniej niø
w ciπgu jednego miesiπca od dnia z≥oøenia rezygnacji.
2. NiepodjÍcie przez RadÍ uchwa≥y w terminie okreúlonym w ust. 1
jest rÛwnoznaczne z przyjÍciem rezygnacji z up≥ywem ostatniego
dnia miesiπca, w ktÛrym powinna byÊ podjÍta uchwa≥a.
3. W przypadku z≥oøenia rezygnacji przez cz≥onka Zarzπdu nie
bÍdπcego jego przewodniczπcym, WÛjt obowiπzany jest
najpÛüniej w ciπgu jednego miesiπca od dnia przyjÍcia
rezygnacji lub up≥ywu terminu okreúlonego w ust. 1 przedstawiÊ Radzie kandydaturÍ na wakujπce miejsce w Zarzπdzie.
ß39
WÛjt organizuje pracÍ Zarzπdu, kieruje bieøπcymi sprawami
Gminy oraz reprezentuje jπ na zewnπtrz.

ROZDZIA£ IV
Radni
ß40
1. Radny obowiπzany jest kierowaÊ siÍ dobrem wspÛlnoty
samorzπdowej Gminy.
2. Radny utrzymuje sta≥π wiÍü z mieszkaÒcami Gminy i ich
organizacjami, przyjmuje zg≥aszane postulaty i przedstawia
je organom Gminy do rozpatrzenia.
3. Radny nie jest zwiπzany instrukcjami wyborcÛw.
ß41
1. Radny sk≥ada na pierwszej Sesji po wyborach Rady nastÍpujπce úlubowanie: ìålubujÍ uroczyúcie jako radny pracowaÊ
dla dobra i pomyúlnoúci Gminy, dzia≥aÊ zawsze zgodnie z prawem oraz interesami Gminy i jej mieszkaÒcÛw, godnie i rzetelnie reprezentowaÊ swoich wyborcÛw, troszczyÊ siÍ o ich
sprawy oraz nie szczÍdziÊ si≥ dla wykonania zadaÒ Gminyî.
2. ålubowanie moøe byÊ z≥oøone z dodaniem zdania ìTak mi
dopomÛø BÛgî.
3. Radny nieobecny na pierwszej Sesji Rady sk≥ada úlubowanie
na najbliøszej Sesji, w ktÛrej uczestniczy.
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4. Z chwilπ z≥oøenia úlubowania, radny nabywa swoje ustawowe
uprawnienia.
5. Odmowa z≥oøenia úlubowania oznacza zrzeczenie siÍ mandatu.
ß42
Radny jest obowiπzany braÊ udzia≥ w pracach Rady i jej organÛw
oraz innych instytucji samorzπdowych, do ktÛrych zosta≥ wybrany
lub delegowany.
ß43
1. Radny ma prawo inicjatywy uchwa≥odawczej, o ile ustawa
nie stanowi inaczej, prawo udzia≥u w g≥osowaniu na Sesjach
Rady, prawo wystÍpowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
2. Tryb zg≥aszania interpelacji oraz zapytaÒ okreúla Regulamin
Rady.
3. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych. Zasady dzia≥ania klubÛw
radnych okreúla Regulamin Klubu Radnych, stanowiπcy za≥πcznik Nr 6 do Statutu.
ß44
1. Radny oraz cz≥onek Zarzπdu nie bÍdπcy radnym korzysta z
ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiπzanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej
zgody Rady, ktÛrej jest cz≥onkiem. Rada Gminy odmÛwi
zgody na rozwiπzanie stosunku pracy z radnym, jeøeli podstawπ rozwiπzania sπ zdarzenia zwiπzane z wykonywaniem
przez radnego mandatu.
3. Pracodawca obowiπzany jest zwolniÊ radnego od pracy zawodowej, w celu umoøliwienia wykonywania jego obowiπzkÛw.
4. Radnym przys≥uguje zwrot kosztÛw podrÛøy s≥uøbowych na
zasadach ustalonych przez RadÍ.
5. Rada Gminy w odrÍbnej uchwale okreúla wysokoúÊ oraz zasady
przyznawania Radnym diet za udzia≥ w posiedzeniach Rady i jej
organÛw.
6. Przepisy ustÍpu 3-5 stosuje siÍ odpowiednio do cz≥onkÛw
komisji spoza Rady.
7. Na zasadach okreúlonych przez RadÍ prawo do diet oraz
zwrotu kosztÛw podrÛøy s≥uøy takøe So≥tysom.
ß45
1. Z radnym nie moøe byÊ nawiπzany stosunek pracy w UrzÍdzie
Gminy, w ktÛrej radny uzyska≥ mandat.
2. Przepis ust. 1 dotyczy rÛwnieø kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych w sk≥ad Zarzπdu,
z ktÛrymi stosunek pracy nawiπzany jest na podstawie wyboru.
4. Nawiπzanie przez radnego stosunku pracy, o ktÛrym mowa
w ust. 1 i 2 jest rÛwnoznaczne ze zrzeczeniem siÍ mandatu.
ß46
1. Osoba wybrana na radnego nie moøe wykonywaÊ pracy w
ramach stosunku pracy w UrzÍdzie Gminy, w ktÛrym uzyska≥a
mandat oraz wykonywaÊ funkcji kierownika w jednostce
organizacyjnej tej gminy. Przed przystπpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiπzana jest z≥oøyÊ wniosek o
urlop bezp≥atny w terminie 7 dni od dnia og≥oszenia wynikÛw
wyborÛw przez w≥aúciwy organ wyborczy.
2. Radny, o ktÛrym mowa w ust. 1 otrzymuje urlop bezp≥atny na
okres sprawowania mandatu oraz 3 miesiπce po jego wygaúniÍciu.
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3. Radny otrzymuje urlop bezp≥atny bez wzglÍdu na rodzaj
i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na
czas okreúlony, ktÛry usta≥by przed terminem zakoÒczenia
urlopu bezp≥atnego, przed≥uøa siÍ do 3 miesiÍcy po zakoÒczeniu tego urlopu.
4. W przypadku radnego wykonujπcego funkcjÍ kierownika
jednostki organizacyjnej, przejÍtej lub utworzonej przez GminÍ
w czasie kadencji ñ termin ñ o ktÛrym mowa w ust. 1 wynosi
6 miesiÍcy od dnia przejÍcia lub utworzenia jednostki.
5. Nie z≥oøenie przez radnego wniosku, o ktÛrym mowa w ust. 1
jest rÛwnoznaczne ze zrzeczeniem siÍ mandatu.
ß47
Zarzπd Gminy lub WÛjt, nie moøe powierzyÊ radnemu Gminy, w
ktÛrej radny uzyska≥ mandat, wykonywania pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
ß48
1. Radni nie mogπ podejmowaÊ dodatkowych zajÍÊ ani otrzymywaÊ darowizn mogπcych podwaøyÊ zaufanie wyborcÛw
do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym.
2. Radni nie mogπ powo≥ywaÊ siÍ na swÛj mandat w zwiπzku
z podjÍtymi dodatkowymi zajÍciami bπdü dzia≥alnoúciπ gospodarczπ prowadzonπ na w≥asny rachunek lub wspÛlnie z innymi
osobami.
ß49
1. Radni nie mogπ prowadziÊ dzia≥alnoúci gospodarczej na w≥asny
rachunek lub wspÛlnie z innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy, w ktÛrej radny uzyska≥ mandat,
a takøe zarzπdzaÊ takπ dzia≥alnoúciπ lub byÊ przedstawicielem
czy pe≥nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia≥alnoúci.
2. Radni nie mogπ byÊ cz≥onkami w≥adz zarzπdzajπcych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe≥nomocnikami handlowymi spÛ≥ek
prawa handlowego z udzia≥em gminnych osÛb prawnych lub
podmiotÛw gospodarczych, w ktÛrych uczestniczπ takie osoby.
WybÛr lub powo≥anie radnego do tych w≥adz jest z mocy
prawa niewaøne.
3. Jeøeli wybÛr lub powo≥anie, o ktÛrym mowa w ust. 2 mia≥o
miejsce przed rozpoczÍciem wykonywania mandatu, radny jest
obowiπzany zrzec siÍ stanowiska lub funkcji w terminie do
3 miesiÍcy od dnia z≥oøenia úlubowania, o ktÛrym mowa w
art. 23a ust. 1 ustawy o samorzπdzie gminnym, w razie nie
zrzeczenia siÍ stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy
prawa po up≥ywie trzech miesiÍcy od dnia z≥oøenia úlubowania.
4. Radni nie mogπ posiadaÊ pakietu wiÍkszego niø 10% udzia≥Ûw
lub akcji w spÛ≥kach prawa handlowego z udzia≥em gminnych
osÛb prawnych lub podmiotÛw gospodarczych, w ktÛrych
uczestniczπ takie osoby. Udzia≥y lub akcje przekraczajπce ten
pakiet powinny byÊ zbyte przez radnego przed pierwszπ Sesjπ
Rady Gminy, a w razie nie zbycia ich nie uczestniczπ one przez
okres sprawowania mandatu i dwÛch lat po jego wygaúniÍciu
w wykonywaniu przys≥ugujπcych im uprawnieÒ (prawa g≥osu,
prawa do dywidendy, prawa do podzia≥u majπtku).
ß50
1. Radni sπ obowiπzani z≥oøyÊ oúwiadczenie o swoim stanie
majπtkowym.
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2. Wiadomoúci zawarte w oúwiadczeniu o stanie majπtkowym
stanowiπ tajemnicÍ s≥uøbowπ i bez pisemnej zgody sk≥adajπcego oúwiadczenie nie mogπ byÊ ujawnione.
3. Oúwiadczenie, o ktÛrym mowa w ust. 1, radny sk≥ada
Przewodniczπcemu Rady w terminie 30 dni od dnia objÍcia
mandatu Kolejne oúwiadczenie radni sk≥adajπ co roku, do
dnia 31 marca, wed≥ug stanu na dzieÒ 31 grudnia roku
poprzedniego, oraz na dwa miesiπce przed datπ wyborÛw do
Rady.
4. Przewodniczπcy Rady sk≥ada oúwiadczenie, o ktÛrym mowa
w ust. 1 Przewodniczπcemu Zarzπdu Gminy.
5. W przypadku naruszenia terminÛw okreúlonych w ust. 3 radnemu nie przys≥uguje dieta do czasu z≥oøenia oúwiadczenia.
6. Zamieszczanie w oúwiadczeniu danych nieprawdziwych powoduje odpowiedzialnoúÊ na podstawie art. 247 ß1 Kodeksu
Karnego.

ROZDZIA£ V
Jednostki Pomocnicze Gminy
ß51
1. W Gminie mogπ byÊ tworzone jednostki pomocnicze (So≥ectwa).
2. Utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ oraz zniesienie jednostki
pomocniczej musi czyniÊ zadoúÊ nastÍpujπcym zadaniom:
1) inicjatorem utworzenia, po≥πczenia, podzia≥u lub zniesienia
jednostki pomocniczej mogπ byÊ mieszkaÒcy obszaru,
ktÛry jednostka obejmuje lub ma obejmowaÊ albo organ
Gminy,
2) utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaÊ poprzedzone konsultacjami,
ktÛrych tryb okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzπdza Zarzπd w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ñ w
miarÍ moøliwoúci ñ uwzglÍdniaÊ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiÍzi spo≥eczne
3. Zarzπd prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

3. Tryb i zasady wyboru So≥tysa, cz≥onkÛw Rady So≥eckiej oraz
sposÛb zwo≥ywania i obradowania Zebrania Wiejskiego
okreúla Rada w Statucie So≥ectwa.
4. So≥tys moøe uczestniczyÊ w Sesjach Rady bez prawa g≥osowania.
5. Rada odrÍbnπ uchwa≥π moøe ustaliÊ wysokoúÊ i zasady
przyznawania So≥tysom zwrotu kosztÛw przejazdu i diet w
sprawach zwiπzanych z pe≥nionπ przez nich funkcjπ.
ß55
Rada w statutach jednostek pomocniczych okreúla sposÛb korzystania przez te jednostki zmienia komunalnego.
ß56
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzπ gospodarkÍ finansowπ
w ramach budøetu gminy.
2. Budøet Gminy obejmuje ogÛ≥ dochodÛw Gminy, realizowanych
przez jednostki pomocnicze, jak i ogÛ≥ wydatkÛw dokonywanych samodzielnie przez jednostki pomocnicze.
ß57
1. KontrolÍ gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk≥ada informacje w tym zakresie
Zarzπdowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegajπ nadzorowi organÛw Gminy
na zasadach okreúlonych w statutach tych jednostek.

1.
2.
3.

4.
ß52
1. O utworzeniu jednostki pomocniczej Gminy lub zmianie jej
granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa≥y z uwzglÍdnieniem
zasad okreúlonych z ß51 Statutu.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siÍ odpowiednio
ust. 1.
ß53
Uchwa≥a w sprawie utworzenia lub zniesienia jednostki pomocniczej, powinna okreúlaÊ:
ñ granicÍ,
ñ siedzibÍ organÛw,
ñ nazwÍ,
ñ sposÛb opublikowania uchwa≥y i datÍ jej wejúcia w øycie.
ß54
1. Organem uchwa≥odawczym w So≥ectwie jest Zebranie Wiejskie,
ktÛre obejmuje wszystkich mieszkaÒcÛw majπcych czynne prawo
wyborcze.
2. Organem wykonawczym w So≥ectwie jest So≥tys wspomagany przez RadÍ So≥eckπ.

Poz. 2768

5.
6.

ROZDZIA£ VI
Jednostki organizacyjne
ß58
W celu wykonywania swych zadaÒ Gmina moøe tworzyÊ jednostki organizacyjne
Zarzπd prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych Gminy.
Tworzenie, likwidacjÍ i reorganizacjÍ oraz wyposaøenie w
majπtek jednostek organizacyjnych, okreúla uchwa≥a Rady
Gminy.
Statuty jednostek organizacyjnych sπ nadawane przez RadÍ
Gminy, chyba øe przepis ustawy szczegÛlnej stanowi inaczej.
KierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia
Zarzπd Gminy.
Zarzπd Gminy udziela pe≥nomocnictwa imiennego kierownikom
gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadajπcych osobowoúci prawnej do podejmowania jednoosobowo dzia≥aÒ. Do
czynnoúci przekraczajπcych zakres pe≥nomocnictwa potrzebna
jest zgoda Zarzπdu.

ROZDZIA£ VII
Zasady i tryb przeprowadzenia referendum
ß59
1. O najistotniejszych sprawach Gminy decydujπ jej mieszkaÒcy
w formie referendum.
2. Referendum moøe byÊ zwo≥ane w kaødej sprawie waønej dla
Gminy.
3. Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci referendum naleøy podejmowanie
rozstrzygniÍÊ w sprawach:
a) samoopodatkowania mieszkaÒcÛw na cele publiczne,
b) odwo≥ania Rady Gminy przed up≥ywem kadencji
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4. SzczegÛ≥owe zasady i tryb przeprowadzenia referendum
okreúla odrÍbna ustawa.
ß60
1. W wypadkach przewidzianych ustawπ oraz w innych sprawach waønych dla Gminy mogπ byÊ przeprowadzone na jej
terytorium konsultacje z mieszkaÒcami Gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkaÒcami
okreúla uchwa≥a Rady.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.

ROZDZIA£ VIII
Publikacja aktÛw prawa miejscowego.
ß61
Na podstawie upowaønieÒ ustawowych Rada ustanawia w
formie uchwa≥y akty prawa miejscowego obowiπzujπce na
terenie Gminy.
Akty prawa miejscowego stanowionego przez GminÍ og≥asza
siÍ w WojewÛdzkim Dzienniku UrzÍdowym.
SzczegÛ≥owe zasady i tryb og≥aszania aktÛw prawa miejscowego okreúla odrÍbna ustawa.
Urzπd Gminy prowadzi zbiÛr przepisÛw aktÛw prawa miejscowego dostÍpny do powszechnego wglπdu w siedzibie UrzÍdu.
ß62
Rada moøe wydawaÊ przepisy porzπdkowe, jeøeli jest to
niezbÍdne dla ochrony øycia lub zdrowia obywateli oraz dla
zapewnienia porzπdku, spokoju i bezpieczeÒstwa publicznego.
W przypadku nie cierpiπcym zw≥oki przepisy porzπdkowe
moøe wydaÊ Zarzπd w formie uchwa≥y.
Przepisy porzπdkowe oprÛcz obowiπzku ich og≥aszania w
WojewÛdzkim Dzienniku UrzÍdowym og≥asza siÍ poprzez
rozplakatowanie obwieszczeÒ w UrzÍdzie Gminy Kuúlin i na
tablicy og≥oszeÒ w So≥ectwach.
Przepisy porzπdkowe, nastÍpnego dnia po ich ustanowieniu,
WÛjt przesy≥a do wiadomoúci WÛjtom sπsiednich Gmin i Staroúcie Powiatu, w ktÛrym leøy Gmina.

ROZDZIA£ IX
Zasady dostÍpu do dokumentÛw i korzystanie z nich
ß63
1. Obywatele majπ prawo:
1) przeglπdania dokumentÛw wynikajπcych z wykonywania
zadaÒ publicznych nie objÍtych ochronπ na mocy przepisÛw szczegÛlnych,
2) przeglπdanie protoko≥Ûw posiedzeÒ organÛw Gminy i Komisji Rady,
3) sporzπdzanie z nich notatek,
4) øπdanie odpisÛw uchwa≥ Rady i Zarzπdu
2. UdostÍpnianiu podlegajπ:
1) protoko≥y z posiedzeÒ Sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Komisji Rady,
4) zbiory uchwa≥ Rady,
5) zbiory uchwa≥ Zarzπdu, z wyjπtkiem uchwa≥ bÍdπcych decyzjami lub postanowieniami, w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.
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3. Protoko≥y, o ktÛrych mowa w ust. 2 udostÍpnia siÍ po ich
przyjÍciu zgodnie zobowiπzujπcymi uregulowaniami.
4. Dokumenty udostÍpnia siÍ w biurze Sekretariatu UrzÍdu
Gminy w Kuúlinie w godzinach pracy UrzÍdu.
5. Dokumenty udostÍpnione obywatelom mogπ byÊ przeglπdane
tylko w obecnoúci pracownika UrzÍdu.
6. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych przez
siebie notatek z dokumentÛw okreúlonych w ust. 2 oraz
wykonania z nich kserokopii.
7. Czynnoúci o jakich mowa w ust. 6 sπ wykonywane na øπdanie
zainteresowanego po uiszczeniu op≥aty administracyjnej.
8. WysokoúÊ op≥aty administracyjnej za wydanie odpisu, kopii
i jego uwierzytelnienie reguluje odrÍbna uchwa≥a Rady.
ß64
Uprawnienia okreúlone w ß63 nie znajdujπ zastosowania:
1) w przypadku wy≥πczeÒ jawnoúci na mocy innych ustaw,
2) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd uchwa≥y
o wy≥πczeniu jawnoúci,
3) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej
na mocy art. 73 Kodeksu postÍpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ X
Pracownicy samorzπdowi
ß65
1. Pracownikiem samorzπdowym z wyboru jest WÛjt.
2. Do dokonywania czynnoúci z zakresu stosunku pracy WÛjta
w≥aúciwa jest Rada Gminy.
3. Rada moøe, w drodze odrÍbnej uchwa≥y, upowaøniÊ Przewodniczπcego Rady ñ do dokonywania czynnoúci z zakresu prawa
pracy, wobec WÛjta z wy≥πczeniem ustalania wynagrodzenia.
ß66
1. Powo≥anie, jako forma nawiπzania stosunku pracy z pracownikami UrzÍdu Gminy jest stosowane wobec:
ñ Sekretarza Gminy,
ñ Skarbnika Gminy,
ñ Kierownika USC.
2. Uchwa≥y Rady w sprawie odwo≥ania Sekretarza, Skarbnika
i Kierownika USC nie mogπ byÊ podjÍte na Sesji na ktÛrej
zosta≥ zg≥oszony wniosek o odwo≥anie.
3. Przed podjÍciem uchwa≥y o odwo≥aniu, Rada jest obowiπzana
wys≥uchaÊ wyjaúnieÒ osoby, ktÛrej dotyczy wniosek o odwo≥anie.
4. PostanowieÒ ust. 2 i 3 nie stosuje siÍ w razie odwo≥ania
rÛwnoznacznego z rozwiπzaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.
ß67
1. Mianowanie jako forma nawiπzania stosunku pracy z pracownikiem UrzÍdu Gminy jest stosowana wobec KierownikÛw
ReferatÛw UrzÍdu Gminy.
2. Prawo mianowania, zlecania mianowanym pracownikom
samorzπdowym czasowego wykonywania innej pracy niø
okreúlona w akcie mianowania, czasowe przenoszenie pracownikÛw mianowanych do pracy innej niø wskazana w akcie
mianowania miejscowoúci oraz przenoszenia tych pracowni-
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kÛw na inne stanowiska w przypadku utraty przez nich
zdolnoúci do pracy na zajmowanym stanowisku naleøy do
WÛjta.
ß68
Inne osoby, niø wymienione w ßß 65-66 sπ zatrudnione w UrzÍdzie
Gminy na podstawie umowy o pracÍ.
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ROZDZIA£ XI
Postanowienia koÒcowe
ß69
1. Statut podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od jego og≥oszenia.
2. Do zmiany Statutu stosuje siÍ przepisy dotyczπce jego
uchwalenia.
Za≥πcznik Nr 1
do Statutu Gminy Kuúlin
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Za≥πcznik Nr 2
do Statutu Gminy Kuúlin

Za≥πcznik Nr 3
do Statutu Gminy Kuúlin

REGULAMIN RADY GMINY KUåLIN
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Regulamin Rady zwany dalej ìRegulaminemî okreúla organizacjÍ
wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady i jej organÛw.
ß2
1. Rada dzia≥a na Sesjach, poprzez swoje Komisje oraz poprzez
Zarzπd wykonujπcy, jej uchwa≥y.
2. Zarzπd Gminy i komisje Rady dzia≥ajπ pod kontrolπ Rady
Gminy, ktÛrej sk≥adajπ sprawozdania ze swej dzia≥alnoúci.
ß3
1. Rada dzia≥a zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji ñ w ciπgu trzech miesiÍcy od
jej rozpoczÍcia,
2) w latach nastÍpnych ñ na ostatniej sesji w roku poprzedzajπcym rok objÍty planem.
2. Rada moøe na bieøπco dokonywaÊ zmian i uzupe≥nieÒ w
planie pracy.

Do
1)
2)
3)
4)

ROZDZIA£ II
Organizacja wewnÍtrzna rady.
ß4
wewnÍtrznych organÛw Rady naleøπ:
Przewodniczπcy,
dwÛch Wiceprzewodniczπcych,
komisje sta≥e wymienione w Statucie,
doraüne komisje do okreúlonych zadaÒ.

ß5
1. Zadaniem Przewodniczπcego Rady jest wy≥πcznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad na Sesji.
2. Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ do wykonywania swoich
zadaÒ Wiceprzewodniczπcego.
3. W przypadku nieobecnoúci Przewodniczπcego Rady i niewyznaczenia Wiceprzewodniczπcego, zadania Przewodniczπcego
wykonuje Wiceprzewodniczπcy najstarszy wiekiem.

ROZDZIA£ III
Sesje Rady Gminy
ß6
1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa≥ wszystkie sprawy
naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie o samorzπdzie gminnym oraz w innych ustawach, a takøe w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach zwiπzanych z realizacjπ kompetencji stanowiπcych i kontrolnych, w
formie uchwa≥y.
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3. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samozobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) oúwiadczenia ñ zawierajπce stanowisko w okreúlonej
sprawie,
4) apele ñ zawierajπce formalnie nie wiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania.
4. Do postanowieÒ, deklaracji, oúwiadczeÒ i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zg≥aszania inicjatywy uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.
ß7
1. Rada odbywa Sesje zwyczajne w iloúci potrzebnej do wykonywania zadaÒ Rady, nie rzadziej jednak niø raz na kwarta≥.
2. Sesjami zwyczajnymi sπ Sesje uøyte w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi mogπ byÊ takøe nie przewidziane w
planie, ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie przewidzianym w ß9
niniejszego Regulaminu.
ß8
1. Rada moøe odbywaÊ Sesje nadzwyczajne na wniosek Zarzπdu
Gminy lub 1/4 ustawowego sk≥ad Rady. Przewodniczπcy
obowiπzany jest zwo≥aÊ sesjÍ nadzwyczajnπ w ciπgu 7 dni od
dnia z≥oøenia wniosku.
2. Do zmiany porzπdku obrad Sesji zwo≥anej w trybie okreúlonym
w ust. 1, stosuje siÍ przepis ß18 ust. 2 regulaminu, z tym
øe dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ROZDZIA£ IV
Przygotowanie Sesji
ß9
Sesje przygotowuje i zwo≥uje Przewodniczπcy Rady lub z jego
wyznaczenia jeden z Wiceprzewodniczπcych ustalajπc: porzπdek obrad, miejsce, dzieÒ i godzinÍ rozpoczÍcia Sesji.
WymÛg wyznaczenia nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodniczπcy Rady nie moøe wyznaczyÊ Wiceprzewodniczπcego. W takiej sytuacji SesjÍ zwo≥uje Wiceprzewodniczπcy najstarszy
wiekiem.
O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia siÍ radnych
najpÛüniej na 4 dni przed terminem obrad za pomocπ listÛw
lub w inny skuteczny sposÛb.
W zawiadomieniu o Sesji naleøy podaÊ porzπdek obrad oraz
za≥πczyÊ projekty uchwa≥ i inne niezbÍdne materia≥y zwiπzane
z porzπdkiem obrad.
Na wniosek WÛjta, Przewodniczπcy Rady jest obowiπzany
wprowadziÊ do porzπdku obrad najbliøszej Sesji projekt
uchwa≥y, jeøeli wnioskodawcπ jest Zarzπd, a projekt wp≥ynπ≥
do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczÍcia Sesji.
W razie niedotrzymania terminÛw, o ktÛrych mowa w ust. 3
i 4 Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu Sesji i wyznaczyÊ nowy termin jej odbycia Wniosek o odroczenie Sesji
moøe byÊ zg≥oszony tylko na poczπtku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
Gminy powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci na 3 dni
przed Sesjπ w sposÛb zwyczajowo przyjÍty.
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ß10
Przewodniczπcy Rady zawiadamia kaødorazowo o Sesji ñ So≥tysÛw na takich samych zasadach jak radnych.
ß11
1. Przed kaødπ Sesjπ Przewodniczπcy Rady w uzgodnieniu z WÛjtem, ustala szczegÛ≥owπ listÍ osÛb zaproszonych na SesjÍ.
2. Na wszystkie Sesje zaprasza siÍ cz≥onkÛw Zarzπdu, ktÛrzy nie
sπ radnymi oraz Sekretarza i Skarbnika Gminy.
ß12
Przewodniczπcy Zarzπdu obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
Sesji.

ROZDZIA£ V
Obrady
ß13
1. Sesje Rady Gminy sπ jawne.
2. JawnoúÊ sesji oznacza, øe podczas obrad na sali moøe byÊ
obecna publicznoúÊ, ktÛra zajmuje wyznaczone w tym celu
miejsca.
ß14
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczπcego obrad bπdü radnych, Rada moøne postanowiÊ
o przerwaniu Sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na nastÍpnym posiedzeniu tej samej Sesji.
2. O przerwaniu Sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoøliwoúÊ wyczerpania porzπdku obrad, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw lub inne nieprzewidziane przeszkody
uniemoøliwiajπce Radzie w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie
uchwa≥.
ß15
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
2. Przed otwarciem Sesji Przewodniczπcy sprawdza czy Sesja
zosta≥a zwo≥ana w trybie przewidzianym w ß9 niniejszego
regulaminu.
3. W przypadku gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania Sesji spadnie poniøej po≥owy ustawowego sk≥adu,
Przewodniczπcy obrad nie przerywa obrad, ale Rada nie moøe
wÛwczas podejmowaÊ uchwa≥. Uchwa≥y podjÍte do tego
momentu zachowujπ swojπ moc.
4. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokÛle.
ß16
SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodniczπcy Rady,
a w razie jego nieobecnoúci jeden z Wiceprzewodniczπcych z
uwzglÍdnieniem regulowaÒ zawartych w ß5 Regulaminu.
ß17
1. Otwarcie Sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego formu≥y: ìOtwieram ... SesjÍ Rady Gminy w Kuúlinieî.
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2. Po otwarciu Sesji Przewodniczπcy stwierdza na podstawie
listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad, a w przypadku braku
quorum stosuje siÍ odpowiednio przepis ß14 regulaminu.
ß18
1. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy przedstawia porzπdek
obrad Rady.
2. Rada moøe wprowadziÊ zmiany w porzπdku obrad bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.
3. Z wnioskiem o uzupe≥nienie bπdü zmianÍ w porzπdku obrad
moøe wystπpiÊ radny lub Przewodniczπcy Zarzπdu Przepis
ustÍpu stosuje siÍ odpowiednio.
ß19
Porzπdek obrad powinien obejmowaÊ w szczegÛlnoúci;
1) przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej Sesji,
2) informacjÍ przewodniczπcego Zarzπdu o pracach Zarzπdu w
okresie miÍdzysesyjnym,
3) rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ i podjÍcie uchwa≥ lub zajÍcie
stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg≥oszone na poprzednich Sesjach,
6) wolne g≥osy i wnioski oraz informacje.
ß20
1. Interpelacje sk≥ada siÍ w istotnych sprawach wspÛlnoty
samo rzπdowej jasno i zwiÍüle.
2. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu
faktycznego, bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ
pytania.
3. Interpelacje sk≥ada siÍ w formie pisemnej na rÍce Przewodniczπcego. Przewodniczπcy niezw≥ocznie przekazuje interpelacjÍ adresatowi.
4. Odpowiedü na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej
w terminie 30 dni ñ na rÍce Przewodniczπcego Rady i radnego sk≥adajπcego interpelacje. Odpowiedzi mogπ udzielaÊ
w≥aúciwe rzeczowo osoby upowaønione do tego przez Zarzπd
wzglÍdnie WÛjta.
5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ, radny interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do Przewodniczπcego Rady o nakazanie niezw≥ocznego uzupe≥nienia odpowiedzi.
6. Przewodniczπcy Rady informuje radnych o z≥oøonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliøszej Sesji w ramach
odrÍbnego punktu porzπdku obrad.
ß21
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Gminy, takøe celem uzyskania informacji o konkretnym stanie
faktycznym.
2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie na rÍce Przewodniczπcego lub ustnie w trakcie Sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia
odpowiedü na zapytanie nie jest moøliwa, pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 30 dni.
ß22
Wnioski zg≥oszone przez radnych na Sesji wymagajπce uchwa≥y
Rady Gminy mogπ byÊ rozpatrywane na nastÍpnej Sesji Rady.
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ß23
Sprawozdanie Zarzπdu z prac w okresie miÍdzy Sesjami, sk≥ada
Przewodniczπcy Zarzπdu lub wyznaczony przez Przewodniczπcego
Zarzπdu cz≥onek Zarzπdu.
ß24
1. Przewodniczπcy obrad prowadzi obrady wed≥ug porzπdku
obrad, otwierajπc i zamykajπc dyskusjÍ nad kaødym z punktÛw.
2. Przewodniczπcy udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ,
moøe takøe w uzasadnionych przypadkach udzieliÊ g≥osu
poza kolejnoúciπ.
3. Radnemu nie wolno zabieraÊ g≥osu bez zezwolenia Przewodniczπcego obrad.
4. Przewodniczπcy obrad moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie bÍdπcej
radnym.
5. Przewodniczπcy obrad moøe zabieraÊ g≥os w kaødym momencie
posiedzenia.
ß25
1. Przewodniczπcy obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem
a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz innych
osÛb uczestniczπcych w Sesji.
2. Przewodniczπcy moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce tematu,
formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ do rzeczy.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego
w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü uchybiajπ
powadze Sesji, Przewodniczπcy przywo≥uje radnego ìdo porzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o skutku moøe odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w protokÛle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady zaproszonych na SesjÍ i publicznoúci.
ß26
1. Na wniosek radnego Przewodniczπcy przyjmuje do protokÛ≥u
Sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie lecz nie wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym niezw≥ocznie RadÍ.
2. Przewodniczπcy moøe udzieliÊ g≥osu poza kolejnoúciπ w
sprawie wnioskÛw natury formalnej, a w szczegÛlnoúci:
1) stwierdzenia quorum,
2) zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
3) zakoÒczenia listy mÛwcÛw,
4) ograniczenia czasy wystπpieÒ dyskutantÛw,
5) przeliczenia g≥osÛw,
6) w sprawie przestrzegania regulaminu obrad,
7) zarzπdzenia przerwy.
3. Wnioski formalne Przewodniczπcy poddaje pod g≥osowanie
cz≥onkom Rady.
ß27
1. Przewodniczπcy obrad moøe udzieliÊ g≥osu osobie spoúrÛd
publicznoúci, przy czym przepis ß25 stosuje siÍ odpowiednio.
2. Po uprzednim ostrzeøeniu Przewodniczπcy moøe nakazaÊ
opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniem zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad, bπdü naruszajπ powagÍ Sesji.
3. W punkcie wolne g≥osy i wnioski mogπ byÊ poruszane rÛøne
sprawy bez prawa podejmowania uchwa≥ i sk≥adania wnioskÛw w sprawach personalnych.
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ß28
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na Sesji.
ß29
1. PodjÍcie uchwa≥y w sprawie odwo≥ania Sekretarza Gminy
i Skarbnika Gminy nie mogπ zapadaÊ na tej Sesji na ktÛrej
zosta≥ zg≥oszony przez WÛjta wniosek o odwo≥anie.
2. Przed podjÍciem uchwa≥y Rada jest zobowiπzana wys≥uchaÊ
wyjaúnienia osoby, ktÛrej dotyczy wniosek o odwo≥anie.
3. PostanowieÒ ust. 1 i 2 nie stosuje siÍ w przypadku odwo≥ania
rÛwnoznacznego z rozwiπzaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.
ß30
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw Przewodniczπcy obrad zamyka
dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu umoøliwienia w≥aúciwej komisji lub Zarzπdowi ustosunkowanie siÍ
do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli zaistnieje
taka koniecznoúÊ ñ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy obrad rozpoczyna
procedurÍ g≥osowania. Od tej chwili do momentu zarzπdzenia
g≥osowania moøna zabraÊ g≥os tylko w celu zg≥oszenia lub
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzπdku
g≥osowania.
ß31
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy obrad koÒczy
SesjÍ wypowiadajπc formu≥Í: ìZamykam ... SesjÍ Rady Gminy
w Kuúlinie.
2. Czas od otwarcia Sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania Sesji.
3. Postanowienie ustÍpu 2 dotyczy takøe Sesji, ktÛra objÍ≥a
wiÍcej niø jedno posiedzenie.
ß32
1. Rada jest zwiπzana uchwa≥ami z chwilπ ich podjÍcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjÍtych uchwa≥ moøe nastπpiÊ tylko
w drodze odrÍbnej uchwa≥y podjÍtej w tym samym trybie nie
wczeúniej niø na nastÍpnej Sesji.
ß33
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu Sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe dla miejsca, w ktÛrym Sesja siÍ odbywa.
ß34
1. Pracownik UrzÍdu Gminy z kaødej Sesji Rady sporzπdza protokÛ≥ obrad, w ktÛrym muszπ byÊ odnotowane podejmowane
rozstrzygniÍcia.
2. Przebieg Sesji nagrywa siÍ na taúmÍ magnetofonowπ, ktÛrπ
przechowuje siÍ do czasu przyjÍcia przez RadÍ protoko≥u z
poprzedniej Sesji.
3. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz odrÍbnπ
listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych przez RadÍ Gminy
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uchwa≥, z≥oøone na piúmie usprawiedliwienia i inne dokumenty z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego.
4. KopiÍ protoko≥u wraz z kopiami uchwa≥ dorÍcza siÍ w ciπgu
14 dni od dnia zakoÒczenia Sesji ñ Zarzπdowi, a wyciπgi z
protoko≥u wraz z kopiami uchwa≥ tym jednostkom organizacyjnym, ktÛre sπ nimi zainteresowane lub zobowiπzane do
okreúlonych dzia≥aÒ.
5. W trakcie obrad lub nie pÛüniej niø na Sesji, na ktÛrej
protokÛ≥ jest przyjmowany radni mogπ zg≥aszaÊ poprawki lub
uzupe≥nienia do protoko≥u, przy czym o ich uwzglÍdnieniu
rozstrzyga Przewodniczπcy po wys≥uchaniu protokolanta
i przes≥uchaniu taúmy magnetofonowej z nagranym przebiegiem Sesji.
6. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 5 nie bÍdzie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe odwo≥aÊ siÍ do Rady.
ß35
Obs≥ugÍ Sesji (protoko≥owanie, wysy≥anie zawiadomieÒ, wyciπgÛw
z protoko≥Ûw itp.) sprawuje wyznaczony przez WÛjta pracownik
UrzÍdu Gminy.
ß36
1. ProtokÛ≥ z Sesji Rady Gminy powinien odzwierciedlaÊ jej
rzeczywisty przebieg, a w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
a) numer, datÍ i miejsce odbywania Sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazywaÊ numery uchwa≥,
nazwisko i imiÍ przewodniczπcego obrad oraz protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
c) nazwiska i imiona nieobecnych cz≥onkÛw Rady Gminy z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
d) odnotowanie przyjÍcia protoko≥u z poprzedniej Sesji,
e) porzπdek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci streszczenie treúci
wystπpieÒ, teksty zg≥oszonych, jak rÛwnieø uchwalonych
wnioskÛw, a nadto odnotowanie faktÛw zg≥oszenia pisemnych wystπpieÒ,
g) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem liczby g≥osÛw
ìzaî i ìprzeciwî, ìwstrzymujÍ siÍî,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrÍbnego
do treúci uchwa≥y,
i) podpis Przewodniczπcego i osoby sporzπdzajπcej protokÛ≥.
2. Protoko≥y numeruje siÍ kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadajπcymi numerowi Sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.

ROZDZIA£ VI
Uchwa≥y
ß37
Sprawy rozpatrywane na Sesjach, Rada Gminy rozstrzyga podejmujπc uchwa≥y, ktÛre sπ odrÍbnymi dokumentami z wyjπtkiem
uchwa≥ o charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokÛle Sesji.
ß38
Uchwa≥y organÛw Gminy zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu organu w g≥osowaniu
jawnym chyba, øe ustawa stanowi inaczej.
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ß39
InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz Zarzπd,
chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
1) wniosek o podjÍcie uchwa≥y zg≥oszonej przez radnego lub
grupÍ radnych winien byÊ sporzπdzony na piúmie wraz z uzasadnieniem,
2) wniosek o podjÍcie uchwa≥y moøe byÊ z≥oøony w toku obrad
Sesji lub miedzy Sesjami do Przewodniczπcego Rady Gminy,
z tym øe podjÍcie tej uchwa≥y moøe nastπpiÊ dopiero na
nastÍpnej Sesji.
ß40
1. IlekroÊ przepisy prawa ustanawiajπ wymÛg dzia≥ania Rady po
zaopiniowaniu jej uchwa≥y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzπdowej lub z innymi organami,
do uzgodnienia przedk≥adany jest projekt uchwa≥y przyjÍty
przez RadÍ.
2. Postanowienie ustÍpu 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisÛw prawa wynika, øe przed≥oøeniu podlega projekt uchwa≥y
Rady sporzπdzony przez Zarzπd.
ß41
1. Uchwa≥y Rady Gminy powinny byÊ zredagowane w sposÛb
czytelny, zwiÍz≥y, syntetyczny, przy uøyciu wyraøeÒ w ich
podstawowym znaczeniu w projektach uchwa≥ naleøy unikaÊ
pos≥ugiwania siÍ wyraøeniami specjalistycznymi, zapoøyczonymi z jÍzykÛw obcych.
2. Uchwa≥a powinna zawieraÊ co najmniej:
a) datÍ i tytu≥,
b) podstawÍ prawnπ,
c) dok≥adnπ merytorycznπ treúÊ uchwa≥y,
d) okreúlenie organu, ktÛremu powierza siÍ wykonanie uchwa≥y,
e) termin wejúcia w øycie uchwa≥y i ewentualnie czas jej
obowiπzywania.
ß42
Uchwa≥y Rady Gminy podpisuje Przewodniczπcy obrad.
ß43
1. Uchwa≥y numeruje siÍ uwzglÍdniajπc numer Sesji cyframi
rzymskimi, kolejny numer uchwa≥y cyframi arabskimi i rok podjÍcia uchwa≥y.
2. Kopie uchwa≥ dorÍcza siÍ najpÛüniej w ciπgu 4 dni od dnia
zakoÒczenia Sesji Zarzπdowi Gminy oraz kierownikom tych
jednostek organizacyjnych, ktÛrzy sπ nimi zainteresowani lub
zobowiπzani do okreúlonych dzia≥aÒ.
ß44
Orygina≥y uchwa≥ Zarzπd Gminy ewidencjonuje w rejestrze
uchwa≥ i przechowuje wraz z protoko≥ami Sesji.
ß45
WÛjt przedk≥ada Wojewodzie Uchwa≥y Rady Gminy w ciπgu 7 dni
od daty ich podjÍcia. Uchwa≥y w sprawie przepisÛw porzπdkowych WÛjt przekazuje Wojewodzie w ciπgu 2 dni od ich podjÍcia.
ß46
WÛjt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1. Uchwa≥Í budøetowπ,
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2. Uchwa≥Í w sprawie absolutorium,
3. Inne uchwa≥y objÍte zakresem nadzoru Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

ROZDZIA£ VII
Tryb g≥osowania
ß47
1. W g≥osowaniu mogπ braÊ udzia≥ wy≥πcznie radni.
2. Radny lub cz≥onek Zarzπdu nie mogπ braÊ udzia≥u w g≥osowaniu na Sesji, posiedzeniu Zarzπdu lub Komisji, jeøeli
dotyczy ono jego interesu prawnego.
ß48
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ przez podniesienie rÍki.
2. G≥osowanie jawne przeprowadza Przewodniczπcy obrad, przeliczajπc g≥osy oddane ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπce siÍî,
sumuje je i porÛwnujπc z listπ radnych obecnych na Sesji,
nakazuje odnotowanie wynikÛw g≥osowania w protokole.
3. Do przeliczenia g≥osÛw Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ radnych.
4. Wyniki g≥osowania jawnego og≥asza Przewodniczπcy obrad.
ß49
1. G≥osowanie tajne stosuje siÍ w przypadkach okreúlonych ustawowo.
2. W g≥osowaniu tajnym radni g≥osujπ za pomocπ kart oznakowanych wy≥πcznie pieczÍciπ Rady, przy czym kaødorazowo
Rada ustala sposÛb g≥osowania, a samo g≥osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spoúrÛd siebie przewodniczπcym komisji.
3. Komisja skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania,
objaúnia sposÛb g≥osowania i przeprowadza je wyczytujπc
kolejno radnych z listy obecnoúci.
4. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø radnych obecnych
na Sesji.
5. Po przeliczeniu g≥osÛw Przewodniczπcy komisji skrutacyjnej
odczytuje protokÛ≥, podajπc wynik g≥osowania.
6. Karty z oddanymi g≥osami i protokÛ≥ z g≥osowania stanowiπ
za≥πcznik do protoko≥u obrad Sesji.
ß50
1. Przewodniczπcy obrad przed poddaniem wniosku pod g≥osowanie precyzuje i og≥asza Radzie proponowanπ treúÊ w taki
sposÛb, aby jej redakcja by≥a przejrzysta, a wniosek nie
budzi≥ wπtpliwoúci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoúci Przewodniczπcy poddaje pod g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, ktÛry moøe wykluczyÊ potrzebÍ
g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami.
3. W przypadku g≥osowania w sprawie wyborÛw osÛb, Przewodniczπcy przed zamkniÍciem listy kandydatÛw zapytuje
kaødego z nich, czy zgadza siÍ kandydowaÊ i dopiero po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzπcej poddaje pod g≥osowanie
zamkniÍcie listy kandydatÛw i zarzπdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat
z≥oøy≥ uprzednio zgodÍ na piúmie.
ß51
1. Jeøeli oprÛcz wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y w
danej sprawie zostanie zg≥oszony wniosek o odrzucenie tego
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wniosku (wnioskÛw), Rada g≥osuje w pierwszej kolejnoúci
nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjÍcie uchwa≥y.
G≥osowanie nad poprawkami do poszczegÛlnych paragrafÛw
lub ustÍpÛw projektu uchwa≥y nastÍpuje wg ich kolejnoúci,
z tym, øe moøna w pierwszej kolejnoúci poddaÊ pod g≥osowanie te poprawki, ktÛrych przyjÍcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
W przypadku przyjÍcia poprawki wykluczajπcej inne poprawki
do projektu uchwa≥y, poprawek tych nie poddaje siÍ pod g≥osowanie.
W przypadku zg≥oszenia do tego samego fragmentu projektu uchwa≥y kilku poprawek stosuje siÍ zasadÍ okreúlonπ w ß50 ust. 2.
W ostatniej kolejnoúci zarzπdza siÍ g≥osowanie za przyjÍciem
uchwa≥y w ca≥oúci ze zmianami wynikajπcymi z poprawek
wniesionych do projektu uchwa≥y.
Przewodniczπcy obrad moøe odroczyÊ g≥osowanie, o jakim
mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjÍtych poprawek nie zachodzi sprzecznoúÊ
pomiÍdzy poszczegÛlnymi postanowieniami uchwa≥y.
Postanowienia ust. 1-6 stosuje siÍ odpowiednio w przypadku
g≥osowania nad zmianπ uchwa≥y.

ß55
1. Przedmiotem dzia≥ania komisji sta≥ych sπ zadania okreúlone
w ß17 Statutu.
2. Przedmiot i zakres dzia≥ania komisji doraünych okreúla Rada
w odrÍbnej uchwale.

ß52
1. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi
wniosek lub kandydatura, jeøeli za wnioskiem lub kandydaturπ opowie siÍ wiÍksza liczba g≥osujπcych niø przeciwko
g≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i niewaønych nie dolicza siÍ do
øadnej z grup g≥osujπcych ìzaîî i ìprzeciwî.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z wielu moøliwoúci,
przechodzi wniosek lub kandydatura, na ktÛrπ oddano liczbÍ
g≥osÛw wiÍkszπ od liczby g≥osÛw oddanych na pozosta≥e.

ß59
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach, w ktÛrych dla ich prawomocnoúci winna uczestniczyÊ co najmniej po≥owa sk≥adu
Komisji.
2. W posiedzeniach Komisji mogπ uczestniczyÊ radni nie bÍdπcy jej cz≥onkami. Mogπ oni zabieraÊ g≥os w dyskusji i sk≥adaÊ
wnioski bez prawa udzia≥u w g≥osowaniu.
3. Posiedzenia Komisji sπ jawne.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

ß53
G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oraz g≥osowanie
wiÍkszoúciπ 3/5 g≥osÛw oznacza, øe przechodzi wniosek lub
kandydatura, ktÛre uzyska≥y co najmniej 1 g≥os wiÍcej od sumy
pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw, tzn. przeciwnych
i wstrzymujπcych siÍ.
G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu
Rady oraz g≥osowanie wiÍkszoúciπ 3/5 ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra
uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych g≥osÛw oddanych za
wnioskiem przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady,
a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.
BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy parzystej liczbie g≥osÛw
zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ zosta≥o
oddanych 50% plus 1 waønie oddanych g≥osÛw.
BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy nieparzystej liczbie
g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ zosta≥a oddana liczba g≥osÛw o 1 wiÍcej od liczby
pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw.

ROZDZIA£ VIII
Komisje Rady
ß54
1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadaÒ Rada powo≥uje
sta≥e i doraüne Komisje.
2. Komisje podlegajπ wy≥πcznie Radzie.

ß56
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy przed≥oøonym Radzie.
2. Rada moøe zleciÊ Komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
ß57
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. RozstrzygniÍcia Komisji majπ formÍ opinii i wnioskÛw i sπ
przedk≥adane Radzie.
ß58
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczπcy Komisji wybrany
przez RadÍ spoúrÛd radnych.
2. Radny moøe byÊ Przewodniczπcym tylko jednej Komisji sta≥ej.

ß60
Do zadaÒ Komisji sta≥ych naleøy:
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji
przez RadÍ oraz spraw przedk≥adanych przez cz≥onkÛw
Komisji i mieszkaÒcÛw,
2) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wnioskÛw mieszkaÒcÛw w sprawach dzia≥alnoúci Rady, Zarzπdu i administracji
gminnej w zakresie kompetencji Komisji,
3) wystÍpowanie z inicjatywπ uchwa≥odawczπ.
ß61
1. Przewodniczπcy Komisji sta≥ych organizuje pracÍ Komisji,
zwo≥uje posiedzenia i kieruje obradami Komisji.
2. terminie i miejscu obrad, Przewodniczπcy Komisji powiadamia
jej cz≥onkÛw na 4 dni przed terminem posiedzenia za pomocπ
listÛw lub telefonicznie.
3. Przewodniczπcy Komisji sta≥ych co najmniej raz do roku
przedstawiajπ na Sesji sprawozdania z dzia≥alnoúci Komisji.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje siÍ odpowiednio do doraünych Komisji zespo≥Ûw powo≥anych przez RadÍ.
5. O posiedzeniu Komisji (terminie i miejscu) naleøy podaÊ informacjÍ do publicznej wiadomoúci na 3 dni przed posiedzeniem, w sposÛb zwyczajowo przyjÍty.
ß62
Opinie i wnioski Komisji uchwalane sπ w g≥osowaniu jawnym
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu Komisji.
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ROZDZIA£ IX
Radni
ß63
Radni sπ zobowiπzani czynnie uczestniczyÊ w Sesjach, w pracach
organÛw i komisji, do ktÛrych zostali wybrani lub desygnowani.
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o samorzπdzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub
upowaønienie do wykonywania danych prac, zawierajπce okreúlenie terminu i charakteru zajÍÊ, podpisane przez Przewodniczπcego
Rady, Komisji lub Przewodniczπcego Zarzπdu.

ß64
1. Radni majπ prawo domagaÊ siÍ wniesienia pod obrady Sesji
lub posiedzeÒ komisji spraw, ktÛre uwaøajπ za spo≥ecznie
pilne i uzasadnione.
2. Radni majπ prawo kierowaÊ do Zarzπdu Gminy interpelacje
i wnioski we wszystkich sprawach publicznych wspÛlnoty
samorzπdowej.

ß71
1. Radni otrzymujπ legitymacjÍ podpisanπ przez Przewodniczπcego Rady, w ktÛrej stwierdza siÍ pe≥nienie funkcji radnego.
2. Zarzπd Gminy udziela radnym pomocy w realizowaniu ich
uprawnieÒ i pomaga w wykonywaniu ich obowiπzkÛw.
3. Radni mogπ zwracaÊ siÍ bezpoúrednio na Sesji we wszystkich sprawach zwiπzanych z pe≥nieniem przez nich funkcji
radnego.

ß65
1. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na Sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
2. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbywania siÍ Sesji lub
posiedzenia komisji winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, sk≥adajπc stosowne pisemne wyjaúnienia na rÍce
Przewodniczπcego Rady lub przewodniczπcego komisji.

ß72
1. Do cz≥onkÛw komisji powo≥ywanych przez RadÍ spoza grona
radnych stosuje siÍ odpowiednio art. 25 ust. 5 ustawy o
samorzπdzie gminnym.
2. Przewodniczπcy Rady ustali i wyda osobom wskazanym w
ust. 1 stosowny dokument stwierdzajπcy ich udzia≥ w pracach Rady.

ß66
Radni mogπ stosownie do potrzeb przyjmowaÊ mieszkaÒcÛw Gminy
w siedzibie urzÍdu Gminy lub w innym miejscu wyznaczonym przez
radnego w sprawach dotyczπcych Gminy i jej mieszkaÒcÛw.
ß67
1. Radni ponoszπ przed Radπ i mieszkaÒcami Gminy odpowiedzialnoúÊ za udzia≥ i wyniki pracy w Radzie.
2. Przewodniczπcy Rady dokonuje okresowych ocen udzia≥u radnych w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach zwraca
uwagÍ radnym na niedociπgniÍcia lub uchybienia w ich pracy
moøe rÛwnieø udzieliÊ ìregulaminowego ostrzeøeniaî.
3. Przewodniczπcy Rady informuje wyborcÛw o ocenie udzia≥u
radnych w pracach Rady i jej organÛw.
ß68
1. W przypadkach notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie radnemu przez RadÍ ìregulaminowego upomnieniaî.
2. W sprawie wskazanej w ustÍpie 1 Rada podejmuje uchwa≥Í
po uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia wyjaúnieÒ.

ROZDZIA£ X
Absolutorium
ß73
1. Sprawozdanie z wykonania budøetu Zarzπd przedk≥ada Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania najpÛüniej do 15 marca
roku nastÍpnego p roku budøetowym, ktÛrego dotyczy sprawozdanie Zarzπdu.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budøetu i przedk≥ada
sprawozdanie Zarzπdu z wykonania budøetu wraz z w≥asnπ
opiniπ do dnia 31 marca roku po up≥ywie roku budøetowego,
ktÛrego dotyczy sprawozdanie Zarzπdu i wystÍpuje z wnioskiem do Rady o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium
Zarzπdowi z tego tytu≥u.
3. Uchwa≥Í w sprawach absolutorium Rada podejmuje bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.
ß74
Przed wystπpieniem z wnioskiem, o jakim mowa w ß73 ust. 2
Komisja Rewizyjna wystÍpuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.

ß69
1. W przypadku wniosku zak≥adu pracy, zatrudniajπcego radnego,
o rozwiπzanie z nim stosunku pracy Rada moøe powo≥aÊ komisjÍ
dla szczegÛ≥owego zbadania wszystkich okolicznoúci sprawy.
2. Komisja powo≥ana w trybie ust. 1 przedk≥ada swoje ustalenia
i propozycje na piúmie Przewodniczπcemu Rady.
3. Przed podjÍciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1,
Rada winna wys≥uchaÊ radnego.
4. Uchwa≥y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 zapadajπ zwyk≥π
wiÍkszoúciπ g≥osÛw.

ROZDZIA£ XI
WspÛlne sesje Rad Gmin
ß75
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne Sesje z innymi Radami Gmin,
w szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlnπ SesjÍ organizujπ Przewodniczπcy zainteresowanych Rad Gmin.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej Sesji podpisujπ wspÛlnie Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy wszystkich Rad Gmin.

ß70
Podstawπ do udzielenia radnemu przez pracodawcÍ czasowego
zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 2 ustawy

ß76
1. WspÛlna Sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co
najmniej po≥owa radnych z kaødej Rady.
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2. W drodze g≥osowania wybiera siÍ Przewodniczπcego wspÛlnej
Sesji.
3. Koszty wspÛlnej Sesji ponoszπ rÛwnomiernie Rady, biorπce
udzia≥ we wspÛlnej Sesji, chyba øe radni uczestniczπcy we
wspÛlnej Sesji postanowiπ inaczej.
4. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.

ROZDZIA£ XI
Postanowienia koÒcowe
ß77
Przewodniczπcy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieÒ
regulaminu i udziela pomocy we w≥aúciwej jego interpretacji.

Za≥πcznik Nr 4
do Statutu Gminy Kuúlin

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kuúlin zwany dalej
Regulaminem, okreúla zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kuúlin, zwanej dalej Komisjπ.
ß2
1. Komisja Rewizyjna Rady zwana dalej Komisjπ, jest sta≥π komisjπ powo≥anπ w celu kontrolowania dzia≥alnoúci Zarzπdu,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.
2. Celem dzia≥aÒ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji
niezbÍdnych dla oceny dzia≥alnoúci Zarzπdu, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia≥alnoúci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materia≥y z kontroli
dzia≥alnoúci Zarzπdu i jednostek organizacyjnych Gminy,
dokonywanych przez inne podmioty powyøsze dotyczy takøe
materia≥Ûw z kontroli zewnÍtrznych.
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach okreúlonych w ustawach i w niniejszym Regulaminie.
ß3
Komisja podlega Radzie Gminy.

ROZDZIA£ II
Sk≥ad Komisji Rewizyjnej
ß4
1. Komisja sk≥ada siÍ z 1 przewodniczπcego oraz pozosta≥ych
cz≥onkÛw w liczbie ustalonej przez RadÍ.
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2. Cz≥onkowie Komisji wybierani sπ wy≥πcznie spoúrÛd radnych,
uchwa≥π Rady podejmowanπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w
obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Rady.
3. Odwo≥anie cz≥onkÛw komisji nastÍpuje na zasadach okreúlonych w ust. 2.
4. W sk≥ad Komisji nie mogπ byÊ powo≥ywani radni pe≥niπcy
funkcje Przewodniczπcego Rady, Wiceprzewodniczπcych Rady
oraz radni bÍdπcy cz≥onkami Zarzπdu.
5. Mandat cz≥onka Komisji wygasa w przypadku wygaúniÍcia
mandatu radnego, wyboru na Przewodniczπcego Rady, Wiceprzewodniczπcego lub do sk≥adu Zarzπdu Gminy.
ß5
Przewodniczπcy Komisji organizuje pracÍ Komisji i prowadzi jej
obrady.
ß6
1. Cz≥onkowie Komisji podlegajπ wy≥πczeniu od udzia≥u w dzia≥aniach Komisji, w sprawach, w ktÛrych moøe powstaÊ
podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawach wy≥πczenia poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje
pisemnie Przewodniczπcy Komisji.
3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji decyduje Rada.
4. Wy≥πczony cz≥onek Komisji moøe odwo≥aÊ siÍ na piúmie od
decyzji o wy≥πczeniu do Rady ñ w terminie 7 dni od daty
powziÍcia wiadomoúci o treúci decyzji.
5. Na najbliøszej Sesji, Rada podejmie rozstrzygniÍcie o skutecznoúci wy≥πczenia cz≥onka z komisji.

ROZDZIA£ III
Zadania kontrolne
ß7
1. Komisja kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglÍdem:
ñ legalnoúci,
ñ gospodarnoúci,
ñ rzetelnoúci,
ñ celowoúci
oraz zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja, kontrolujπc dzia≥alnoúÊ Zarzπdu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy, bada w szczegÛlnoúci
gospodarkÍ finansowπ, w tym wykonanie budøetu Gminy.
ß8
Komisja przeprowadza nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe ñ obejmujπce ca≥oúÊ dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespÛ≥ dzia≥aÒ tego podmiotu,
2) problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu,
stanowiπce niewielki fragment w jego dzia≥alnoúci,
3) sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania jednostki.
ß9
1. Komisja przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w
planie pracy Komisji zatwierdzonym przez RadÍ.
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2. Komisja przeprowadza inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanych w odrÍbnych
uchwa≥ach Rady.
ß10
1. Kontroli Komisji nie podlegajπ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczegÛlnoúci dotyczy projektÛw dokumentÛw majπcych stanowiÊ: podstawÍ okreúlonych dzia≥aÒ.
2. Rada moøe nakazaÊ: Komisji nierozpoczynanie kontroli, a takøe
przerwanie kontroli prowadzonej przez KomisjÍ powyøsze dotyczy takøe wykonywania poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych.
3. Rada moøe nakazaÊ: rozszerzenie lub zawÍøenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 2 i 3 wykonywane
sπ niezw≥ocznie.
5. Komisja jest zobowiπzana do przeprowadzenia kontroli w
kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez RadÍ dotyczy
to zarÛwno kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzajπcych.
ß11
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w
zakresie kontrolowanego podmiotu, rzetelnego udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci wed≥ug kryteriÛw
okreúlonych w ß7 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania
úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia kontrolowanych.
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damia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i WÛjta,
wskazujπc dowody uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy osoby WÛjta kontrolujπcy zawiadamia o tym Przewodniczπcego Rady.
ß15
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ warunki i úrodki niezbÍdne dla prawid≥owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty
i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli oraz umoøliwienia kontrolujπcym wstÍpu do obiektÛw i pomieszczeÒ
kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2, obowiπzany jest
do niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej
pisemnego wyjaúnienia.
4. Na øπdanie kontrolujπcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest udzieliÊ ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ takøe w przypadkach innych, niø okreúlone w ust. 3.
5. Zasady udostÍpniania wiadomoúci stanowiπcych informacje
niejawne regulujπ odrÍbne przepisy.
ß16
Obowiπzki, przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi
kontrolowanego podmiotu, mogπ byÊ wykonywane za poúrednictwem podleg≥ych mu pracownikÛw.
ß17
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w miarÍ moøliwoúci w
dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

ß13
1. KontrolÍ przeprowadza ca≥a komisja lub w jej imieniu zespÛ≥
kontrolny sk≥adajπcy siÍ co najmniej z dwÛch cz≥onkÛw Komisji.
2. Przewodniczπcy Komisji wyznacza na piúmie kierownika zespo≥u kontrolnego, ktÛry dokonuje podzia≥u czynnoúci pomiÍdzy
kontrolujπcych.
3. Kontrole przeprowadzane sπ na podstawie pisemnego upowaønienia wydanego przez Przewodniczπcego Komisji, okreúlajπcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby
wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolujπcy obowiπzani sπ przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych okazaÊ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowaønienia, o ktÛrym mowa w ust. 3.

ROZDZIA£ V
Protoko≥y kontroli
ß18
Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w terminie
4 dni od daty jej zakoÒczenia ñ protokÛ≥ pokontrolny, obejmujπcy:
1) nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiÍ i nazwisko kontrolujπcych,
3) daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
4) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objÍtego
kontrolπ,
5) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzenie nieprawid≥owoúci
w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte w protokole,
6) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
7) podpisy kontrolujπcych i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkÍ o odmowie podpisania protoko≥u z podaniem przyczyn odmowy,
8) protokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia stwierdzonych nieprawid≥owoúci.

ß14
1. W razie powziÍcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia
pope≥nienia przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie zawia-

ß19
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika
kontrolowanego podmiotu lub czÍúci kontrolujπcych, osoby

ROZDZIA£ IV
Tryb kontroli
ß12
Przewodniczπcy komisji zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na
3 dni przed terminem rozpoczÍcia kontroli.
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te sπ obowiπzane do z≥oøenia ñ w terminie 3 dni od daty odmowy ñ pisemnego wyjaúnienia jej przyczyn.
2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ na rÍce
Przewodniczπcego Komisji. Jeøeli podpisania protoko≥u odmÛwi≥ Przewodniczπcy Komisji, sk≥ada on ñ na zasadach
wyøej podanych wyjaúnienia na rÍce Przewodniczπcego
Rady.
ß20
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego Rady uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
2. Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ w terminie 7 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.
ß21
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w trzech jednobrzmiπcych
egzemplarzach, ktÛre ñ w terminie 3 dni od dnia podpisania
protoko≥u ñ otrzymujπ: Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy
Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.

ROZDZIA£ VI
Zadania opiniodawcze
ß22
1. Komisja opiniuje na piúmie wykonanie budøetu Gminy i wystÍpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarzπdowi.
2. Przewodniczπcy Komisji przedk≥ada opiniÍ i wniosek, o ktÛrym
mowa w ust. 1 na rÍce Przewodniczπcego Rady w terminie
3 dni od sporzπdzenia.
3. Wniosek, o ktÛrym mowa w ust. 1 Przewodniczπcy Komisji
przesy≥a do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w terminie do 31 marca po roku obrachunkowym.
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ß26
1. Komisja sk≥ada Radzie ñ w terminie do koÒca stycznia
kaødego roku ñ roczne sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci w
roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraÊ:
1) liczbÍ, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwaøniejszych nieprawid≥owoúci wykrytych w toku
kontroli,
3) wykaz uchwa≥ podjÍtych przez KomisjÍ,
4) wykaz wy≥πczeÒ, o ktÛrych mowa w ß6 Regulaminu,
5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwaøniejszymi wnioskami, wynikajπcymi z tych
kontroli.
3. W terminie do koÒca marca kaødego roku Komisja sk≥ada
Radzie ocenÍ wykonania budøetu Gminy za rok ubieg≥y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
4. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1 i 3, Komisja sk≥ada
sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci po podjÍciu stosownej
uchwa≥y Rady, okreúlajπcej przedmiot i termin z≥oøenia
sprawozdania.

1.

2.
3.
4.

ROZDZIA£ VIII
Posiedzenia Komisji
ß27
Komisja obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych przez Przewodniczπcego Komisji zgodnie z planem pracy lub zgodnie
z upowaønieniem przez RadÍ.
Posiedzenia Komisji sπ jawne.
Przewodniczπcy Komisji zwo≥uje posiedzenia Komisji, ktÛre
nie sπ objÍte planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
Przewodniczπcy Komisji moøe zaprosiÊ na posiedzenia Komisji:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji w charakterze
bieg≥ych lub ekspertÛw.
W posiedzeniach Komisji mogπ braÊ udzia≥ tylko jej cz≥onkowie
oraz zaproszone osoby.
Z posiedzenia Komisji naleøy SporzπdziÊ protokÛ≥, ktÛry
winien byÊ podpisany przez wszystkich cz≥onkÛw Komisji
uczestniczπcych w posiedzeniu.

ß23
1. Komisja opiniuje na piúmie wniosek o odwo≥anie WÛjta.
2. Przewodniczπcy Komisji przedk≥ada opiniÍ, o ktÛrej mowa w
ust. 1 na rÍce Przewodniczπcego Rady w terminie 30 dni od
daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

5.

ß24
Komisja wydaje takøe opinie w sprawach okreúlonych w uchwa≥ach Rady.

ß28
1. Uchwa≥y Komisji zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji.
2. Komisja podejmuje uchwa≥y w g≥osowaniu jawnym.

1.
2.

3.
4.

ROZDZIA£ VII
Plany pracy i sprawozdania Komisji
ß25
Komisja przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w
terminie do koÒca grudnia kaødego roku na rok nastÍpny.
Plan przed≥oøony Radzie winien zawieraÊ co najmniej:
ñ terminy odbywania posiedzeÒ,
ñ terminy i wykaz jednostek, ktÛre zosta≥o poddane kontroli.
Rada moøe zatwierdziÊ jedynie czÍúÊ lub ca≥oúÊ planu pracy
Komisji.
Komisja moøe przystπpiÊ do wykonywania kontroli po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czÍúci.

6.

ROZDZIA£ IX
Postanowienia koÒcowe
ß29
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji zapewnia WÛjt.
ß30
1. Komisja moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz osÛb, posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym z przedmiotem dzia≥ania Komisji.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych pomocy
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty wy-
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nagrodzenia ze úrodkÛw budøetowych, Przewodniczπcy Komisji przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady, celem podjÍcia uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce mieniem
komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

Za≥πcznik Nr 5
do Statutu Gminy Kuúlin

REGULAMIN ZARZ•DU
I. POSTANOWIENIA OG”LNE
ß1
Regulamin Zarzπdu okreúla organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb
pracy Zarzπdu, w tym zasady wykonywania uchwa≥ Rady oraz
podejmowania uchwa≥ przez Zarzπd.
ß2
1. Zarzπd, jako organ wykonawczy Gminy dzia≥a z zachowaniem zasady kolegialnoúci.
2. Ograniczenia kolegialnoúci w dzia≥aniach Zarzπdu dopuszczalne sπ jedynie w przypadkach okreúlonych w ustawach.

W
1.
2.
3.

II. ORGANIZACJA WEWN TRZNA ZARZ•DU
ß3
sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
WÛjt, ktÛry jest jednoczeúnie Przewodniczπcym Zarzπdu.
ZastÍpca WÛjta.
3 cz≥onkÛw.

ß4
Rada wybiera Zarzπd spoúrÛd radnych lub spoza sk≥adu Rady w
trybie okreúlonym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym.
ß5
Cz≥onkostwa w Zarzπdzie nie moøna ≥πczyÊ:
1) z zatrudnieniem w administracji rzπdowej,
2) z pe≥nieniem funkcji Przewodniczπcego bπdü Wiceprzewodniczπcego Rady,
3) cz≥onkostwem w Komisji Rewizyjnej.
ß6
1. Do zadaÒ WÛjta jako Przewodniczπcego Zarzπdu naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) przewodniczenie obradom Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz oraz wobec Rady
i jej organÛw.
2. Organizowanie pracy Zarzπdu obejmuje:
1) przygotowywanie projektu porzπdku obrad Zarzπdu,
2) okreúlanie czasu i miejsca posiedzeÒ Zarzπdu,
3) dostarczanie cz≥onkom Zarzπdu materia≥Ûw dotyczπcych
projektowanych punktÛw porzπdku obrad,
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4) zapewnianie obs≥ugi kancelaryjno-biurowej posiedzeÒ Zarzπdu.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objÍtych porzπdkiem obrad lub wyznaczenie innych cz≥onkÛw Zarzπdu do zreferowania takich
spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi
punktami porzπdku obrad,
3) ustalanie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
4) zarzπdzanie g≥osowaÒ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) przygotowywanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
2) przyjmowanie uwag i wnioskÛw dotyczπcych dzia≥alnoúci
zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu w postÍpowaniach sπdowych
i administracyjnych, o ile z przepisÛw prawa lub uchwa≥
Rady albo Zarzπdu nie wynika nic innego.
ß7
Do obowiπzkÛw zastÍpcy WÛjta naleøy podejmowanie czynnoúci
okreúlonych w ß6 na podstawie pisemnego upowaønienia udzielonego przez WÛjta albo w przypadku koniecznoúci podjÍcia
przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ pod nieobecnoúÊ WÛjta lub
wynikajπcy z innych przyczyn brak moøliwoúci dzia≥ania WÛjta.
ß8
WÛjt moøe okreúliÊ szczegÛ≥owy zakres zadaÒ swojego ZastÍpcy
oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu, z uwzglÍdnieniem postanowieÒ Regulaminu organizacyjnego urzÍdu Gminy.
ß9
obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu Gminy na podstawie
imiennych upowaønieÒ, wynikajπcych z uchwa≥ Zarzπdu,
4) przygotowywanie materia≥Ûw na posiedzenia Zarzπdu, stosownie do zakresu zadaÒ,
5) realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd.
Do
1)
2)
3)

1.

2.

3.
4.

III. TRYB PRACY ZARZ•DU
ß10
Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach zwo≥ywanych w miarÍ potrzeb, w zasadzie nie rzadziej
niø raz w miesiπcu.
W sprawach nie cierpiπcych zw≥oki zwiπzanych z bezpoúrednim zagroøeniem interesu publicznego WÛjt podejmuje czynnoúci naleøπce do kompetencji Zarzπdu.
Postanowienie ust. 2 nie dotyczy stanowienia przepisÛw gminnych w formie uchwa≥.
Czynnoúci podjÍte w trybie okreúlonym w ust. 2 wymagajπ
zatwierdzenia na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.

ß11
1. WÛjt lub upowaøniony przez niego zastÍpca oraz cz≥onkowie
Zarzπdu mogπ zostaÊ indywidualnie zobowiπzani uchwa≥π
Zarzπdu do podejmowania w imieniu Zarzπdu okreúlonych
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czynnoúci leøπcych w zakresie prawem okreúlonych zadaÒ
Zarzπdu, z wy≥πczeniem czynnoúci polegajπcych na podejmowaniu rozstrzygniÍÊ.
2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdania z wykonanych czynnoúci na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
ß12
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy biorπ udzia≥ w pracach Zarzπdu bez prawa g≥osowania.

IV. POSIEDZENIA ZARZ•DU
ß13
Posiedzenia Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom
WÛjt lub upowaøniony przez niego ZastÍpca.
ß14
ZastÍpca WÛjta zwo≥uje posiedzenia Zarzπdu oraz przewodniczy
obradom Zarzπdu takøe wÛwczas, gdy z obowiπzujπcych przepisÛw prawa wynika obowiπzek podjÍcia przez Zarzπd rozstrzygniÍcia, a WÛjt nie jest obecny albo z innych przyczyn nie moøe
udzieliÊ upowaønienia swemu zastÍpcy.
ß15
O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ jego cz≥onkÛw w sposÛb zwyczajowo przyjÍty.
ß16
1. Powiadomienie o posiedzeniu Zarzπdu winno zawieraÊ: informacje o czasie, miejscu i przewidywanym porzπdku obrad.
2. Porzπdek obrad ustala Przewodniczπcy Zarzπdu.
ß17
1. W posiedzeniach Zarzπdu uczestniczπ:
1) WÛjt, jako Przewodniczπcy Zarzπdu,
2) ZastÍpca WÛjta,
3) pozostali cz≥onkowie Zarzπdu,
4) Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny urzÍdu Gminy,
2) inni pracownicy urzÍdu Gminy w≥aúciwi ze wzglÍdu na
przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w≥aúciwi
ze wzglÍdu na przedmiot obrad.
ß18
Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
ß19
1. W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w posiedzeniu, a
gdy w posiedzeniu Zarzπdu uczestniczy≥y inne osoby, w protokole podaje siÍ takøe ich imiona i nazwiska oraz wskazuje,
w jakim charakterze osoby te uczestniczy≥y w posiedzeniu
Zarzπdu.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy uczestnictwa w posiedzeniu
Zarzπdu Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
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ß20
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien oddawaÊ wiernie
przebieg posiedzenia, a zw≥aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarzπd rozstrzygniÍciami.
2. Protoko≥y numerowane sπ cyframi arabskimi ≥amanymi przez
rok kalendarzowy.
3. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu podpisujπ wszyscy cz≥onkowie Zarzπdu uczestniczπcy w danym posiedzeniu Zarzπdu po
ich zatwierdzeniu przez Zarzπd na nastÍpnym posiedzeniu.
4. Zarzπd moøe odstπpiÊ od czytania protoko≥u.

V. ROZSTRZYGANIE
ß21
1. Zarzπd podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥.
2. Zarzπd rozstrzyga w formie uchwa≥ wszystkie sprawy naleøπce
do jego kompetencji, wynikajπcych z ustaw oraz przepisÛw
prawnych wydanych na podstawie i w granicach upowaønieÒ
ustawowych.
3. OprÛcz uchwa≥ zawierajπcych rozstrzygniÍcia, Zarzπd moøe
podejmowaÊ inne uchwa≥y, zawierajπce w szczegÛlnoúci
opinie, oceny i stanowiska.
ß22
Inicjatywa uchwa≥odawcza przys≥uguje osobom wchodzπcym w
sk≥ad Zarzπdu.
ß23
1. Zarzπd podejmuje uchwa≥y w g≥osowaniu jawnym zwyk≥π
wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
2. W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy
cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania, w
granicach dozwolonych prawem.
ß24
W sprawach nie zwiπzanych z kolegialnym podejmowaniem
rozstrzygniÍÊ nieetatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ wy≥πcznie
na podstawie i w zakresie upowaønieÒ udzielonych im przez
Zarzπd.
ß25
1. O ile ustawy nie stanowiπ inaczej uchwa≥y Zarzπdu podpisuje
WÛjt.
2. Uchwa≥y Zarzπdu bÍdπce decyzjami w sprawach z zakresu
administracji publicznej muszπ zawieraÊ imiona i nazwiska
cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w ich podejmowaniu.
ß26
1. Zarzπd prowadzi rejestr podjÍtych uchwa≥, o jakich mowa w
ß21 ust. 1 i 2.
2. Rejestr uchwa≥ jest jawny.

VI. ZASADY WYKONYWANIA UCHWA£ RADY
ß27
O sposobie wykonania uchwa≥ Rady rozstrzyga Zarzπd, o ile Rada
sama nie okreúli≥a zasad wykonania uchwa≥y.
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ß28
Okreúlenie przez Zarzπd sposobu wykonania uchwa≥y Rady
obejmuje w szczegÛlnoúci:
1. Ustalenie terminu wykonania uchwa≥y.
2. Okreúlenie úrodkÛw niezbÍdnych do wykonania uchwa≥y.
3. Wskazanie osÛb lub instytucji odpowiedzialnych za realizacjÍ
uchwa≥y.
ß29
Zarzπd sk≥ada Radzie raz w kwartale sprawozdanie z wykonania
uchwa≥ podjÍtych na poprzednich Sesjach Rady.

VII. POSTANOWIENIA KO—COWE
ß29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie majπ
odpowiednie zastosowanie:
ñ ustawa o samorzπdzie gminnym,
ñ Statut i regulamin Rady.

Poz. 2768

2) listÍ cz≥onkÛw,
3) imiÍ i nazwisko przewodniczπcego klubu.
4. W razie zmiany sk≥adu klubu, jego rozwiπzania, przewodniczπcy klubu jest obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego Rady.
ß4
Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr klubÛw.
ß5
PrzynaleønoúÊ radnych do klubÛw jest dobrowolna.
ß6
1. Kluby dzia≥ajπ przez okres kadencji Rady. Up≥yw kadencji
Rady jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem klubÛw.
2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw, podejmowanych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ w obecnoúci co najmniej po≥owy cz≥onkÛw klubu.
ß7
Kluby dzia≥ajπ wy≥πcznie w ramach Rady.

Za≥πcznik Nr 6
do Statutu Gminy Kuúlin

REGULAMIN KLUB”W RADNYCH
ß1
Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych, okreúlane dalej, jako ìklubyî,
wed≥ug kryteriÛw przez siebie przyjÍtych.
ß2
W ramach klubÛw mogπ funkcjonowaÊ ko≥a radnych.
ß3
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim
udzia≥u przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu Rady.
3. W zg≥oszeniu podaje siÍ:
1) nazwÍ klubu,

ß8
Prace klubÛw organizujπ przewodniczπcy klubÛw, wybierani przez
cz≥onkÛw klubu.
ß9
1. Kluby mogπ uchwalaÊ w≥asne regulaminy.
2. Regulaminy klubÛw nie mogπ byÊ sprzeczne ze Statutem
Gminy.
3. Przewodniczπcy klubÛw sπ obowiπzani do niezw≥ocznego
przedk≥adania regulaminÛw klubÛw Przewodniczπcemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takøe zmian regulaminÛw.
ß10
1. Klubom przys≥ugujπ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia≥ania Rady.
2. Kluby mogπ przedstawiaÊ swoje stanowisko na Sesji Rady
wy≥πcznie przez swych przedstawicieli.
ß11
Na wniosek przewodniczπcych klubÛw Zarzπd obowiπzany jest
zapewniÊ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbÍdnym
do ich funkcjonowania.
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2769
UCHWA£A Nr XXXVII/435/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 25 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ
po≥oøonπ w Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 183/25 ñ teren objÍty zmianπ o powierzchni
0,1568 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13
z 1996 r., poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami)
oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XVII/303/2000 Rady Miejskiej w
SwarzÍdzu z dnia 06 grudnia 2000 r. w sprawie przystπpienia
do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ
w Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 183/25 ñ teren objÍty zmianπ 0,1568 ha, Rada Miejska
SwarzÍdza uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ w
Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 183/25 ñ teren objÍty zmianπ 0,1568 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje w Janikowie na dzia≥ce o numerze
ewidencyjnym 183/25, ktÛrego granice okreúla rysunek planu,
bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ w Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczonej numerem geodezyjnym 183/25î opracowany w skali
1:500.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ
planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
2. Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
na rysunku ñ Mj,
2) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
3) warunki wynikajπce z w≥aúciwoúci úrodowiska i jego
ochrony.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mj) ustala
siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia≥u:
1) lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych, garaøowych i gospodarczych,
2) w ramach budynku mieszkalnego dopuszcza siÍ lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu
samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 9,5 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynku garaøowego poza obrysem
budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej 20 m2
dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwÛch, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy,
wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
5) zarÛwno budynki mieszkalne jak i gospodarcze naleøy realizowaÊ z dachami pochy≥ymi (dwuspadowe i wielospadowe),
6) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞
do 45∞,
8) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ ìcementowπ lub o podobnym charakterze estetycznym,
9) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
11)zapewnia siÍ prawo do realizacji obiektÛw ma≥ej architektury
i zagospodarowania dzia≥ki zieleniπ,
12)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 30%,
13)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß5
Na terenie objÍtym zmianπ planu zakazuje siÍ lokalizowania:
1) dzia≥alnoúci szczegÛlnie szkodliwej dla úrodowiska i zdrowia
ludzi oraz mogπcej pogorszyÊ stan úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
3) innych jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren
nieruchomoúci naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie
z obecnπ lub planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci w szczegÛlnoúci z funkcjπ mieszkaniowπ,
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4) mieszkalnych wielorodzinnych,
5) ferm hodowlanych,
6) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.

terenÛw kolejowych minimum 10 m, a od skraju toru 20 m wg
Rozporzπdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
20 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 627) i 4 m od linii
rozgraniczajπcych terenÛw przyleg≥ych.

Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß6
Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia terenu w
podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z istniejπcym systemem gminnym.
Zakazuje siÍ pod≥πczania obiektÛw do istniejπcych sieci infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem sieci.

ROZDZIA£ III
Stawka procentowa s≥uøπca naliczaniu
op≥aty na rzecz Gminy
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ stawkÍ
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.

ß7
Na terenach, na ktÛrych zrealizowana bÍdzie kanalizacja sanitarna
zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw w inny sposÛb niø poprzez
pod≥πczenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej.
ß8
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarze objÍtym
zmianπ planu, zezwala siÍ na odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych pod warunkiem ich pe≥nej szczelnoúci.
ß9
Zakazuje siÍ stosowania jako ürÛd≥a ciep≥a takich paliw i urzπdzeÒ
do ich spalania, ktÛre nie odpowiadajπ wymogom ochrony powietrza atmosferycznego. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania
elektrycznego.

Przepisy koÒcowe
ß12
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y XLIV/234/94 Rady Miejskiej w
SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 roku w sprawie uchwalenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz
na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß10
Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci 10 m od
linii rozgraniczajπcych ulicy Spadzistej ñ strefa ochronna od

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXXVII/437/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 25 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ
po≥oøonπ w £owÍcinie przy ul. Rolniczej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 191 ñ teren objÍty zmianπ o powierzchni 0,55 ha
(zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz
w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XVII/309/2000 Rady Miejskiej w
SwarzÍdzu z dnia 06 grudnia 2000 r. w sprawie przystπpienia
do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ
w £owÍcinie przy ul. Rolniczej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 191 ñ teren objÍty zmianπ 0,55 ha, Rada Miejska uchwala
co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ w
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£owÍcinie przy ul. Rolniczej i oznaczonπ numerem geodezyjnym
191 ñ teren objÍty zmianπ 0,55 ha (zmiana przeznaczenia z upraw
polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje w £owÍcinie na dzia≥ce o numerze
ewidencyjnym 191, ktÛrego granice okreúla rysunek planu, bÍdπcy
jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπca
dzia≥kÍ po≥oøonπ w £owÍcinie przy ul. Rolniczej i oznaczonπ
numerem geodezyjnym 191î opracowany w skali 1:1000.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ
planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii,
2. Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
na rysunku Mj,
2) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
3) warunki wynikajπce z w≥aúciwoúci úrodowiska i jego ochrony.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛlne
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mj) ustala
siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia≥u:
1) lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych, na zapleczu dzia≥ek ustala siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw garaøowych lub gospodarczych przy zachowaniu moøliwej powierzchni zabudowy,
2) w ramach budynku mieszkalnego dopuszcza siÍ lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu
samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 9,5 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynku garaøowego poza obrysem
budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej 20 m2
dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwÛch, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy,
wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
5) zarÛwno budynki mieszkalne jak i gospodarcze naleøy realizowaÊ z dachami pochy≥ymi (dwuspadowe i wielospadowe)
z zachowaniem harmonii architektonicznej z otoczeniem
i uwzglÍdnieniem elementÛw architektury kulturowej regionu,
6) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞
do 45∞,
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8) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub o podobnym charakterze estetycznym,
9) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
11)zapewnia siÍ prawo do realizacji obiektÛw ma≥ej architektury
i zagospodarowania dzia≥ki zieleniπ,
12)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
30%,
13)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß5
Na terenie objÍtym zmianπ planu zakazuje siÍ lokalizowania:
1) dzia≥alnoúci szczegÛlnie szkodliwej dla úrodowiska i zdrowia
ludzi oraz mogπcej pogorszyÊ stan úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
3) innych jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren
nieruchomoúci naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie
z obecnπ lub planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci w szczegÛlnoúci z funkcjπ mieszkaniowπ,
4) mieszkalnych wielorodzinnych,
5) ferm hodowlanych,
6) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.

Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß6
Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia terenu w
podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z istniejπcym systemem gminnym.
Zakazuje siÍ pod≥πczania obiektÛw do istniejπcych sieci infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem sieci.
ß7
Na terenach, na ktÛrych zrealizowana bÍdzie kanalizacja sanitarna
zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw w inny sposÛb niø poprzez
pod≥πczenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej.
ß8
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarze objÍtym
zmianπ planu, zezwala siÍ na odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych na nieczystoúci p≥ynne pod warunkiem
ich pe≥nej szczelnoúci, przy czym lokalizacjÍ zbiornika bezodp≥ywowego ustala siÍ od strony ulicy.
ß9
Zakazuje siÍ stosowania jako ürÛd≥a ciep≥a takich paliw i urzπdzeÒ do ich spalania, ktÛre nie odpowiadajπ wymogom ochrony
powietrza atmosferycznego. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw
grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
Przebieg infrastruktury zabezpiecza siÍ w pasach komunikacyjnych lub w miarÍ potrzeb na terenach przewidzianych pod
zabudowÍ w pasie w odleg≥oúci do 3,0 m od linii rozgraniczajπcej pasa komunikacyjnego.
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ß10
Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci 10 m od
linii rozgraniczajπcych ulicy Spadzistej i 4 m od linii rozgraniczajπcych terenÛw przyleg≥ych.

Przepisy koÒcowe
ß12
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y XLIV/234/94 Rady Miejskiej w
SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 roku w sprawie uchwalenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz na
obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.

ROZDZIA£ III
Stawka procentowa s≥uøπca naliczaniu
op≥aty na rzecz Gminy
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych funkcjach,
wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ
naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.

ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß14
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
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UCHWA£A Nr XXXVII/504/2001 r. RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie ìMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiegoî
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 7 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych
(Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co
nastÍpuje.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß1
Granice obszaru objÍtego planem pokrywajπ siÍ z granicami
ustalonymi uchwa≥π Nr XII/150/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
16.09.1999 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie
ulic: Tuwima i Kruczkowskiego.
ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) przeznaczenie terenÛw:
a) zabudowy produkcyjno-technicznej i us≥ug komercyjnych ñ oznaczonych na rysunku planu symbolem PT,
UC,
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ñ oznaczonych na rysunku planu symbolem MW,
d) komunikacji ko≥owej ñ oznaczonych na rysunku planu
symbolem KS,
e) komunikacji ko≥owej i pieszej (ciπgi pieszo-jezdne) ñ
oznaczonych na rysunku planu symbolem KX,
f) zieleni parkowej ñ oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZP,
g) zieleni izolacyjnej ñ oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZI,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania ñ úciúle okreúlone,
3) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne,
5) linie zabudowy obowiπzujπce.
2. Cyfry wystÍpujπce wraz z symbolami terenÛw, o ktÛrych mowa
w ust. 1 pkt 1) litera b, d, e, majπ znaczenie porzπdkowe.
3. W planie ustala siÍ podstawowe przeznaczenie terenu, a w
uzasadnionych przypadkach przeznaczenie dopuszczalne oraz
warunki dopuszczenia.
ß3
IlekroÊ w dalszych ustaleniach jest mowa o.
1. przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia wynikajπce z ostatecznych decyzji administracyjnych,
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2. rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie sytuacyjno-wysokoúciowej w skali 1:500,
3. przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi, to znaczy
zajmowaÊ wiÍcej niø 50% powierzchni terenu,
4. przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe.
ß4
1. Wprowadza siÍ zakaz lokalizacji na terenie objÍtym planem
us≥ug i obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi.
2. Nakazuje siÍ stosowanie rozwiπzaÒ technicznych i organizacyjnych ograniczajπcych uciπøliwoúci wywo≥ane w okresie
budowy, w okresie prowadzonej dzia≥alnoúci gospodarczej
i po ewentualnym jej zaniechaniu oraz w sytuacjach awaryjnych do wielkoúci nie przekraczajπcych poziomu okreúlonego
przepisami szczegÛlnymi, odrÍbnymi i Polskimi Normami.
3. W przypadku lokalizacji inwestycji mogπcej pogorszyÊ stan
úrodowiska obowiπzuje przeprowadzenie postÍpowania w
sprawie oceny oddzia≥ywania na úrodowisko i spe≥nienie
warunkÛw wynikajπcych z tej oceny.
ß5
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki korzystania ze úrodowiska przyrodniczego i infrastruktury technicznej:
1. zaopatrzenie w wodÍ ñ z wodociπgu miejskiego na warunkach
okreúlonych przez jego dysponenta,
2. odprowadzenie úciekÛw sanitarnych ñ w ramach istniejπcego
systemu infrastruktury, na warunkach okreúlonych przez jego
dysponenta,
3. odprowadzenie úciekÛw deszczowych ñ w ramach istniejπcego
systemu infrastruktury, po doprowadzeniu do parametrÛw
okreúlonych przez dysponenta kanalizacji deszczowej; úcieki
deszczowe z terenÛw dzia≥alnoúci gospodarczej PT, UC oraz
drÛg wymagajπ mechanicznego podczyszczenia,
4. zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ w ramach istniejπcej
sieci elektroenergetycznej, na warunkach okreúlonych przez
jej dysponenta,
5. zaopatrzenie w energiÍ cieplnπ ñ z lokalnych ürÛde≥ ciep≥a,
6. zaopatrzenie w gaz ñ w ramach istniejπcego systemu infrastruktury, na warunkach okreúlonych przez jego dysponenta,
7. usuwanie odpadÛw powsta≥ych w wyniku prowadzonej dzia≥alnoúci gospodarczej oraz bytowania naleøy zleciÊ wyspecjalizowanym firmom; nak≥ada siÍ obowiπzek segregacji odpadÛw.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
Zasady zagospodarowania terenu
ß6
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KS ñ tereny
komunikacji ko≥owej ñ ustala siÍ:
1. jako przeznaczenie podstawowe:
1) teren 1 KS ñ projektowane przed≥uøenie ulicy klasy GP
(StaÒczukowskiego) w ciπgu drogi krajowej nr 25, oraz
projektowany odcinek ulicy klasy G (WyspiaÒskiego), w
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granicach objÍtych planem, z nastÍpujπcymi warunkami
dotyczπcymi zagospodarowania:
a) naleøy zapewniÊ bezkolizyjne przejúcie dla pieszych
przez drogÍ nr 25 w ciπgu ulicy Kruczkowskiego,
b) w miejscach, w ktÛrych wystπpiπ przekroczenia norm
ha≥asu spowodowanego przez ruch drogowy naleøy
zlokalizowaÊ ekrany akustyczne,
2) teren 2KS ñ istniejπce ulice klasy L (Øeromskiego, Tuwima,
Kar≥owicza) w granicach objÍtych planem,
3) teren JKS ñ istniejπca ulica klasy L (Paderewskiego) w
granicach objÍtych planem,
4) teren 4KS ñ projektowany parking ze szpalerem zieleni
izolacyjnej wzd≥uø terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1MN,
2. jako przeznaczenie dopuszczalne:
1) lokalizacjÍ ciπgÛw infrastruktury technicznej i obiektÛw
budowlanych z nimi zwiπzanych, w szczegÛlnoúci lokalizacjÍ separatora t≥uszczÛw na terenie oznaczonym symbolem 4KS,
2) lokalizacjÍ tymczasowych obiektÛw budowlanych zwiπzanych z funkcjonowaniem i uøytkowaniem terenu.
ß7
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KX ñ tereny
komunikacji ko≥owej i pieszej ñ ustala siÍ:
1. jako przeznaczenie podstawowe:
1) teren 1 KX ñ ulica klasy D (ciπg pieszo-jezdny ze úcieøkπ
rowerowπ) bez po≥πczenia ko≥owego z ulicπ klasy GP
(teren 1 KS),
2) teren 2 KX ñ ulica wewnÍtrzna klasy D (ciπg pieszo-jezdny) obs≥ugujπca tereny zabudowy produkcyjno-technicznej i us≥ug komercyjnych (teren PT, UC),
2. jako przeznaczenie dopuszczalne ñ lokalizacjÍ ciπgÛw infrastruktury technicznej i obiektÛw budowlanych z nimi zwiπzanych w ramach jednostki 1 KX.
ß8
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MN ñ
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ ustala siÍ:
1. jako przeznaczenie podstawowe ñ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nastÍpujπcymi warunkami dotyczπcymi zagospodarowania:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy ñ zgodnie z rysunkiem
planu, liczona od linii rozgraniczajπcej tereny zabudowy
mieszkaniowej od terenÛw komunikacji,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaÊ 40% powierzchni dzia≥ki budowlanej,
3) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych ñ jedna
kondygnacja nadziemna i poddasze,
4) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw gospodarczych ñ jedna
kondygnacja nadziemna i poddasze,
5) kszta≥t dachÛw budynkÛw mieszkalnych ñ dachy dwulub wielospadowe o nachyleniu minimum 30∞,
6) do ogrzewania budynkÛw naleøy stosowaÊ paliwa ekologiczne.
2. warunki okreúlone w ust. 1 pkt 1-6 dotyczπ przebudowy
istniejπcej zabudowy lub nowych inwestycji i nie odnoszπ siÍ
do przypadku zachowania istniejπcego zagospodarowania,
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3. jako przeznaczenie dopuszczalne ñ lokalizacjÍ us≥ug, nie
ujÍtych w rozporzπdzeniu Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 roku w
sprawie okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na úrodowiska tych inwestycji,
z nastÍpujπcym warunkiem dotyczπcym zagospodarowania
ñ uciπøliwoúci prowadzonej dzia≥alnoúci oraz przekroczenia
norm nie mogπ wykraczaÊ poza teren dzia≥ki budowlanej, na
ktÛrej bÍdzie prowadzona dzia≥alnoúÊ gospodarcza.
ß9
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 M N ñ
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ ustala siÍ.
1. jako przeznaczenie podstawowe ñ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nastÍpujπcymi warunkami dotyczπcymi zagospodarowania i korzystania ze úrodowiska:
1) nieprzekraczalna i obowiπzujπca linia zabudowy ñ zgodnie z rysunkiem planu, liczona od linii rozgraniczajπcej
tereny zabudowy mieszkaniowej od terenÛw komunikacji,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaÊ 40% powierzchni dzia≥ki budowlanej,
3) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych ñ dwie
kondygnacje nadziemne + poddasze,
4) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw gospodarczych ñ jedna
kondygnacja nadziemna + poddasze,
5) kszta≥t dachÛw budynkÛw mieszkalnych ñ dachy dwulub wielospadowe o nachyleniu minimum 30∞,
6) do ogrzewania budynkÛw naleøy stosowaÊ paliwa ekologiczne,
2. warunki okreúlone w ust 1 pkt 1 ñ 6 dotyczπ przebudowy
istniejπcej zabudowy lub nowych inwestycji i nie odnoszπ siÍ
do przypadku zachowania istniejπcego zagospodarowania,
3. jako przeznaczenie dopuszczalne ñ lokalizacjÍ us≥ug nie
ujÍtych w rozporzπdzeniu Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 roku
w sprawie okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny
odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na úrodowiska tych inwestycji, z nastÍpujπcym warunkiem dotyczπcym zagospodarowania ñ uciπøliwoúci prowadzonej dzia≥alnoúci oraz przekroczenia norm nie mogπ wykraczaÊ poza teren dzia≥ki budowlanej, na ktÛrej bÍdzie prowadzona dzia≥alnoúÊ gospodarcza.
ß10
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MW ñ
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ñ ustala siÍ:
1. jako przeznaczenie podstawowe ñ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z nastÍpujπcymi warunkami dotyczπcymi zagospodarowania:
1) obowiπzujπca linia zabudowy ñ zgodnie z rysunkiem
planu, liczona od linii rozgraniczajπcej tereny zabudowy
mieszkaniowej od terenÛw komunikacji,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaÊ 40% powierzchni dzia≥ki budowlanej,
3) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych ñ trzy kondygnacje nadziemne i poddasze,
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4) kszta≥t dachÛw budynkÛw mieszkalnych ñ dachy dwulub wielospadowe ñ nachylenia po≥aci nie ustala siÍ,
5) do ogrzewania budynkÛw naleøy stosowaÊ paliwa ekologiczne.
2. warunki okreúlone w ust 1 pkt 1-5 dotyczπ modernizacji
istniejπcej zabudowy lub nowych inwestycji i nie dotyczπ
przypadku zachowania istniejπcego zagospodarowania.
3. jako przeznaczenie dopuszczalne ñ lokalizacjÍ obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ s≥uøπcych obs≥udze wewnÍtrznego
ruchu ko≥owego oraz urzπdzeÒ infrastruktury technicznej
ß11
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem PT, UC ñ
tereny zabudowy produkcyjno-technicznej i us≥ug komercyjnych
ñ ustala siÍ:
1. jako przeznaczenie podstawowe istniejπce i projektowane
tereny zabudowy produkcyjno-technicznej i us≥ug komercyjnych z nastÍpujπcymi warunkami dotyczπcymi zagospodarowania:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy ñ zgodnie z rysunkiem
planu, liczona od linii rozgraniczajπcej tereny zabudowy
od terenÛw komunikacji (teren 1 KS i 3 KS),
2) maksymalna wysokoúÊ obiektÛw budowlanych nie wiÍksza
od 10 m,
3) kszta≥t dachÛw budynkÛw ñ dachy wielospadowe lub
dwuspadowe, nachylenia po≥aci nie ustala siÍ,
4) do ogrzewania budynkÛw naleøy stosowaÊ paliwa ekologiczne,
5) dostÍpnoúÊ komunikacyjna z:
a) ulic klasy L (Tuwima i Paderewskiego ñ teren oznaczony symbolem 2 KS i 3 KS) z zastrzeøeniem, øe
docelowo ulica Tuwima moøe obs≥ugiwaÊ wy≥πcznie
ruch osobowy,
b) projektowanej ulicy klasy GP (w ciπgu drogi krajowej
nr 25 ñ teren oznaczony symbolem 1 KS) poprzez
wÍze≥ drogowy ñ skrzyøowanie projektowanej ulicy
klasy GP z ulicπ klasy G (ulica WyspiaÒskiego) w
rejonie ulicy Paderewskiego (3 KS),
6) dopuszcza siÍ podzia≥ terenu PT, UC pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do wydzielanych dzia≥ek budowlanych z ulicy wewnÍtrznej 2 KX,
7) zakazuje siÍ lokalizacji us≥ug i obiektÛw szczegÛlnie
szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi,
8) lokalizacjÍ inwestycji na czÍúci terenu PT, UC leøπcej w
sπsiedztwie parku podworskiego (teren ZP) i objÍtej
strefπ ochrony konserwatorskiej naleøy uzgodniÊ z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw,
2. warunki okreúlone w ust. 1 pkt 1 ñ 8 dotyczπ przebudowy
istniejπcej zabudowy lub nowych inwestycji i nie odnoszπ siÍ
do przypadku zachowania istniejπcego zagospodarowania,
3. jako przeznaczenie dopuszczalne ñ lokalizacjÍ obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ s≥uøπcych obs≥udze wewnÍtrznego
ruchu ko≥owego oraz urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß12
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZI ñ tereny
zieleni izolacyjnej ñ ustala siÍ urzπdzenie zieleni w sposÛb
gwarantujπcy ochronÍ przyleg≥ych terenÛw przed niekorzystnym
oddzia≥ywaniem terenu PT, UC.
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ß13
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP ñ tereny
zieleni parkowej ñ ustala siÍ:
1. jako przeznaczenie podstawowe ñ tereny zieleni parkowej
stanowiπcej pÛ≥nocnπ czÍúÊ parkowego za≥oøenia podworskiego wpisanego do rejestru zabytkÛw wojewÛdztwa wielkopolskiego pod numerem 43/Wlkp./A decyzjπ Wielkopolskiego WojewÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw z dnia 5 stycznia 2001 roku, znak SOZ-4151/64/1R/2001, na podstawie
ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dÛbr kultury
(tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 10.12.1999 r., poz. 1150).
2. jako przeznaczenie dopuszczalne ñ lokalizacjÍ obiektÛw ma≥ej
architektury i urzπdzeÒ infrastruktury technicznej z nastÍpujπcymi warunkami dotyczπcymi zagospodarowania:
1) docelowo naleøy zlikwidowaÊ istniejπcy napowietrzny
ciep≥ociπg,
2) docelowo naleøy skablowaÊ istniejπcπ napowietrznπ liniÍ
energetycznπ.

Zasady uzbrojenia terenu
w urzπdzenia infrastruktury technicznej
ß14
1. W zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ ustala siÍ
zasilanie odbiorcÛw z miejskiej sieci elektroenergetycznej w
ramach istniejπcej i projektowanej infrastruktury z wykorzystaniem istniejπcej stacji transformatorowej zlokalizowanej
na terenie PT, UC.
2. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ dodatkowej stacji transformatorowej na terenach objÍtych planem w przypadku zaistnienia
takich potrzeb.
3. Docelowo naleøy skablowaÊ istniejπce napowietrzne linie energetyczne.
ß15
W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o ustala siÍ zaopatrzenie w
ciep≥o z lokalnych ürÛde≥ ciep≥a opalanych paliwami ekologicznymi.
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ß19
1. W zakresie telekomunikacji ustala siÍ zaopatrzenie abonentÛw w ≥πcza telefoniczne z istniejπcej sieci telekomunikacyjnej.
2. Docelowo naleøy skablowaÊ istniejπce napowietrzne linie
telekomunikacyjne w liniach rozgraniczajπcych ulic.

ROZDZIA£ III
Ustalenia koÒcowe
ß20
Zgodnie z art. 10, ust. 3, art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ jednorazowe
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 0%.
ß21
Przeznacza siÍ na cele nierolnicze i nieleúne teren o powierzchni
1,92 ha, w tym za zgodπ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1,08 ha,
okreúlony szczegÛ≥owo w dokumentacji dotyczπcej przeznaczenia
gruntÛw na cele nierolnicze i nieleúne, stanowiπcej za≥πcznik nr 2
do niniejszej uchwa≥y.
ß22
Do≥πcza siÍ do planu prognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu
na úrodowisko przyrodnicze stanowiπcπ za≥πcznik nr 3 do niniejszej uchwa≥y.
ß23
Dla terenÛw objÍtych planem ñ z dniem wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y ñ tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XIX/121/91
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 paüdziernika 1991 roku w
sprawie uchwalenia aktualizacji miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza na okres perspektywiczny do roku 2005 w obowiπzujπcych granicach administracyjnych opublikowanej w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Kaliskiego Nr 17, poz. 163 z dnia 27 grudnia 1991 roku
(z pÛüniejszymi zmianami).

ß16
W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala siÍ zaopatrzenie
w gaz ziemny do celÛw gospodarczych i grzewczych z istniejπcej
sieci niskiego ciúnienia, na warunkach okreúlonych przez dysponenta sieci.

ß24
1. Zobowiπzuje siÍ Zarzπd Miasta Kalisza do przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Marsza≥kowi WojewÛdztwa
Wielkopolskiego kopii Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego.
2. Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Kalisza.

ß17
W zakresie zaopatrzenia w wodÍ ustala siÍ zaopatrzenie odbiorcÛw
w wodÍ z istniejπcej miejskiej sieci wodociπgowej, na warunkach
okreúlonych przez dysponenta sieci.

ß25
Niniejsza uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß18
W zakresie odprowadzania úciekÛw ustala siÍ odprowadzenie
úciekÛw sanitarnych i wÛd deszczowych do istniejπcej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na warunkach okreúlonych przez
dysponenta sieci.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Kalisza
(ñ) Jerzy RubiÒski
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UCHWA£A Nr XL/383/01 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
z dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, na obszarze Nowej Wsi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 13 z 1996 roku,
poz. 74, z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. nr 15
z 1999 roku, poz. 139, z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska
Trzcianki uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, na obszarze Nowej
Wsi ñ dz. nr 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5.
2. Zmiana obejmuje obszar, oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500, zwany dalej rysunkiem, stanowiπcym
za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Na potrzeby niniejszej uchwa≥y pod pojÍciem:
1) terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ rozumie
siÍ tereny, na ktÛrych dopuszcza siÍ lokalizowanie:
a) budynkÛw jednorodzinnych, z moøliwoúciπ prowadzenia
w nich wszelkich tradycyjnych us≥ug bytowych, takich jak
np. fryzjerstwo, krawiectwo, szewstwo, naprawy szeroko
pojÍtego sprzÍtu domowego itp., wszelkich us≥ug medycznych, wszelkich us≥ug polegajπcych na pracy biurowej,
b) obiektÛw garaøowo-gospodarczych towarzyszπcych budynkom jednorodzinnym,
2) budynku jednorodzinnego ñ rozumie siÍ budynek mieszkalny
zawierajπcy nie wiÍcej niø 4 mieszkania,
3) terenÛw zabudowy sk≥adowo-gospodarczych ñ rozumie siÍ
tereny lokalizacji obiektÛw magazynowych i gospodarczych,
stanowiπcych uzupe≥nienie tych funkcji na rzecz istniejπcych
w pobliøu budynkÛw mieszkalnych.
ß3
Dla ca≥ego obszaru, o ktÛrym mowa w ß1 ust. 2 ustala siÍ oznaczone na rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny ñ úciúle okreúlone,
2) linie podzia≥u wewnÍtrznego ñ úciúle okreúlone,
3) linie nieprzekraczalne zabudowy.
ß4
Na obszarze, o ktÛrym mowa w ß1 ust. 2 ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw oznaczonych na rysunku literami:
1) Mj ñ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) S ñ tereny zabudowy sk≥adowo-gospodarczej.
ß5
Ustala siÍ obowiπzujπce warunki zabudowy i zagospodarowania
dla poszczegÛlnych terenÛw oznaczonych na rysunku:

1) Mj:
a) wysokoúÊ rozbudowy, dobudowy lub modernizacji istniejπcych budynkÛw mieszkalnych ñ jedna kondygnacja nadziemna a przy zastosowaniu dachÛw skoúnych, dopuszcza siÍ
uøytkowe wykorzystanie poddasza jako drugiej kondygnacji,
b) wysokoúÊ obiektÛw garaøowo-gospodarczych ñ jedna kondygnacja nadziemna,
c) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy ñ 30%
powierzchni dzia≥ki,
2) S:
a) ustanawia siÍ na dzia≥ce nr 263/1 s≥uøebnoúÊ przejúcia
i przejazdu do dzia≥ek nr: 263/2, 263/4 i 263/5,
b) wysokoúÊ zabudowy sk≥adowo-gospodarczej ñ jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem uøytkowego wykorzystania poddasza jako drugiej kondygnacji,
c) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy ñ 30%
powierzchni dzia≥ki.
ß6
Ustala siÍ zasady uzbrojenia technicznego:
1) zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcego wiejskiego wodociπgu
wg warunkÛw dostawcy,
2) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej sieci bez
zwiÍkszania zapotrzebowania mocy a docelowo po ekonomicznie uzasadnionej rozbudowie systemu wiejskiego z moøliwoúciπ zwiÍkszenia mocy, na warunkach dostawcy,
3) odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do zbiornikÛw bezodp≥ywowych na nieczystoúci ciek≥e oprÛønianych okresowo i wywoøonych do oczyszczalni przystosowanej do przyjmowania
úciekÛw dowoøonych,
4) odprowadzenie úciekÛw deszczowych ñ powierzchniowo,
5) odpady sta≥e wywoøone na zorganizowane wysypisko,
6) ogrzewanie ñ rozwiπzanie indywidualne w ramach dzia≥ki
budowlanej.
ß7
Wprowadza siÍ obowiπzek zg≥aszania rozpoczÍcia prac ziemnych w≥aúciwemu Konserwatorowi ZabytkÛw Archeologicznych.
ß8
Ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty dla nieruchomoúci, dla ktÛrych nastπpi wzrost wartoúci w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Trzcianki.
ß10
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y nr V/31/89 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Trzciance z dnia 30.03.1989 roku w sprawie
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uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzcianka, na obszarze objÍtym niniejszπ
uchwa≥π.

ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr W≥odzimierz IgnasiÒski

2773
UCHWA£A Nr XXXI/211/2001 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA n. PROSN•
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego w Grabowie n. Prosnπ przy
ul. 21-go Stycznia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada
Miejska Grabowa n. Prosnπ uchwala co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß1
1. Planu obejmuje teren po≥oøony w Grabowie n. Prosnπ przy
ulicy 21 Stycznia, dzia≥ki o numerze ewidencyjnym 667/5.
Granice terenu objÍtego planem pokrywajπ siÍ z granicami
ustalonymi uchwa≥π Nr XXVI/174/2001 Rady Miejskiej
Grabowa n. Prosnπ z dnia 6 lutego 2001 roku, w sprawie
przystπpienia do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego w Grabowie
n. Prosnπ przy ul. 21 ñ go Stycznia.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
a) umoøliwienie rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego
oraz dopuszczenie lokalizacji nieuciπøliwej dzia≥alnoúci
gospodarczej z zachowaniem wymogÛw ≥adu przestrzennego w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowaÒ,
b) ustalenie zasad zagospodarowania, obs≥ugi i wyposaøenia w infrastrukturÍ technicznπ.
3. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ tereny:
a) mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczone na rysunku
planu symbolami M1; M2;
b) stacji transformatorowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem EE,
c) ulicy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem
D1,
d) poszerzenia pasa drogowego ulicy 21 ñ go Stycznia
oznaczony na rysunku planu symbolem K.

ß2
1. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ ustaleniami obowiπzujπcymi:
a) granice uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia obowiπzujπcych linii zabudowy.
2. Ustala siÍ zgodnoúÊ zamierzeÒ inwestycyjnych z przepisami
ustaw szczegÛlnych.
ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1. planie ñ rozumie siÍ przez to ustalenia planu, o ktÛrych mowa
w ß1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwa≥y,
2. uchwale ñ rozumie siÍ przez to niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Grabowa n. Prosnπ,
3. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ rozumie siÍ przez to
przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wraz z
aktami wykonawczymi, obowiπzujπce ustawy, przepisy wykonawcze do tych ustaw, Polskie Normy oraz przepisy prawa
miejscowego,
4. rysunku planu ñ rozumie siÍ przez to rysunek planu w skali
1:500, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
5. przeznaczeniu podstawowym ñ rozumie siÍ przez to takie
przeznaczenie, ktÛre powinno dominowaÊ na danym obszarze,
wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi.
ß4
Uchwala siÍ nastÍpujπce ustalenia ogÛlne dla terenÛw objÍtych
opracowaniem planu:
1. Na terenach, ktÛre pozbawione sπ zbiorczych urzπdzeÒ
zaopatrzenia w wodÍ, do czasu ich realizacji, dopuszcza siÍ
indywidualne ujÍcia wody po spe≥nieniu warunkÛw okreúlonych w przepisach szczegÛlnych.
2. Na terenach przeznaczonych na cele budowlane, a pozbawionych zbiorczych urzπdzeÒ do odprowadzania lub groma-
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dzenia úciekÛw sanitarnych do czasu ich realizacji dopuszcza
siÍ gromadzenie úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania
zgodnie z przepisami szczegÛlnymi. åcieki deszczowe odprowadzane bÍdπ do istniejπcej kanalizacji deszczowej po jej
rozbudowie.
Wszelkie inwestycje mogπce powodowaÊ szkodliwoúÊ lub
uciπøliwoúÊ dla úrodowiska naleøy realizowaÊ tak, aby ich szkodliwe oddzia≥ywanie nie wykracza≥o poza granice terenu stanowiπcego w≥asnoúÊ inwestora.
Przez nieuciπøliwe us≥ugi naleøy rozumieÊ takie, ktÛre spe≥niπ
wymogi sanitarne w≥aúciwe dla podstawowego przeznaczenia
terenu i nie bÍdπ zaliczane do inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska.
Uchwala siÍ nastÍpujπce ustalenia w zakresie docelowego
uzbrojenia terenu:
a) ustala siÍ zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcego wodociπgu
w celu pe≥nego pokrycia zapotrzebowania na wodÍ dla
ca≥ego projektowanego terenu. Lokalizacja projektowanych wodociπgÛw w liniach rozgraniczajπcych ulic,
b) ustala siÍ objÍcie systemem kanalizacji ca≥ego projektowanego teren. Lokalizacja projektowanych kana≥Ûw w
liniach rozgraniczajπcych ulic,
c) zasilanie w energiÍ elektrycznπ na przedmiotowym terenie naleøy wykonaÊ z istniejπcej lub projektowanej stacji
transformatorowej, sieci elektroenergetycznej zgodnie z
warunkami otrzymanymi z zak≥adu energetycznego.
Ewentualnπ rozbudowÍ sieci elektroenergetycznej zaprojektowaÊ naleøy jako linie kablowe prowadzone w pasach ulic.
Ze wzglÍdu na wysoki poziom wody gruntowej naleøy
realizowaÊ budynki p≥ytko posadowione. Fundamenty i czÍúci
podziemne budynkÛw naleøy zabezpieczyÊ przed jej oddzia≥ywaniem.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolami M1; M2
ñ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego:
1. ustala siÍ:
a) jako przeznaczenie podstawowe terenu ñ zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
b) obowiπzujπce linie zabudowy w odleg≥oúci 6,0 m od linii
regulujπcych ulicy dojazdowej D1, oraz w odleg≥oúci 20,0 m
od skrajnej krawÍdzi jezdni ulicy L i 10,0 m od ulicy L1,
c) zainwestowanie dzia≥ek nie powinno przekraczaÊ 35%
powierzchni poszczegÛlnej dzia≥ki. Pozosta≥a niezainwestowana czÍúÊ dzia≥ek przeznaczona na tereny zielone (zieleÒ
ozdobna, ogrody warzywne, owocowe),
d) minimalnπ szerokoúÊ dzia≥ki na 20,0 m,
e) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy dachu,
f) dachy budynkÛw mieszkalnych spadziste o kπcie nachylenia do 38∞, kryte dachÛwkπ lub elementami dachÛwko-podobnymi. Kalenice dachÛw rÛwnoleg≥e do osi ulic D1
i L1,
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g) wysokoúÊ budynkÛw garaøowo-gospodarczych do 4,5 m.
Dachy jednospadowe (na dzia≥kach stykajπcych siÍ tylnπ
granicπ) o kπcie nachylenia 15∞,
h) dla obszaru M2 ustala siÍ obowiπzujπcπ liniÍ zabudowy
dla budynkÛw gospodarczych w odleg≥oúci 30,0 m od frontowej granicy dzia≥ki. WysokoúÊ budynkÛw gospodarczych do 4,5 m, dachy dwuspadowe o kπcie nachylenia
20∞,
i) wyposaøenie terenu w infrastrukturÍ technicznπ, zwiπzanπ
z funkcjπ terenu,
dopuszcza siÍ:
a) lokalizacjÍ nieuciπøliwych us≥ug oraz budynkÛw garaøowo-gospodarczych jako obiekty zintegrowane z budynkiem
mieszkalnym lub obiekty wolnostojπce, ktÛrych architektura winna byÊ zharmonizowana z budynkami mieszkalnymi,
b) realizacjÍ wszelkiego rodzaju wykuszy i okien po≥aciowych w budynkach mieszkalnych,
c) realizacjÍ kameralnych urzπdzeÒ sportowo-rekreacyjnych
(korty, baseny),
ponadto ustala siÍ nastÍpujπce warunki korzystania ze úrodowiska przyrodniczego:
a) w zakresie ochrony gruntÛw i wÛd gruntowych ñ na
etapie budowy naleøy zapewniÊ kontrolÍ szczelnoúci
zbiornikÛw bezodp≥ywowych gromadzπcych úcieki oraz
ich usuwanie i oczyszczanie, stosownie do odrÍbnych
przepisÛw. Naleøy rÛwnieø zapewniÊ odprowadzenie wÛd
opadowych do kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie,
b) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego-preferowanie czystych noúnikÛw energii dla celÛw grzewczych,
poprzez stosowanie zachÍt np. w postaci obniøenia
podatkÛw lub innych,
c) w zakresie ochrony przed nadmiernym ha≥asem ñ niedopuszczalnoúÊ przekroczenia dopuszczalnych w úrodowisku
natÍøeÒ ha≥asu,
d) zapewnienie zorganizowanego wywozu odpadÛw, zbieranych i segregowanych indywidualnie, na wskazane wysypisko,
e) ustala siÍ nakaz realizacji zieleni w strefach uciπøliwoúci
drÛg oraz realizacji zieleni ogrodowo-przydomowej,
obowiπzuje:
a) zakaz lokalizacji inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska,
b) wszelkie uciπøliwoúci nie mogπ wykraczaÊ poza teren
w≥asnej dzia≥ki,
c) preferencja ujednoliconych ogrodzeÒ frontowych o wysokoúci 1,3 m, zgodna z koncepcjπ dla ca≥ego osiedla. Zakaz
stosowania elementÛw betonowych i prefabrykowanych,
d) zakaz realizacji dachÛw z kalenicπ przesuniÍtπ w pionie
i otwierania po≥aci dachowych na ca≥ej d≥ugoúci,
e) wprowadzenie na granicy osiedla oraz wzd≥uø ciπgÛw
komunikacyjnych zieleni wysoko i niskopiennej,
na dzia≥kach naleøy zapewniÊ miejsca parkingowe dla samochodÛw mieszkaÒcÛw i osÛb korzystajπcych z us≥ug.

ß6
1. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem EE siÍ
jako przeznaczenie podstawowe terenu ñ lokalizacja stacji
transformatorowej.
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2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 obowiπzuje:
a) zakaz lokalizacji wszelkich obiektÛw nie zwiπzanych z funkcjπ
terenu,
b) moøliwoúÊ realizacji infrastruktury technicznej, pod warunkiem zgodnoúci z przepisami szczegÛlnymi,
c) uciπøliwoúÊ stacji nie moøe przekraczaÊ granic dzia≥ki,
d) zalecenie stosowania stacji ma≥ogabarytowej.
3. Dopuszcza siÍ zmianÍ lokalizacji stacji, pod warunkiem nie
naruszania innych elementÛw planu.
4. W przypadku braku zapotrzebowania na lokalizacjÍ stacji
transformatorowej, teren ten moøna w≥πczyÊ do dzia≥ek
sπsiednich, przeznaczonych na zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ.
ß7
1. Wyznacza siÍ teren ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem D1,
2. Ustala siÍ:
a) linie rozgraniczajπce o szerokoúci 9,0 m,
b) obowiπzek realizacji jezdni min. 5,0 m, chodnikÛw prowadzonych dwustronnie, pasÛw zieleni komunikacyjnej,
c) zakoÒczenie ulicy placem manewrowym o wymiarach
zgodnych z przepisami szczegÛlnymi.
3. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ sieci i urzπdzeÒ infrastruktury
technicznej zwiπzanej z funkcjπ ca≥ego terenu oraz realizacjÍ
úcieøek rowerowych, pod warunkiem zgodnoúci za≥oøenia z
przepisami ustaw szczegÛlnych.
4. Obowiπzuje zakaz realizacji wszelkich inwestycji nie zwiπzanych z funkcjπ terenu.
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3. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 obowiπzuje zakaz realizacji wszelkich inwestycji nie zwiπzanych z funkcjπ terenu.
ß9
Ustala siÍ, zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do dz. nr 667/5,
stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty przez Burmistrza Miasta i Gminy
GrabÛw n. Prosnπ w wysokoúci 0%, ze wzglÍdu na to, øe teren
jest w≥asnoúciπ gminy.
ß10
1. Z dniem wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y, traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego miasta
GrabÛw n. Prosnπ, zatwierdzony uchwa≥π Rady Miejskiej Grabowa n. Prosnπ nr III/14/94 z dnia 1 sierpnia 1994 roku
(og≥oszonπ w Dz.Urz. Woj. Kaliskiego Nr 14 poz. 100 z dnia
29 sierpnia 1994 r.), w granicach okreúlonych niniejszπ
uchwa≥π.
2. Utrzymuje siÍ w mocy zgodÍ na przeznaczenie gruntÛw
rolnych na cele nierolnicze, uzyskanπ w poprzednich edycjach
planu, wydanπ przez WojewodÍ Kaliskiego nr WG.OT.4410-4/2/84 z dnia 12.03.1984 r.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
GrabÛw n. Prosnπ.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß8
1. Wyznacza siÍ pas terenu oznaczony na rysunku planu symbolem K, na poszerzenie pasa drogowego ulicy 21-go Stycznia.
2. Dopuszcza siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej, pod warunkiem zgodnoúci z przepisami szczegÛlnymi.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) JÛzef Sikora

2774
UCHWA£A Nr XXXI/212/2001 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA n. PROSN•
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego na obszarze gminy, GrabÛw
n. Prosnπ w miejscowoúci Bukownica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada
Miejska Grabowa n. Prosnπ uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß1
1. Plan obejmuje teren po≥oøony w gminie GrabÛw n. Prosnπ,
w miejscowoúci Bukownica, dzia≥ki o numerze ewidencyjnym
191/19.
Granice terenu objÍtego planem pokrywajπ siÍ z granicami
ustalonymi uchwa≥π Nr XXVI/176/2001 Rady Miejskiej
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Grabowa n. Prosnπ z dnia 6 lutego 2001 roku, w sprawie
przystπpienia do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego w gminie
GrabÛw n. Prosnπ w miejscowoúci Bukownica.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
a) umoøliwienie rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego
oraz dopuszczenie lokalizacji nieuciπøliwych us≥ug z zachowaniem wymogÛw ≥adu przestrzennego w dostosowaniu
do lokalnych uwarunkowaÒ,
b) ustalenie zasad zagospodarowania, obs≥ugi i wyposaøenia
w infrastrukturÍ technicznπ.
3. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ tereny:
a) mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczone na rysunku
planu symbolami M1; M2;
b) stacji transformatorowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem EE,
c) ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem D1,
d) poszerzenia pasa drogowego drogi wojewÛdzkiej oznaczony na rysunku planu symbolem K.
ß2
1. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ ustaleniami obowiπzujπcymi:
a) granice uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia obowiπzujπcych linii zabudowy.
2. Ustala siÍ zgodnoúÊ zamierzeÒ inwestycyjnych z przepisami
ustaw szczegÛlnych.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1. planie ñ rozumie siÍ przez to ustalenia planu, o ktÛrych mowa
w ß1 ust. 2 i 3 niniejszej, uchwa≥y,
2. uchwale ñ rozumie siÍ przez to niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Grabowa n. Prosnπ,
3. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ rozumie siÍ przez to
przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wraz z
aktami wykonawczymi, obowiπzujπce ustawy, przepisy wykonawcze do tych ustaw, Polskie Normy oraz przepisy prawa
miejscowego,
4. rysunku planu ñ rozumie siÍ przez to rysunek planu w skali
1:500, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
5. przeznaczeniu podstawowym ñ rozumie siÍ przez to takie
przeznaczenie, ktÛre powinno dominowaÊ na danym obszarze,
wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi.
ß4
Uchwala siÍ nastÍpujπce ustalenia ogÛlne dla terenÛw objÍtych
opracowaniem planu:
1. Na terenach, ktÛre pozbawione sπ zbiorczych urzπdzeÒ
zaopatrzenia w wodÍ, do czasu ich realizacji, dopuszcza siÍ
indywidualne ujÍcia wody po spe≥nieniu warunkÛw okreúlonych w przepisach szczegÛlnych.
2. Na terenach przeznaczonych na cele budowlane, a pozbawionych zbiorczych urzπdzeÒ do odprowadzania lub gromadzenia úciekÛw sanitarnych do czasu ich realizacji dopuszcza
siÍ gromadzenie úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezod-
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p≥ywowych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania
zgodnie z przepisami szczegÛlnymi. åcieki deszczowe do czasu
budowy kanalizacji deszczowej odprowadzane bÍdπ do gruntu.
Wszelkie inwestycje mogπce powodowaÊ szkodliwoúÊ lub
uciπøliwoúÊ dla úrodowiska naleøy realizowaÊ tak, aby ich szkodliwe oddzia≥ywanie nie wykracza≥o poza granice terenu stanowiπcego w≥asnoúÊ inwestora.
Przez nieuciπøliwe us≥ugi naleøy rozumieÊ takπ dzia≥alnoúÊ,
ktÛra spe≥ni wymogi sanitarne w≥aúciwe dla podstawowego
przeznaczenia terenu i nie bÍdzie zaliczana do inwestycji
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska.
Uchwala siÍ nastÍpujπce ustalenia w zakresie docelowego
uzbrojenia terenu:
a) ustala siÍ zaopatrzenie wodÍ z istniejπcego wodociπgu
wiejskiego w celu pe≥nego pokrycia zapotrzebowania w
wodÍ dla ca≥ego projektowanego terenu. Lokalizacja projektowanych wodociπgÛw w liniach rozgraniczajπcych ulic,
b) usta≥a siÍ objÍcie systemem kanalizacji ca≥ego projektowanego terenu. Lokalizacja projektowanych kana≥Ûw kanalizacji w liniach rozgraniczajπcych ulic,
c) zasilanie w energiÍ elektrycznπ na przedmiotowym terenie
naleøy wykonaÊ z istniejπcej lub projektowanej stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami otrzymanymi z zak≥adu energetycznego. Ewentualnπ
rozbudowÍ sieci elektroenergetycznej zaprojektowaÊ naleøy jako linie kablowe prowadzone w pasach ulic.
W przypadku uszkodzenia urzπdzeÒ melioracyjnych naleøy je
przywrÛciÊ do stanu pierwotnego na koszt inwestora.
Ze wzglÍdu na wystÍpowanie wody gruntowej na rÛønych
g≥Íbokoúciach nie wskazane jest podpiwniczanie budynkÛw.
W budynkach mieszkalnych wznoszonych w zasiÍgu uciπøliwoúci
drogi wojewÛdzkiej (ha≥as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza)
powinny byÊ zastosowane úrodki techniczne zmniejszajπce uciπøliwoúci do poziomu okreúlonego w przepisach szczegÛlnych.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolami M1; M2;
ñ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego:
1. ustala siÍ:
a) jako przeznaczenie podstawowe terenu ñ zabudowÍ
mieszkaniowa jednorodzinnπ,
b) obowiπzujπce linie zabudowy w odleg≥oúci 6,0 m od linii
regulacyjnych ulicy dojazdowej D1, oraz w odleg≥oúci
20,0 m od skrajnej krawÍdzi jezdni drogi wojewÛdzkiej
G i w odleg≥oúci 10,0 m od skrajnej krawÍdzi jezdni drogi
powiatowej L,
c) zainwestowanie dzia≥ek nie powinno przekraczaÊ 35%
powierzchni poszczegÛlnej dzia≥ki. Pozosta≥a niezainwestowana czÍúÊ dzia≥ek przeznaczona na tereny zielone
(zieleÒ ozdobna, ogrody warzywne, owocowe),
d) minimalnπ szerokoúÊ dzia≥ki na 21,0 m,
e) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy dachu,
f) dachy budynkÛw mieszkalnych spadziste o kπcie nachylenia 38∞, kryte dachÛwkπ lub elementami dachÛwkopodobnymi. Kalenice dachÛw rÛwnoleg≥e do osi drÛg D 1,L,
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g) wysokoúÊ budynkÛw garaøowo-gospodarczych do 4,50 m,
dachy jednospadowe o kπcie nachylenia 15∞, kalenice dachÛw na tej samej wysokoúci,
h) wyposaøenie terenu w infrastrukturÍ technicznπ, zwiπzanπ
z funkcjπ terenu,
dopuszcza siÍ:
a) lokalizacjÍ nieuciπøliwych us≥ug oraz budynkÛw garaøowo-gospodarczych jako obiekty zintegrowane z budynkiem
mieszkalnym lub obiekty wolnostojπce, ktÛrych architektura
powinna byÊ zharmonizowana z budynkami mieszkalnymi,
b) realizacjÍ wszelkiego rodzaju wykuszy i okien po≥aciowych w budynkach mieszkalnych,
c) realizacjÍ kameralnych urzπdzeÒ sportowo-rekreacyjnych
(korty, baseny),
ponadto ustala siÍ nastÍpujπce warunki korzystania ze úrodowiska przyrodniczego:
a) w zakresie ochrony gruntÛw i wÛd gruntowych ñ na etapie
budowy naleøy zapewniÊ kontrolÍ szczelnoúci zbiornikÛw
bezodp≥ywowych gromadzπcych úcieki oraz ich usuwanie
i oczyszczanie, stosownie do odrÍbnych przepisÛw. Naleøy
rÛwnieø zapewniÊ zorganizowany sposÛb odprowadzania
wÛd opadowych po wstÍpnym podczyszczeniu,
b) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego-preferowanie czystych noúnikÛw energii dla celÛw grzewczych,
poprzez stosowanie zachÍt np. w postaci obniøenia
podatkÛw lub innych,
c) w zakresie ochrony przed nadmiernym ha≥asem ñ niedopuszczalnoúÊ przekroczenia dopuszczalnych w úrodowisku
natÍøeÒ ha≥asu,
d) zapewnienie zorganizowanego wywozu odpadÛw, zbieranych i segregowanych indywidualnie, na wskazane wysypisko,
e) ustala siÍ nakaz realizacji i maksymalnego zachowania
istniejπcej zieleni w strefach uciπøliwoúci drÛg oraz realizacji zieleni ogrodowo-przydomowej,
obowiπzuje:
a) zakaz lokalizacji inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
b) wszelkie uciπøliwoúci nie mogπ wykraczaÊ poza teren w≥asnej dzia≥ki,
c) preferencja ujednoliconych ogrodzeÒ frontowych o wysokoúci 1,30 m, zgodna z koncepcjπ dla ca≥ego osiedla. Zakaz
stosowania elementÛw betonowych i prefabrykowanych,
d) zakaz realizacji dachÛw z kalenicπ przesuniÍtπ w pionie
i otwierania po≥aci dachowych na ca≥ej d≥ugoúci,
e) wprowadzenie na granicy osiedla oraz wzd≥uø ciπgÛw
komunikacyjnych zieleni wysoko i niskopiennej, szczegÛlnie
wzd≥uø drogi wojewÛdzkiej w celu zmniejszenia jej uciπøliwoúci do poziomu okreúlonego w przepisach szczegÛlnych,
f) na obszarze M1 zakaz realizacji wolnostojπcych budynkÛw
garaøowo-gospodarczych, ktÛre powinny byÊ zintegrowane
z budynkiem mieszkalnym,
na dzia≥kach naleøy zapewniÊ miejsca parkingowe dla samochodÛw mieszkaÒcÛw i osÛb korzystajπcych z us≥ug.

ß6
1. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem EE ustala
siÍ jako przeznaczenie podstawowe terenu ñ lokalizacja stacji
transformatorowej.
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2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 obowiπzuje:
a) zakaz lokalizacji wszelkich obiektÛw nie zwiπzanych z funkcjπ
terenu,
b) moøliwoúÊ realizacji infrastruktury technicznej, pod warunkiem zgodnoúci z przepisami szczegÛlnymi,
c) uciπøliwoúÊ stacji nie moøe przekraczaÊ granic dzia≥ki,
d) zalecenie stosowania stacji ma≥ogabarytowej.
3. Dopuszcza siÍ zmianÍ lokalizacji stacji, pod warunkiem nie
naruszania innych elementÛw planu.
4. W przypadku braku zapotrzebowania na lokalizacjÍ stacji transformatorowej, teren ten moøna w≥πczyÊ do dzia≥ek sπsiednich, przeznaczonych na zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ.
ß7
1. Wyznacza siÍ teren ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem D1.
2. Ustala siÍ:
a) linie rozgraniczajπce o szerokoúci 9,0 m,
b) obowiπzek realizacji jezdni min. 5,0 m, chodnikÛw prowadzonych dwustronnie, pasÛw zieleni komunikacyjnej,
c) zakoÒczenie ulicy placem manewrowym o wymiarach
zgodnych z przepisami szczegÛlnymi.
3. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ sieci i urzπdzeÒ infrastruktury
technicznej zwiπzanej z funkcjπ terenu oraz realizacjÍ úcieøek
rowerowych pod warunkiem zgodnoúci za≥oøenia z przepisami
ustaw szczegÛlnych.
4. Obowiπzuje zakaz realizacji wszelkich inwestycji nie zwiπzanych z funkcjπ terenu.
ß8
1. Wyznacza siÍ pas terenu oznaczony na rysunku planu symbolem K, na dostosowanie do odpowiednich parametrÛw technicznych drogi wojewÛdzkiej G.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. l obowiπzuje zakaz realizacji wszelkich inwestycji nie zwiπzanych z funkcjπ terenu.
3. Pas terenu, pomiÍdzy istniejπcym pasem drogowym a rozgraniczajπcπ drogÍ wojewÛdzkπ, naleøy uøytkowaÊ zgodnie
z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pÛün.zm.).
ß9
Ustala siÍ, zgodnie z art. 10 ust. 3, art.36 ust. 3, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do dz. nr 191/19,
stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty przez Burmistrza Miasta i Gminy
GrabÛw n. Prosnπ w wysokoúci 0%, ze wzglÍdu na to, øe teren
jest w≥asnoúciπ gminy.
ß10
1. Z dniem wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y, traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy
GrabÛw n. Prosnπ, zatwierdzony uchwa≥π Rady Miejskiej
Grabowa n. Prosnπ nr III/15/94 z dnia 1 sierpnia 1994 roku
(og≥oszonπ w Dz.Urz. Woj. Kaliskiego Nr 14 poz. 101 z dnia
29 sierpnia 1994 r.), w granicach okreúlonych niniejszπ
uchwa≥π.
2. Utrzymuje siÍ w mocy zgody na przeznaczenie gruntÛw
rolnych na cele nierolnicze, uzyskane w poprzednich edycjach planu, wydane przez:
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WojewodÍ Kaliskiego nr WG.OT.4410/103/83 z dnia
03.06.1983 T.,
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Øywnoúciowej nr GZU.og.
0602/Z-25573/93 z dnia 12.08.1993 r. i WojewodÍ
Kaliskiego nr G.OT.6016-4/7/93 ñ z dnia 12.10.1993 r.

Poz. 2774, 2775

ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej

ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
GrabÛw n. Prosnπ.

(ñ) JÛzef Sikora

2775
UCHWA£A Nr XXXI/213/2001 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA n. PROSN•
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego na obszarze gminy GrabÛw
n. Prosnπ w miejscowoúci GrabÛw WÛjtostwo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 28 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. 7
ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pÛün.zm.) Rada Miejska
Grabowa n. Prosnπ uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß1
1. Plan obejmuje teren po≥oøony w gminie GrabÛw n. Prosnπ,
w miejscowoúci GrabÛw WÛjtostwo, dzia≥ki o numerze ewidencyjnym 5.
Granice terenu objÍtego planem pokrywajπ siÍ z granicami
ustalonymi uchwa≥π Nr XXVI/175/2001 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosnπ z dnia 6 lutego 2001 roku, w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego w gminie GrabÛw
n. Prosnπ w miejscowoúci GrabÛw WÛjtostwo.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
a) umoøliwienie rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego
oraz dopuszczenie lokalizacji nieuciπøliwych us≥ug z zachowaniem wymogÛw ≥adu przestrzennego w dostosowaniu
do lokalnych uwarunkowaÒ,
b) ustalenie zasad zagospodarowania, obs≥ugi i wyposaøenia
w infrastrukturÍ technicznπ.
3. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ tereny:
a) mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczone na rysunku
planu symbolami MI; M2;
b) zieleni urzπdzonej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP,
c) stacji transformatorowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem EE,

d) ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem D,
e) poszerzenia pasa drogowego drogi wojewÛdzkiej oznaczony na rysunku planu symbolem K.
ß2
1. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ ustaleniami obowiπzujπcymi:
a) granice uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia obowiπzujπcych linii zabudowy.
2. Ustala siÍ zgodnoúÊ zamierzeÒ inwestycyjnych z przepisami
ustaw szczegÛlnych.
ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1. planie ñ rozumie siÍ przez to ustalenia planu, o ktÛrych mowa
w ß1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwa≥y,
2. uchwale ñ rozumie siÍ przez to niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Grabowa n. Prosnπ,
3. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ rozumie siÍ przez to
przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wraz z
aktami wykonawczymi, obowiπzujπce ustawy, przepisy wykonawcze do tych ustaw, Polskie Normy oraz przepisy prawa
miejscowego,
4. rysunku planu ñ rozumie siÍ przez to rysunek planu w skali
1:500, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
5. przeznaczeniu podstawowym ñ rozumie siÍ przez to takie
przeznaczenie, ktÛre powinno dominowaÊ na danym obszarze,
wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi.
ß4
Uchwala siÍ nastÍpujπce ustalenia ogÛlne dla terenÛw objÍtych
opracowaniem planu:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 139

ó 9752 ó

1. Na terenach, ktÛre pozbawione sπ zbiorczych urzπdzeÒ
zaopatrzenia w wodÍ, do czasu ich realizacji, dopuszcza siÍ
indywidualne ujÍcia wody po spe≥nieniu warunkÛw okreúlonych w przepisach szczegÛlnych.
2. Na terenach przeznaczonych na cele budowlane, a pozbawionych zbiorczych urzπdzeÒ do odprowadzania lub gromadzenia
úciekÛw sanitarnych do czasu ich realizacji dopuszcza siÍ gromadzenie úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych
z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania zgodnie z przepisami szczegÛlnymi. åcieki deszczowe do czasu rozbudowy
kanalizacji deszczowej odprowadzane bÍdπ do gruntu.
3. Wszelkie inwestycje mogπce powodowaÊ szkodliwoúÊ lub
uciπøliwoúÊ dla úrodowiska naleøy realizowaÊ tak, aby ich szkodliwe oddzia≥ywanie nie wykracza≥o poza granice terenu stanowiπcego w≥asnoúÊ inwestora.
4. Przez nieuciπøliwe us≥ugi naleøy rozumieÊ takπ dzia≥alnoúÊ,
ktÛra spe≥ni wymogi sanitarne w≥aúciwe dla podstawowego
przeznaczenia terenu i nie bÍdzie zaliczana do inwestycji
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska.
5. Uchwala siÍ nastÍpujπce ustalenia w zakresie docelowego
uzbrojenia terenu:
a) ustala siÍ zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcego wodociπgu
wiejskiego w celu pe≥nego pokrycia zapotrzebowania w
wodÍ dla ca≥ego projektowanego terenu. Lokalizacja projektowanych wodociπgÛw w liniach rozgraniczajπcych ulic,
b) ustala siÍ objÍcie systemem kanalizacji ca≥ego projektowanego terenu. Lokalizacja projektowanych kana≥Ûw
kanalizacji w liniach rozgraniczajπcych ulic,
c) zasilanie w energiÍ elektrycznπ na przedmiotowym terenie
naleøy wykonaÊ z istniejπcej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami otrzymanymi z zak≥adu energetycznego. Ewentualnπ rozbudowÍ sieci elektroenergetycznej zaprojektowaÊ naleøy jako linie kablowe
prowadzone w pasach ulic. W szczegÛlnych i uzasadnionych przypadkach moøe byÊ dokonana przebudowa linii
istniejπcej w sposÛb i na warunkach okreúlonych przez
w≥aúciciela tej linii oraz na koszt gminy GrabÛw n. Prosnπ.
6. W budynkach mieszkalnych wznoszonych w zasiÍgu uciπøliwoúci drogi wojewÛdzkiej (ha≥as, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza) powinny byÊ zastosowane úrodki techniczne zmniejszajπce uciπøliwoúci do poziomu okreúlonego w przepisach
szczegÛlnych.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolami MI; M2;
ñ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego:
1. usta≥a siÍ:
a) jako przeznaczenie podstawowe terenu ñ zabudowÍ
mieszkaniowa jednorodzinnπ,
b) obowiπzujπce linie zabudowy w odleg≥oúci 6,0 m od linii
regulacyjnych ulicy dojazdowej D, oraz w odleg≥oúci 20,0
m od skrajnej krawÍdzi jezdni drogi wojewÛdzkiej G,
c) zainwestowanie dzia≥ek nie powinno przekraczaÊ 35%
powierzchni poszczegÛlnej dzia≥ki. Pozosta≥a niezainwestowana czÍúÊ dzia≥ek przeznaczona na tereny zielone
(zieleÒ ozdobna, ogrody warzywne, owocowe),
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d) minimalnπ szerokoúÊ dzia≥ki na 21,0 m,
e) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy dachu,
f) dachy budynkÛw mieszkalnych spadziste o kπcie nachylenia 40∞, kryte dachÛwkπ lub elementami dachÛwkopodobnymi,
g) wysokoúÊ budynkÛw garaøowo-gospodarczych do 4,5 m,
z dachami dwuspadowymi o kπcie nachylenia 20∞,
h) na obszarze M2 obowiπzujπca linia zabudowy w odleg≥oúci
5,0 m od tylnej granicy dzia≥ki,
i) wyposaøenie terenu w infrastrukturÍ technicznπ, zwiπzanπ
z funkcjπ terenu,
2. dopuszcza siÍ:
a) remonty, modernizacje, przebudowy oraz rozbiÛrki istniejπcych budynkÛw, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym,
b) lokalizacjÍ nieuciπøliwych us≥ug oraz budynkÛw garaøowo-gospodarczych jako obiekty zintegrowane z budynkiem
mieszkalnym lub obiekty wolnostojπce, ktÛrych architektura
winna byÊ zharmonizowana z budynkami mieszkalnymi,
c) realizacjÍ wszelkiego rodzaju wykuszy i okien po≥aciowych w budynkach mieszkalnych,
d) realizacjÍ kameralnych urzπdzeÒ sportowo-rekreacyjnych
(korty, baseny),
3. ponadto usta≥a siÍ nastÍpujπce warunki korzystania ze úrodowiska przyrodniczego:
a) w zakresie ochrony gruntÛw i wÛd gruntowych ñ na etapie
budowy naleøy zapewniÊ kontrolÍ szczelnoúci zbiornikÛw
bezodp≥ywowych gromadzπcych úcieki oraz ich usuwanie
i oczyszczanie, stosownie do odrÍbnych przepisÛw. Naleøy
rÛwnieø zapewniÊ zorganizowany sposÛb odprowadzania
wÛd opadowych po wstÍpnym podczyszczeniu,
b) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego-preferowanie czystych noúnikÛw energii dla celÛw grzewczych,
poprzez stosowanie zachÍt np. w postaci obniøenia
podatkÛw lub innych,
c) w zakresie ochrony przed nadmiernym ha≥asem ñ niedopuszczalnoúÊ przekroczenia dopuszczalnych w úrodowisku
natÍøeÒ ha≥asu,
d) zapewnienie zorganizowanego wywozu odpadÛw, zbieranych i segregowanych indywidualnie, na wskazane wysypisko,
e) ustala siÍ nakaz realizacji i zachowania zieleni istniejπcej,
zw≥aszcza w strefach uciπøliwoúci drÛg oraz realizacji
zieleni ogrodowo-przydomowej,
4. obowiπzuje:
a) zakaz lokalizacji inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska,
b) na dzia≥kach przyleg≥ych do drogi wojewÛdzkiej zakaz
budowy garaøy, budynkÛw gospodarczych, us≥ugowych,
jako obiekty wolnostojπce. Funkcje te powinny byÊ wkomponowane w bry≥Í budynku mieszkalnego. Naleøy uzgodniÊ
zjazdy z tych dzia≥ek z w≥aúciwym zarzπdcπ drogi,
c) wszelkie uciπøliwoúci nie mogπ wykraczaÊ poza teren
w≥asnej dzia≥ki,
d) preferencja ujednoliconych ogrodzeÒ frontowych o wysokoúci 1,30 m, zgodna z koncepcjπ dla ca≥ego osiedla.
Zakaz stosowania elementÛw ogrodzeÒ betonowych i prefabrykowanych,
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e) zakaz realizacji dachÛw z kalenicπ przesuniÍtπ w pionie
i otwierania po≥aci dachowych na ca≥ej d≥ugoúci. Kalenice
dachÛw rÛwnoleg≥e do osi ulic G i D1,
f) wprowadzenie na granicy osiedla oraz wzd≥uø ciπgÛw
komunikacyjnych zieleni wysoko i niskopiennej, szczegÛlnie
wzd≥uø drogi wojewÛdzkiej, w celu zmniejszenia jej uciπøliwoúci do poziomu okreúlonego w przepisach szczegÛlnych,
g) przestrzeganie zasad korzystania z obszaru chronionego
krajobrazu ìDolina Rzeki Prosnyî ustalonego rozporzπdzeniem
nr 65 Wojewody Kaliskiego z 20 grudnia 1996 roku,
5. na dzia≥kach naleøy zapewniÊ miejsca parkingowe dla samochodÛw mieszkaÒcÛw i osÛb korzystajπcych z us≥ug.
ß6
Wyznacza siÍ teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem ZP:
1. obowiπzuje:
a) przeznaczenie podstawowe terenu ñ zieleÒ parkowa,
b) zakaz realizacji wszelkich obiektÛw kubaturowych nie
zwiπzanych z funkcjπ terenu,
c) dopuszczenie realizacji niezbÍdnych urzπdzeÒ infrastruktury technicznej,
d) utrzymanie w maksymalnym stopniu istniejπcych zadrzewieÒ, nasadzenia nowych,
2. dopuszcza siÍ realizacjÍ wszelkiego rodzaju urzπdzeÒ rekreacyjno-wypoczynkowych jak alejki spacerowe, ≥awki parkowe, oczka wodne itp.
ß7
1. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem EE
ustala siÍ jako przeznaczenie podstawowe terenu ñ lokalizacjÍ
stacji transformatorowej.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. l obowiπzuje:
a) zakaz lokalizacji wszelkich obiektÛw nie zwiπzanych z funkcjπ
terenu,
b) moøliwoúÊ realizacji infrastruktury technicznej, pod warunkiem zgodnoúci z przepisami szczegÛlnymi,
c) uciπøliwoúÊ stacji nie moøe przekraczaÊ granic dzia≥ki,
d) zalecenie stosowania stacji ma≥ogabarytowej
3. Alternatywnie proponuje siÍ zlokalizowanie stacji transformatorowej na terenie ZP, pod warunkiem nie naruszania istniejπcego drzewostanu.
4. W przypadku braku zapotrzebowania na lokalizacjÍ stacji transformatorowej, teren ten moøna w≥πczyÊ do dzia≥ek sπsiednich,
przeznaczonych na zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ.
ß8
1. Wyznacza siÍ teren ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem D.
2. Ustala siÍ:
a) linie rozgraniczajπce o szerokoúci 9,0 m
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b) obowiπzek realizacji jezdni min. 5,0 m, chodnikÛw prowadzonych dwustronnie, pasÛw zieleni komunikacyjnej,
c) zakoÒczenie ulicy placem manewrowym o wymiarach
zgodnych z przepisami szczegÛlnymi.
3. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ sieci i urzπdzeÒ infrastruktury
technicznej zwiπzanej z funkcjπ ca≥ego terenu oraz realizacjÍ
úcieøek rowerowych pod warunkiem zgodnoúci za≥oøenia z
przepisami ustaw szczegÛlnych.
4. Obowiπzuje zakaz realizacji wszelkich obiektÛw kubaturowych nie zwiπzanych z funkcjπ terenu.
ß9
1. Wyznacza siÍ pas terenu oznaczony na rysunku planu symbolem K, na dostosowanie do odpowiednich parametrÛw technicznych drogi wojewÛdzkiej G.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 obowiπzuje zakaz
realizacji wszelkich obiektÛw nie zwiπzanych z funkcjπ terenu.
3. Pas terenu, pomiÍdzy istniejπcym pasem drogowym a liniπ
rozgraniczajπcπ drogÍ wojewÛdzkπ, naleøy uøytkowaÊ zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pÛün.zm.).
ß10
Ustala siÍ, zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do dz. nr 5, stawkÍ
s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty przez Burmistrza Miasta i Gminy GrabÛw
n. Prosnπ w wysokoúci 0%, poniewaø teren jest w≥asnoúciπ gminy.
ß11
1. Z dniem wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y, traci moc
miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego
gminy GrabÛw n. Prosnπ, zatwierdzony uchwa≥π Rady Miejskiej Grabowa n. Prosnπ nr III/15/94 z dnia 1 sierpnia 1994
roku (og≥oszonπ w Dz.Urz. Woj. Kaliskiego Nr 14 poz. 101
z dnia 29 sierpnia 1994 r.), w granicach okreúlonych
niniejszπ uchwa≥π.
2. Dokumentacja dotyczπca przeznaczenia gruntÛw rolnych na
cele nierolnicze, stanowi za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy GrabÛw n. Prosnπ.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) JÛzef Sikora
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2776
UCHWA£A Nr XXIII/325/2001 RADY MIEJSKIEJ W åRODZIE WLKP.
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Nekielskiej w
årodzie Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r. Dz.U.
Nr 13, poz. 74, z pÛün.zm.) oraz art. 10, ust. 1 i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada
Miejska w årodzie Wlkp. uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Nekielskiej w årodzie
Wlkp., obejmujπcy dzia≥kÍ nr 198 i czÍúÊ dzia≥ki nr 199/2.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym
mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w årodzie Wlkp., o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:500 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajπcymi,

10)aktywizacji gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
11)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe
dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami.
ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie
i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych ustaw
(Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
8) 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),
9) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i 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),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
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ß6
Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres planu wynika z Uchwa≥y Nr XVI/234/2000 Rady
Miejskiej w årodzie Wlkp. z dnia 18 wrzeúnia 2000 r. o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta åroda Wlkp. w rejonie
ulicy Nekielskiej.
ß7
Obszar objÍty planem.
1. Planem objÍto obszar o powierzchni oko≥o 0,40 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt. 1, po≥oøony jest w pÛ≥nocnej
czÍúci miasta åroda Wlkp., przy ul. Nekielskiej.
ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia,
przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa w ß3.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenu
ß9
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ podstawowe przeznaczenie:
1) aktywizacja gospodarcza, teren oznaczony na rysunku planu
symbolem AG,
2) zabudowa mieszkaniowa, teren oznaczony na rysunku planu
symbolem M.
ß10
Na obszarze planu ustala siÍ przeznaczenia dopuszczalne:
1) dla terenu AG ñ zabudowÍ mieszkaniowπ,
2) dla terenu M ñ aktywizacjÍ gospodarczπ,
przy zachowaniu uregulowaÒ wynikajπcych z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz postanowieÒ planu.
ß11
Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania obiektÛw lub ich
czÍúci z funkcji podstawowej na dopuszczalnπ, przy zachowaniu
warunkÛw okreúlonych w uchwale oraz przepisÛw szczegÛlnych
i odrÍbnych.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce
ß12
LiniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych zasadach zagospodarowania, okreúlonych w uchwale, stanowi na rysunku planu linia ciπg≥a.

ROZDZIA£ IV
Obs≥uga komunikacyjna
ß13
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ z istniejπcej ulicy Nekielskiej,
przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich
Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
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1) w≥πczenie zjazdÛw do ulicy wykonaÊ z zachowaniem warunkÛw
widocznoúci przewidzianych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych;
2) w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do ulic musi byÊ
prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego;
3) ustala siÍ minimalnπ szerokoúÊ utwardzonych zjazdÛw: 6,0 m;
4) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ
spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a takøe
Polskie Normy;
5) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø ulicy.

ROZDZIA£ V
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß14
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych istniejπcej ulicy Nekielskiej, przy zachowaniu przepisÛw
szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych
warunkÛw:
1) Kanalizacja sanitarna: za pomocπ sieci kanalizacyjnej; plan
dopuszcza tymczasowo, tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadzenie úciekÛw w zbiornikach bezodp≥ywowych.
2) Kanalizacja deszczowa: z ulic i terenÛw utwardzonych, po
wczeúniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urzπdzeniach do parametrÛw okreúlonych w przepisach, za pomocπ
lokalnej sieci kanalizacyjnej do pobliskiego rowu leøπcego
poza obszarem opracowania; z dachÛw do ch≥onnych studzienek; zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd
deszczowych poza granice nieruchomoúci.
3) Zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem istniejπcych komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ.
4) Urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ elektroenergetycznych.
5) Inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.

ROZDZIA£ VI
Lokalne warunki, zasady i standardy
kszta≥towania zabudowy i gabaryty obiektÛw
ß15
Na terenie oznaczonym symbolem AG, zagospodarowanie naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) ustala siÍ nastÍpujπce zagospodarowanie: budynek us≥ugowo-handlowy, drogi wewnÍtrzne, parkingi i place postojowe,
zieleÒ;
2) obiekty budowlane i zwiπzane z nimi urzπdzenia naleøy
projektowaÊ z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz Polskich Norm;
3) wysokoúÊ zabudowy: do III kondygnacji lub do 10 m, liczπc
od powierzchni terenu do okapu;
4) dach dwuspadowy, o nachyleniu od 15∞ do 35∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych, plan dopuszcza
inne formy dachÛw (np. stropodachy), pod warunkiem zacho-
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wania przepisÛw i Polskich Norm oraz nie przekraczania 20%
ogÛlnej powierzchni dachu, liczonej w rzucie poziomym;
5) wskaünik intensywnoúci zabudowy ñ do 40% powierzchni dzia≥ki;
6) zagospodarowanie zieleniπ: min. 25%;
7) ustala siÍ koniecznoúÊ zapewnienia niezbÍdnej iloúÊ miejsc
postojowych na dzia≥ce, przy czym:
a) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi charakteryzowaÊ siÍ odpowiedniπ noúnoúciπ, trwa≥oúciπ, rÛwnoúciπ i odpornoúciπ na deformacje spowodowane punktowymi obciπøeniami statycznymi;
b) stanowiska postojowe zaprojektowaÊ i wykonaÊ zgodnie
z wymogami przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz
Polskich Norm.
ß16
Na terenie oznaczonym symbolem M, zagospodarowanie naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) dopuszcza siÍ rozbudowÍ, przebudowÍ oraz modernizacjÍ
istniejπcej zabudowy pod warunkiem zachowania przepisÛw;
2) budynki mieszkalne wolnostojπce, do II kondygnacji; w przypadku prowadzenia aktywizacji gospodarczej w bryle budynku,
dopuszcza siÍ wysokoúÊ do III kondygnacji;
3) obiekty budowlane i zwiπzane z nimi urzπdzenia naleøy projektowaÊ z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych
oraz Polskich Norm;
4) ustala siÍ utrzymania istniejπcej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
5) wskaünik intensywnoúci zabudowy ñ do 40% powierzchni
dzia≥ki;
6) zagospodarowanie zieleniπ: min. 25%;
7) ustala siÍ koniecznoúÊ zapewnienia niezbÍdnej iloúÊ miejsc
postojowych na dzia≥ce, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz Polskich Norm.

ROZDZIA£ VII
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu,
wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego
ß17
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni ziemi.
W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez niekorzystne
przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe gromadzenie
odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
ß18
Ustala siÍ wyposaøenie obszaru objÍtego planem w:
1) miejsce do sk≥adowania posegregowanych odpadÛw komunalnych oraz odpadÛw pozosta≥ych;
2) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady,
ktÛre podlegajπ utylizacji; odpady te muszπ byÊ gromadzone
selektywnie.
ß19
Zakazuje siÍ:
1) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na obszarze
objÍtym planem, i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;
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2) podejmowania jakichkolwiek dzia≥aÒ i inwestycji zanieczyszczajπcych pobliski rÛw, leøπcy poza obszarem opracowania;
3) lokalizacji inwestycji i obiektÛw zaklasyfikowanych jako szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, z takøe przedsiÍwziÍÊ
mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko, wymienianych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
ß20
Uciπøliwoúci dla úrodowiska zwiπzane z prowadzonπ aktywizacjπ
gospodarczπ, a powodowane przez ha≥as, wibracje, zak≥Ûcenia
elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogπ wykraczaÊ poza
granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ VIII
Ustalenia koÒcowe
ß21
Plan zachowuje waønoúÊ rÛwnieø wtedy, jeúli nastπpi:
1) zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß5
przepisÛw chyba, øe z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek
dokonania zmiany planu;
2) zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych
dzia≥ek.
ß22
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Nekielskiej w årodzie Wlkp., traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy åroda Wlkp., zatwierdzony
uchwa≥π Nr XII/14/91 Rady Miasta i Gminy w årodzie Wlkp. z dnia
16 kwietnia 1991 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 7, poz. 103),
w granicach obszaru objÍtego planem.
ß23
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoúci
30%.
ß24
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß5 pkt. 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw, rola kl. III b o powierzchni 0,2224 ha, na cele okreúlone w uchwale.
ß25
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w årodzie Wlkp.
ß26
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
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2777
UCHWA£A Nr XXIII/326/2001 RADY MIEJSKIEJ W åRODZIE WLKP.
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic GnieünieÒskiej-Lotniczej w årodzie Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r.
Dz.U. Nr 13, poz. 74, z pÛün.zm.) oraz art. 10, ust. 3 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.)
Rada Miejska w årodzie Wlkp. uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic
GnieünieÒskiej ñ Lotniczej w årodzie Wlkp.
2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o ktÛrym mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik
Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady Miejskiej w årodzie Wlkp., o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajπcymi,
10)linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ jakπ tworzπ
lica úcian budynkÛw,
11)wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni
terenu, wyraøony w procentach,

12)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ, us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
13)aktywizacji gospodarczej ñ synonim dzia≥alnoúci gospodarczej,
14)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami.
ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych
ustaw (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16,poz. 93, z pÛün.zm.),
7) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96,
poz. 592 z pÛün.zm.)
8) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
9) 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),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw, inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i 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),
11)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na
úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szcze-
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gÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
ß4
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres planu wynika z uchwa≥y Nr III/27/98 z dnia 21 grudnia 1998 r. Rady Miejskiej w årodzie Wlkp. o przystπpieniu
do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego w årodzie
Wlkp., rejon ulic GnieünieÒskiej-Lotniczej. Zgodnie z wyøej
wymienionπ uchwa≥π, planem ustala siÍ:
1) Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce tereny
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
2) Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urzπdzeniami pomocniczymi, a takøe tereny niezbÍdne
do wytyczania úcieøek rowerowych.
3) Tereny przeznaczone dla realizacji celÛw publicznych
oraz linie rozgraniczajπce te tereny.
4) Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury.
5) Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektÛw, a takøe maksymalne lub
minimalne wskaüniki intensywnoúci zabudowy.
6) Zasady i warunki podzia≥u terenÛw na dzia≥ki budowlane.
7) SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenÛw, w tym
zakaz zabudowy, wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska
przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid≥owego
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntÛw
rolnych i leúnych.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe planu
ß5
1. Obszar objÍty planem.
1) Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni oko≥o
17,00 ha.
2) Obszar, o ktÛrym mowa w pkt. 1, po≥oøony jest w pÛ≥nocno-wschodniej czÍúci miasta åroda Wlkp., przy drodze wojewÛdzkiej do Wrzeúni. Od strony po≥udniowej ograniczony
jest ul. GnieünieÒskπ, a od po≥udniowo-zachodniej ul. Lotniczπ.
2. Granice obszaru objÍtego planem.
Granice obszaru objÍtego planem przedstawiono na rysunku
planu.
ß6
1. Ustalenie przeznaczenia terenÛw oraz linii rozgraniczajπcych
terenÛw o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
1) Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ przeznaczenie
podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa, oznaczona na rysunku planu
symbolami 1 M, 2M, 3M, 4M i 5 M;
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b) zabudowa mieszkaniowa z aktywizacjπ gospodarczπ,
oznaczona na rysunku planu symbolem M/AG;
c) us≥ugi rzemieúlnicze z moøliwoúciπ zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 UR/M
i 2UR/M;
d) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D.
e) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczone
na rysunku planu symbolem EE.
2) Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala siÍ przeznaczenie dopuszczalne, dzia≥alnoúÊ gospodarcza, w rozumieniu ß2 pkt. 7 i 12, pod warunkiem nie przekraczania
na granicy nieruchomoúci dopuszczalnych wartoúci uciπøliwoúci, okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
3) LiniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach lub
rÛønych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciπg≥a
na rysunku planu.
2. Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urzπdzeniami pomocniczymi, a takøe tereny niezbÍdne do
wytyczania úcieøek rowerowych.
1) Linie rozgraniczajπce ulic, placÛw oraz drÛg publicznych
przedstawiono na rysunku planu.
2) Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ:
a) ulicÍ dojazdowπ, oznaczonπ na rysunku symbolem 1 D,
dla ktÛrej ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 12 m, zgodnie
z rysunkiem planu;
ñ min. szerokoúÊ jezdni: 6 m;
ñ przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni
zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy szczegÛlne i odrÍbne, a takøe Polskie
Normy;
ñ przy zjazdach indywidualnych na poszczegÛlne
posesje oraz publicznych zachowaÊ odpowiednie,
wynikajπce z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych,
pola widocznoúci;
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy;
ñ dopuszcza siÍ wyznaczenie, w liniach rozgraniczajπcych ulicy, úcieøki rowerowej;
b) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku symbolami
2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, dla ktÛrych
ustala siÍ:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych: 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ñ min. szerokoúÊ jezdni: 6 m;
ñ dla ulic oznaczonych 2D, 3D, 4D, 5D, 7D, 8D, 9D
zakoÒczenie placem do zawracania, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz
ustaleÒ planu;
ñ jeøeli wystπpi potrzeba wspÛlnej komunikacji z terenem sπsiednim, plan dopuszcza moøliwoúÊ przed≥uøenia ulic dojazdowych, 7D i 8D, w kierunku
wschodnim,
ñ przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni
zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu
o przepisy szczegÛlne i odrÍbne, a takøe Polskie
Normy;
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przy zjazdach indywidualnych na poszczegÛlne
posesje oraz publicznych zachowaÊ odpowiednie,
wynikajπce z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, pola widocznoúci;
ñ zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulic.
3. Tereny przeznaczone dla realizacji celÛw publicznych oraz
linie rozgraniczajπce te tereny. Na terenie objÍtym planem
wydziela siÍ ulice dojazdowe, bÍdπce terenami publicznymi,
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1D, 2D, 3D, 4D, 5D,
6D, 7D, 8D, 9D, 1OD. Linie rozgraniczajπce ulic stanowiπ
linie rozgraniczajπce terenÛw przeznaczonych dla realizacji
celÛw publicznych.
4. Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury.
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych ulic, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych
i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do sieci
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siÍ do czasu realizacji sieci,
korzystanie ze szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych;
b) kanalizacja deszczowa: ustala siÍ odprowadzenie wÛd
deszczowych do kanalizacji miejskiej; zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice
nieruchomoúci;
c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych: z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ;
d) urzπdzenia elektroenergetyczne: z urzπdzeÒ energetycznych zlokalizowanych na terenach EE; plan ustala skablowanie istniejπcej linii energetycznej;
e) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w
przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
5. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz urzπdzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty
obiektÛw, a takøe maksymalne lub minimalne wskaüniki
intensywnoúci zabudowy.
1) Na terenach oznaczonych symbolami 1M, 2M, 3M, 4M,
5M, zabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych,
Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolnostojπce, do II kondygnacji;
w przypadku prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej
w bryle budynku dopuszcza siÍ wysokoúÊ do III kondygnacji;
b) dopuszcza siÍ budynki mieszkalne w zabudowie bliüniaczej;
c) dach o nachyleniu od 20∞, pokrycie z dachÛwki lub
materia≥Ûw dachÛwkopodobnych;
d) ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy:
ñ 20 m od krawÍdzi jezdni ulicy GnieünieÒskiej,
ñ dla pozosta≥ych ulic: zgodnie z rysunkiem planu,
jednak nie mniej niø 6 m od linii rozgraniczajπcych
ulic;
e) wskaüniki intensywnoúci zabudowy:
ñ dla zabudowy mieszkaniowej: do 30% powierzchni
dzia≥ki;
ñ dla zabudowy zwiπzanej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ:
do 40% powierzchni dzia≥ki;
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f) dopuszcza siÍ realizacjÍ wolnostojπcych lub wbudowanych budynkÛw gospodarczych lub innych obiektÛw zwiπzanych z prowadzonπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ;
g) dopuszcza siÍ realizacjÍ obiektÛw zwiπzanych z prowadzonπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ w zabudowie bliüniaczej, przy zachowaniu warunkÛw okreúlonych w ustawie;
h) na dzia≥kach, na ktÛrych bÍdzie prowadzona dzia≥alnoúÊ gospodarcza ustala siÍ, øe w ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca postojowe dla przyjezdnych;
i) dla budynkÛw z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ ustala siÍ
wysokoúÊ zabudowy do 8 m od powierzchni terenu;
j) na terenie 2M i 4M dopuszcza siÍ rozbudowÍ, przebudowÍ oraz modernizacjÍ istniejπcej zabudowy, pod
warunkiem zachowania ustaleÒ planu, przepisÛw
szczegÛlnych i odrÍbnych oraz Polskich Norm;
k) ustala siÍ zakaz realizowania nowych w≥πczeÒ do
ulicy GnieünieÒskiej.
2) Na terenie zabudowy mieszkaniowej z aktywizacjπ gospodarczπ, oznaczonym symbolem M/AG, zabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolnostojπce, do II kondygnacji;
w przypadku prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej
w bryle budynku dopuszcza siÍ wysokoúÊ do III kondygnacji;
b) dach spadzisty, o nachyleniu od 20∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
c) ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy:
ñ 20 m od krawÍdzi jezdni ulicy GnieünieÒskiej,
ñ dla pozosta≥ych ulic: zgodnie z rysunkiem planu,
jednak nie mniej niø 6 m od linii rozgraniczajπcych
ulic;
d) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 40% powierzchni
dzia≥ki;
e) dopuszcza siÍ realizacjÍ wolnostojπcych lub wbudowanych budynkÛw gospodarczych lub innych obiektÛw
zwiπzanych z prowadzonπ aktywizacjπ gospodarczπ;
f) w ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca
postojowe dla przyjezdnych;
g) dla budynkÛw z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ ustala siÍ
wysokoúÊ zabudowy do 8 m od powierzchni terenu.
3) Na terenie us≥ug rzemieúlniczych z moøliwoúciπ zabudowy
mieszkaniowej, oznaczonym symbolem UR/M, zabudowÍ
naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
a) dla budynkÛw rzemieúlniczych ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy do II kondygnacji lub 8 m od powierzchni terenu.
b) budynki mieszkalne wolnostojπce do II kondygnacji;
w przypadku ≥πczenia rzemios≥a z funkcjπ mieszkaniowπ w jednej bryle dopuszcza siÍ wysokoúÊ do III kondygnacji;
c) dach o nachyleniu od 20∞, pokrycie z dachÛwki lub
materia≥Ûw dachÛwkopodobnych;
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d) ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie
z rysunkiem planu, jednak nie mniej niø 6 m od linii
rozgraniczajπcych ulic;
e) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 40% powierzchni
dzia≥ki;
f) dopuszcza siÍ realizacjÍ wolnostojπcych lub wbudowanych budynkÛw gospodarczych lub innych obiektÛw
zwiπzanych z prowadzonπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ;
g) w ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca
postojowe dla przyjezdnych.
6. Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane.
1) Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ podzia≥y zgodnie
z rysunkiem planu.
2) Dopuszcza siÍ zmiany powierzchni i uk≥adu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powsta≥e po podziale nieruchomoúci:
a) nie mogπ byÊ mniejsze niø 600 m2;
b) muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do ulicy;
c) granice dzia≥ek bÍdπ prowadzone pod kπtem prostym
lub zbliøonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczajπcych ulic.
3) Dopuszcza siÍ, o ile zajdzie taka potrzeba, ≥πczenie dzia≥ek
i realizacjÍ na nich jednego budynku, pod warunkiem, øe
bÍdπ zachowane warunki okreúlone w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych oraz ustalenia planu.
7. SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz
zabudowy, wynikajπcy z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego, prawid≥owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntÛw rolnych.
1) Obs≥ugÍ komunikacyjnπ: ustala siÍ z istniejπcej ulicy
Lotniczej, przy czym dla zjazdÛw ustala siÍ:
a) w≥πczenie z ulic pod kπtem prostym lub zbliøonym do
prostego;
b) zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokoúci utwardzonych zjazdÛw;
c) przy zjazdach indywidualnych na poszczegÛlne posesje
oraz publicznych zachowaÊ odpowiednie, wynikajπce
z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, pola widocznoúci;
d) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø ulic.
2) Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania obiektÛw lub
ich czÍúci z funkcji podstawowej na dopuszczalnπ, przy
zachowaniu warunkÛw okreúlonych w uchwale oraz przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych.
3) Na ca≥ym obszarze planu ustala siÍ wyposaøanie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw
komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego
rodzaju odpadÛw z terenu nieruchomoúci winno odbywaÊ
siÍ na zasadach okreúlonych w przepisach szczegÛlnych
i odrÍbnych.
4) Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu,
przez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
5) Zakazuje siÍ:
a) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na
obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki
gruntowo-wodne;
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b) lokalizacji inwestycji i obiektÛw zaliczanych do szkodliwych dla úrodowiska oraz inwestycji zaliczanych
do mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, wymienianych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
6) Wszelkie uciπøliwoúci dla úrodowiska, a powodowane
m.in. przez ha≥as, wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne
i promieniowanie, nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje je wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß7
Plan zachowuje waønoúÊ, rÛwnieø wtedy jeúli:
1. Nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu.
2. Nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
ß8
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic
GnieünieÒskiej-Lotniczej w årodzie Wlkp., traci moc miejscowy
plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego miasta åroda
Wlkp., zatwierdzony uchwa≥π NrXII/13/91 Rady Miasta i Gminy
w årodzie Wlkp. z dnia 16 kwietnia 1991 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj.
Pozn. Nr 7, poz. 102) i aktualizowany uchwa≥π Nr XLI/33/94
Rady Miasta i Gminy w årodzie Wlkp. z dnia 24 maja 1994 r.
(Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 12, poz. 119), w granicach obszaru objÍtego planem.
ß9
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w
wysokoúci 30%.
ß10
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß3 pkt. 6, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych:
ñ kl. III a ñ o powierzchni 7,2606 ha,
ñ kl. III b ñ o powierzchni 4,5921 ha,
ñ kl. IV a ñ o powierzchni 0,2206 ha,
na cele okreúlone w uchwale.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w årodzie Wlkp.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
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2778
UCHWA£A Nr XXIII/327/2001 RADY MIEJSKIEJ W åRODZIE WLKP.
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej we wsi Zdziechowice, gm.
åroda Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r.
Dz.U. Nr 13, poz. 74, z pÛün.zm.) oraz art. 10, ust. 1 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.)
Rada Miejska w årodzie Wlkp. uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu aktywizacji gospodarczej we wsi Zdziechowice, gm. åroda
Wlkp., dla nieruchomoúci oznaczonych ewidencyjnymi numerami
1/21 i 1/23.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym
mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w årodzie Wlkp., o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajπcymi,

10)aktywizacji gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ, produkcyjnπ, okreúlonπ w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
11)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ zjawiska
fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie
i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych ustaw
(Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
8) 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),
9) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i 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),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla årodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt zmieniajπcych stosunki wodne. (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
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ß6
Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres planu wynika z Uchwa≥y Nr XV/219/2000 Rady Miejskiej w årodzie Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2000 r. o przystπpieniu
do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy åroda Wlkp. we wsi Zdziechowice.
ß7
Obszar objÍty planem.
1. Planem objÍto obszar o powierzchni 2,7499 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt. 1, po≥oøony jest w pÛ≥nocnej
czÍúci gminy åroda Wlkp., przy drodze ze Zdziechowic od
Borzejewa.
ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia,
przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa w ß3.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenu
ß9
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ podstawowe przeznaczenie,
aktywizacja gospodarcza, teren oznaczony na rysunku planu symbolem AG.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce
ß10
LiniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych zasadach zagospodarowania, okreúlonych w uchwale, stanowi na rysunku planu linia ciπg≥a.

ROZDZIA£ IV
Obs≥uga komunikacyjna
ß11
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ z istniejπcej drogi, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
1) w≥πczenie zjazdÛw do drogi wykonaÊ z zachowaniem warunkÛw widocznoúci przewidzianych w przepisach szczegÛlnych
i odrÍbnych;
2) w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do drogi musi byÊ
prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego;
3) ustala siÍ minimalnπ szerokoúÊ utwardzonych zjazdÛw: 6,0 m;
4) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ spadki
pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a takøe Polskie
Normy;
5) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø drogi.

ROZDZIA£ V
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß12
Ustala siÍ korzystanie z istniejπcej infrastruktury technicznej oraz
realizacje nowej infrastruktury, przy zachowaniu przepisÛw szcze-
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gÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1. Kanalizacja sanitarna: za pomocπ sieci kanalizacji sanitarnej;
2. Kanalizacja deszczowa: za pomocπ sieci kanalizacji deszczowej; zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd
deszczowych poza granice nieruchomoúci.
3. Zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem istniejπcych urzπdzeÒ
zaopatrzenia w wodÍ.
4. Urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ elektroenergetycznych.
5. Inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.

ROZDZIA£ VI
Lokalne warunki, zasady i standardy
kszta≥towania zabudowy i gabaryty obiektÛw
ß13
Na terenie oznaczonym symbolem AG, zagospodarowanie naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) ustala siÍ nastÍpujπce zagospodarowanie: budynki zwiπzane
z prowadzonπ dzia≥alnoúciπ us≥ugowπ, produkcyjnπ, drogi
wewnÍtrzne, parkingi i place postojowe, zieleÒ;
2) obiekty budowlane i zwiπzane z nimi urzπdzenia naleøy
projektowaÊ z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz Polskich Norm;
3) ustala siÍ utrzymanie istniejπcej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
4) wskaünik intensywnoúci zabudowy ñ do 40% powierzchni
dzia≥ki;
5) zagospodarowanie zieleniπ: min. 25%;
6) ustala siÍ koniecznoúÊ zapewnienia niezbÍdnej iloúÊ miejsc
postojowych na w≥asnej dzia≥ce, przy czym:
a) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi
charakteryzowaÊ siÍ odpowiedniπ noúnoúciπ, trwa≥oúciπ,
rÛwnoúciπ i odpornoúciπ na deformacje spowodowane
punktowymi obciπøeniami statycznymi,
b) stanowiska postojowe zaprojektowaÊ i wykonaÊ zgodnie
z wymogami przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz
Polskich Norm.

ROZDZIA£ VII
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu,
wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego
ß14
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni ziemi.
W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez niekorzystne
przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe gromadzenie
odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
ß15
Ustala siÍ wyposaøanie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do
gromadzenia odpadÛw komunalnych. Unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw z terenu nieruchomoúci
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winno odbywaÊ siÍ na zasadach okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.

2) zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych
dzia≥ek.

ß16
Zakazuje siÍ:
1) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na obszarze
objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne,
2) lokalizacji inwestycji i obiektÛw zaklasyfikowanych jako szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska albo mogπcych pogorszyÊ
stan úrodowiska, z takøe przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco
oddzia≥ywaÊ na úrodowisko, wymienianych w przepisach
szczegÛlnych i odrÍbnych.

ß19
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej we wsi Zdziechowice, gm. åroda Wlkp., traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy åroda Wlkp., zatwierdzony uchwa≥π
Nr XII/14/91 Rady Miasta i Gminy w årodzie Wlkp. z dnia 16 kwietnia 1991 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 7, poz. 103), w granicach obszaru objÍtego planem.

ß17
Uciπøliwoúci dla úrodowiska zwiπzane z prowadzonπ dzia≥alnoúciπ,
a powodowane przez ha≥as, wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ VIII
Ustalenia koÒcowe
ß18
Plan zachowuje waønoúÊ rÛwnieø wtedy, jeúli nastπpi:
1) zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w
ß5 przepisÛw chyba, øe z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek
dokonania zmiany planu;

ß20
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoúci 30%.
ß21
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w årodzie Wlkp.
ß22
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

2779
UCHWA£A Nr XXIII/328/2001 RADY MIEJSKIEJ W åRODZIE WLKP.
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w StarkÛwcu Piπtkowskim,
gm. åroda Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r.
Dz.U. Nr 13, poz. 74, z pÛün.zm.) oraz art. 10, ust. 1 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada
Miejska w årodzie Wlkp. uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu aktywizacji gospodarczej w StarkÛwcu Piπtkowskim,
gm. åroda Wlkp., dla nieruchomoúci oznaczonej ewidencyjnym
numerem 101/3.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym
mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.

ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych mowa
w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w årodzie Wlkp., o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
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4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajπcymi,
10)aktywizacji gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ, okreúlonπ w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
11)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami.
ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie
i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych ustaw
(Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
8) 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),
9) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i 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),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
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na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne. (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
ß6
Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres planu wynika z Uchwa≥y Nr XV/218/2000 Rady
Miejskiej w årodzie Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2000 r. o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy åroda Wlkp. we wsi StarkÛwiec Piπtkowski.
ß7
Obszar objÍty planem.
1. Planem objÍto obszar o powierzchni oko≥o 1,00 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt. 1, po≥oøony jest w po≥udniowo-wschodniej czÍúci gminy åroda Wlkp., we wsi StarkÛwiec
Piπtkowski, przy drodze do miejscowoúci Bia≥e-Piπtkowo.
ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia,
przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa w ß3.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenu
ß9
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ podstawowe przeznaczenie,
aktywizacja gospodarcza, teren oznaczony na rysunku planu
symbolem AG.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce
ß10
LiniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych zasadach zagospodarowania, okreúlonych w uchwale, stanowi na rysunku planu linia ciπg≥a.

ROZDZIA£ IV
Obs≥uga komunikacyjna
ß11
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ z istniejπcej drogi, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
1) w≥πczenie zjazdÛw do drogi wykonaÊ z zachowaniem warunkÛw widocznoúci przewidzianych w przepisach szczegÛlnych
i odrÍbnych;
2) w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do drogi musi byÊ
prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego;
3) ustala siÍ minimalnπ szerokoúÊ utwardzonych zjazdÛw: 6,0 m;
4) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ
spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a takøe
Polskie Normy;
5) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø drogi.
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ROZDZIA£ V
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß12
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych istniejπcej drogi, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) kanalizacja sanitarna: za pomocπ sieci kanalizacyjnej; plan
dopuszcza tymczasowo, tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadzenie úciekÛw w zbiornikach bezodp≥ywowych,
2) kanalizacja deszczowa: zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci,
3) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem istniejπcych komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ,
4) urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.

ROZDZIA£ VI
Lokalne warunki, zasady i standardy
kszta≥towania zabudowy i gabaryty obiektÛw
ß13
Na terenie oznaczonym symbolem AG, zagospodarowanie naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) ustala siÍ nastÍpujπce zagospodarowanie: budynek us≥ugowy,
drogi wewnÍtrzne, parkingi i place postojowe, zieleÒ,
2) obiekty budowlane i zwiπzane z nimi urzπdzenia naleøy
projektowaÊ z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz Polskich Norm,
3) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy: 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
4) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 40% powierzchni dzia≥ki,
5) zagospodarowanie zieleniπ: min. 25%, przy czym ustala siÍ
realizacjÍ pasÛw zieleni izolacyjnej przy granicach nieruchomoúci,
6) ustala siÍ koniecznoúÊ zapewnienia niezbÍdnej iloúÊ miejsc
postojowych na w≥asnej dzia≥ce, przy czym:
a) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi charakteryzowaÊ siÍ odpowiedniπ noúnoúciπ, trwa≥oúciπ, rÛwnoúciπ
i odpornoúciπ na deformacje spowodowane punktowymi obciπøeniami statycznymi,
b) stanowiska postojowe zaprojektowaÊ i wykonaÊ zgodnie z wymogami przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz Polskich
Norm.

ROZDZIA£ VII
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu,
wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego
ß14
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni ziemi.
W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez niekorzystne
przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe gromadzenie
odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.

Poz. 2779

ß15
Ustala siÍ wyposaøanie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do
gromadzenia odpadÛw komunalnych. Unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw z terenu nieruchomoúci winno
odbywaÊ siÍ na zasadach okreúlonych w przepisach szczegÛlnych
i odrÍbnych.
ß16
Zakazuje siÍ:
a) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na obszarze
objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne,
b) lokalizacji inwestycji i obiektÛw zaklasyfikowanych jako szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska albo mogπcych pogorszyÊ
stan úrodowiska, z takøe przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco
oddzia≥ywaÊ na úrodowisko, wymienianych w przepisach
szczegÛlnych i odrÍbnych.
ß17
Uciπøliwoúci dla úrodowiska zwiπzane z prowadzonπ dzia≥alnoúciπ,
a powodowane przez ha≥as, wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogπ wykraczaÊ poza granice
nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ VIII
Ustalenia koÒcowe
ß18
Plan zachowuje waønoúÊ rÛwnieø wtedy, jeúli nastπpi:
1) zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w
ß5 przepisÛw chyba, øe z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek
dokonania zmiany planu;
2) zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
ß19
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej we wsi StarkÛwiec
Piπtkowski, gm. åroda Wlkp., traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy åroda Wlkp., zatwierdzony
uchwa≥π Nr XII/14/91 Rady Miasta i Gminy w årodzie Wlkp. z dnia
16 kwietnia 1991 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 7, poz. 103),
w granicach obszaru objÍtego planem.
ß20
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoúci 30%.
ß21
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß3 pkt. 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw:
ñ rola kl. IV a o powierzchni 0,6500 ha,
ñ rola kl. IV b o powierzchni 0,3500 ha,
na cele okreúlone w uchwale.
ß22
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w årodzie Wlkp.
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ß23
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
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2780
UCHWA£A Nr XXXV/189/2001 RADY GMINY KOTLIN
z dnia 29 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie ìMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki gmina Kotlinî
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz., U. z 1999 r.
nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych
(Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Kotlin
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki gmina Kotlinî, to ustalenia niniejszej
uchwa≥y oraz rysunek planu wykonany na aktualnej mapie
sytuacyjno-wysokoúciowej w skali 1:1000, bÍdπcy integralnπ
czÍúciπ planu ñ stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej
uchwa≥y.
2. Zgodnie z uchwa≥π nr XXXI/168/2001 Rady Gminy Kotlin z dnia
30 marca 2001 roku w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki Gmina Kotlin plan obejmuje obszar o powierzchni ca 1,17 ha, tj. dzia≥ki o numerach ewidencyjnych
14/3 I 14/4, po≥oøone we wsi Wyszki, gmina Kotlin.
3. Granice obszaru objÍtego ìMiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki gmina
Kotlinî (zwanym dalej planem) pokrywajπ siÍ z granicami
ustalonymi w uchwale, o ktÛrej mowa w ust. 2 i przedstawione zosta≥y graficznie na rysunku planu.
ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) teren urzπdzeÒ do odprowadzania, unieszkodliwiania i oczyszczania úciekÛw ñ oznaczony na rysunku planu symbolem
NO,
2) teren zieleni izolacyjnej ñ oznaczony na rysunku planu
symbolem ZI,
3) teren drogi wewnÍtrznej dojazdowej ñ oznaczony na
rysunku planu symbolem DW,
4) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu lub
rÛønych zasadach zagospodarowania,
5) zasady i warunki podzia≥u terenÛw na dzia≥ki budowlane,
6) zasady, warunki i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz urzπdzania terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy
i gabaryty obiektÛw,
7) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
8) stawka procentowa s≥uøπca okreúleniu op≥aty, o ktÛrej
mowa wart. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1, pkt. 1 ustala siÍ
przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne, a takøe warunki jego stosowania.

ß3
1. Ustala siÍ teren urzπdzeÒ do odprowadzania, unieszkodliwiania
i oczyszczania úciekÛw ñ oznaczony na rysunku planu symbolem NO.
2. Dla terenu, o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki dotyczπce zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy dla wszystkich
urzπdzeÒ i obiektÛw budowlanych wyznaczonπ na rysunku
planu,
2) obs≥uga komunikacyjna poprzez uk≥ad drÛg wewnÍtrznych dojazdowych,
3) ustala siÍ zagospodarowanie terenu zieleniπ izolacyjnπ
o charakterze krajobrazowym zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,
4) ustala siÍ powierzchniÍ terenu biologicznie czynnπ na
min. 20%.
3. Dla terenu, o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki dotyczπce ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz obs≥ugi w zakresie sieci infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodÍ ñ z wodociπgu gminnego,
2) odprowadzenie úciekÛw wytworzonych w projektowanych
obiektach administracyjno-socjalnych ñ do kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie úciekÛw deszczowych ñ systemem kanalizacji deszczowej, do odbiornika, po uprzednim ich podczyszczeniu,
4) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ z istniejπcej na terenie gminy sieci elektroenergetycznej,
5) wytwarzanie energii cieplnej do celÛw grzewczych i technologicznych ñ na bazie energii elektrycznej, paliw p≥ynnych lub gazowych,
6) usuwanie odpadÛw socjalno-bytowych ñ w sposÛb zorganizowany (gromadzenie w kontenerach i wywoøenie
na sk≥adowisko gminne),
7) obowiπzujπ standardy akustyczne, okreúlone w przepisach szczegÛlnych,
8) obowiπzek powiadomienia PaÒstwowej S≥uøby Ochrony
ZabytkÛw na 7 dni przed rozpoczÍciem robÛt budowlanych.
4. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 dopuszcza siÍ:
1) lokalizacjÍ obiektÛw administracyjno-socjalnych z nastÍpujπcymi warunkami dotyczπcymi zabudowy:
a) zabudowa mx. dwukondygnacyjna (naziemna),
b) dachy strome, o symetrycznym nachyleniu po≥aci od
25 do 45∞,
c) pokrycia dachowe ñ dachÛwka ceramiczna lub elementy
dachÛwkopodobne,
2) lokalizacjÍ drÛg technologicznych,
3) lokalizacjÍ miejsc postojowych,
4) lokalizacjÍ sieci infrastruktury technicznej.
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ß4
1. Ustala siÍ teren zieleni izolacyjnej ñ oznaczony na rysunku planu
symbolem ZI.
2. Dla terenu, o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki dotyczπce zagospodarowania terenu:
1) teren naleøy zagospodarowaÊ zgodnie ze sztukπ urzπdzania
zieleni,
2) zakazuje siÍ lokalizowania obiektÛw budowlanych, za wyjπtkiem obiektÛw ma≥ej architektury i sieci uzbrojenia terenu.
ß5
1. Ustala siÍ teren drogi wewnÍtrznej dojazdowej ñ oznaczony
na rysunku planu symbolem DW.
2. Dla terenu, o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki dotyczπce zagospodarowania terenu:
1) szerokoúÊ korytarza komunikacyjnego w liniach rozgraniczajπcych ñ 6 m, ñ lokalnie na zakoÒczeniu trasy ñ 10 m,
2) lokalizacjÍ sieci uzbrojenia terenu.
3. Rozmieszczenie poszczegÛlnych elementÛw drogi, jak i jej parametry techniczne naleøy rozwiπzaÊ na etapie opracowania
dokumentacji budowlanej branøy drogowej.
ß6
Przeznacza siÍ na cele nierolnicze i nieleúne teren, o ktÛrym
mowa w ß1 ust. 2, o powierzchni ca 1,17 ha, okreúlony
szczegÛ≥owo w dokumentacji dotyczπcej przeznaczenia gruntÛw
rolnych na cele nierolnicze i nieleúne, stanowiπcej za≥πcznik nr 2
do niniejszej uchwa≥y (nie publikowany).

Poz. 2780, 2781

ß7
Ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ w wysokoúci 1% wzrostu wartoúci
nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w przypadku sprzedaøy nieruchomoúci, bÍdπcych przedmiotem opracowania niniejszego
planu.
ß8
Z dniem wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y tracπ moc ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kotlin zatwierdzonego Uchwalπ Gminnej Rady Narodowej w
Kotlinie Nr XVI/30/80 z dnia 30 paüdziernika 1980 roku
(Dz.Urz. WojewÛdztwa Kaliskiego Nr 12, poz. 144) ze zmianπ
wynikajπcπ zuchwa≥y Rady Gminy Kotlin Nr XXVII/160/94
z dnia 26 maja 1994 roku (Dz.Urz. WojewÛdztwa Kaliskiego
Nr 11, poz. 79) dla terenÛw, o ktÛrych mowa w ß1 ust. 2
niniejszej uchwa≥y.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Kotlin.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) JÛzef Szymendera

2781
UCHWA£A Nr XXIII/239/2001 RADY MIEJSKIEJ W KOèMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Koümin Wielkopolski
w miejscowoúci Stara Obra w rejonie ulic OkrÍønej ñ 1 Maja
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) oraz w
zwiπzku z Uchwa≥π Nr V/37/99 Rady Miejskiej w Koüminie
Wielkopolskim z dnia 26 lutego 1999 roku o przystπpieniu do
sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koümin Wielkopolski,
uchwala siÍ zmianÍ micjscowcgo planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Koümin Wielkopolski przyjÍtego
uchwa≥π nr XII/48/79 z dnia 25 wrzeúnia 1979 r. Rady
Narodowej Miasta i Gminy Koümin Wielkopolski w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania

przestrzennego gminy Koümin Wielkopolski opublikowanego w
Dz.U. Woj. Rady Narodowej nr 4 poz. 11 z 1980 r. ze zmianami
og≥oszonymi w Dz.Urz. Woj. Kaliskiego z 1988 r. Nr 33, poz. 946,
oraz w Dz.Urz. Woj. Kaliskiego z 1994 r. Nr 9, poz. 62, zwanπ
dalej zmianπ planÛw, obejmujπcπ obszar po≥oøony w miejscowoúci
Stara Obra w rejonie ulic OkrÍønej ñ 1 Maja.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Niniejsza uchwala obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice okreúla
rysunek, zwany dalej rysunkiem zmiany planu, zatytu≥owany Zmiana
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Koümin Wlkp. w miejscowoúci Stara Obra w rejonie ul. OkrÍø-
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nej ñ 1 Maja dla dzia≥ek o nr ewid. 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29,
30, 31 ìopracowany w skali 1:10 000 oraz 1:5 000, sk≥adajπce siÍ
z dwÛch za≥πcznikÛw oznaczonych nr 1a i 1b, stanowiπcych jej
integralnπ czÍúÊ.

ß8
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci od zewnÍtrznej krawÍdzi drogi gminnej (ulic zbiorczych,
lokalnych, i dojazdowych) ñ 6 m.

ß2
Obowiπzujπ nastÍpujπce przepisy szczegÛlne:
1) ustawa o ochronie i kszta≥towaniu úrodowiska,
2) ustawa o ochronie dÛbr kultury,
3) prawo wodne,
4) ustawa o drogach publicznych,
5) prawo budowlane,
6) ustawa o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych.

ROZDZIA£ IV
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczajπce te zabudowy
ß9
Zakazuje siÍ pod≥πczania obiektÛw do istniejπcych sieci infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem sieci.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce
tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania
ß3
Linie rozgraniczajπce wyznaczanych niniejszπ zmianÍ planu terenÛw okreúla rysunek zmiany planÛw.
ß4
Na obszarze po≥oøonym w miejscowoúci Stara Obra w rejonie ulic
OkrÍønej-1 Maja oznaczonym w za≥πczniku nr 1a i 1b ustala siÍ:
1) Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolem Mj.
2) Dopuszcza siÍ adaptacje, modernizacje i rozbudowÍ obiektÛw
istniejπcych gospodarstw rolnych.
3) Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ nieuciπøliwych us≥ug i obiektÛw nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej jako funkcji uzupe≥niajπcej.
ß5
Na terenach objÍtych zmianπ planÛw zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3) mieszkalnych wielorodzinnych,
4) ferm hodowlanych,
5) obiektÛw przemys≥owych,
6) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi.
ß6
Zakazuje siÍ wydzielania nowych drÛg publicznych na obszarze
objÍtym zmianπ planu.
ß7
Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ poszerzenia ulic publicznych otaczajπcych
obszar tak aby szerokoúÊ tych drÛg zapewnia≥a rozmieszczenie w
ich liniach rozgraniczajπcych podstawowych sieci uzbrojenia podziemnego.

ß10
Na terenach. dla ktÛrych zrealizowana bÍdzie kanalizacja sanitarna zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw w inny sposÛb niø
poprzez pod≥πczenie do sieci kanalizacyjnej.
ß11
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarach objÍtych
zmianπ planÛw, zezwala siÍ na odprowadzenie úciekÛw do
zbiornikÛw bezodp≥ywowych pod warunkiem ich pe≥nej szczelnoúci.
ß12
Zakazuje siÍ stosowania jako ürÛd≥a ciep≥a takich paliw i urzπdzeÒ
do ich spalania, ktÛre nie odpowiadajπ wymogom ochrony powietrza atmosferycznego.

ROZDZIA£ V
Lokalne warunki, zasady i standardy
kszta≥towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
ß13
W obszarze dzia≥ek budowlanych zakazuje siÍ uøytkowania na
inny cel niø zieleÒ 60%, powierzchni dzia≥ki.
ß14
Zabudowie budynkami i obiektami budowlanymi podlegaÊ moøe
30% powierzchni dzia≥ki budowlanej.
ß15
Ustala siÍ maksymalnπ wysokoúÊ zabudowy na 2 kondygnacje
w tym poddasze uøytkowe nie wiÍcej niø 9 m.
ß16
Ustala siÍ jako preferowanπ formÍ dachÛw ñ dwu- i wielospadowπ o kπcie pochylenia po≥aci 35-45∞.

ROZDZIA£ VI
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane
ß17
Dopuszcza siÍ wtÛrne podzia≥y dzia≥ek pod warunkiem zapewnienia dostÍpu do drogi publicznej.
ß18
WielkoúÊ nowo wydzielanych dzia≥ek nie moøe byÊ mniejsza niø
800 m2.
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ß19
Minimalna szerokoúÊ nowo wyznaczanej dzia≥ki od frontu nie
moøe byÊ mniejsza niø 20 m.

ROZDZIA£ VII
ß20
Za≥πcznikiem do niniejszej uchwa≥y jest dokumentacja dotyczπca
przeznaczenia gruntÛw rolnych na cele nierolnicze.

ROZDZIA£ VIII
Stawka procentowa s≥uøπca naliczaniu
op≥aty na rzecz Gminy
ß21
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci. W odniesieniu do gruntÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ
gminy, bπdü zbywalnych na jej rzecz, jednorazowa op≥ata w
przypadku zbycia nieruchomoúci nie bÍdzie naliczana.

Poz. 2781, 2782

ROZDZIA£ IX
Przepisy koÒcowe
ß22
Traci moc uchwa≥a nr XII/48/79 z dnia 25 wrzeúnia 1979 r.
Rady Narodowej Miasta i Gminy Koümin Wielkopolski w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Koümin Wielkopolski opublikowanego w
Dz.Urz. Woj. Rady Narodowej nr 4 poz. 11 z 1980 r. ze zmianami
og≥oszonymi w Dz.Urz. Woj. Kaliskiego z 1988 r. Nr 33, poz. 946,
oraz w Dz.Urz. Woj. Kaliskiego z 1994 r. Nr 9, poz. 62, na
obszarze objÍtym zmianπ planu.
ß23
Ustawa wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztw Wielkopolskiego.
ß24
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Koümin Wielkopolski.

Przewodniczπcy Rady Miejskiej
w Koüminie Wielkopolskim
(ñ) mgr inø. Justyn Zaradniak
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UCHWA£A Nr XXXII/232/2001 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZ”W
z dnia 4 paüdziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego we wsi RojÛw
Na podstawie:
ñ ustawy o samorzπdzie gminnym z 8 marca 1990 r. art.18,
ust.2, pkt.5 (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami);
ñ ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r.
art. 4, ust. 1, art. 7, 11, art. 26, art. 28 (tekst jednolity z 1999 r.
Dz.U. Nr 15 poz.139 z pÛüniejszymi zmianami);
ñ ustawy o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych z dnia 3 lutego
1995 r. art.7 (Dz.U. Nr 16 poz.78 Z pÛüniejszymi zmianami),
na wniosek Zarzπdu Miasta i Gminy OstrzeszÛw uchwala siÍ co
nastÍpuje:
ß1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego we wsi RojÛw ko≥o Ostrzeszowa przedstawiony:
1) Na rysunku planu w skali 1:1000 p.t.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po≥oøonego we wsi RojÛw ko≥o Ostrzeszowa ñ stanowiπcy za≥πcznik nr 1, oraz nastÍpujπcych za≥πcznikach:

ñ
ñ

ñ

stan w≥adania gruntami ñ mapa w skali 1:5000 ñ
za≥πcznik nr 2.
dokumentacja dotyczπca przeznaczenia na cele nierolne
i nieleúne gruntÛw objÍtych planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego stanowiπce za≥πcznik nr 3.
prognoza skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu na úrodowisko
przyrodnicze stanowiπce za≥πcznik nr 4.

ß2
Opracowanie miejscowego planu nastπpi≥o po szczegÛ≥owej
analizie programowej i planistycznej w oparciu o walory terenowe,
warunki lokalne oraz bieøπce potrzeby miasta Ostrzeszowa poprzez okreúlenie celu i sposobÛw jego realizacji i pokazanie na
rysunkach i czÍúci tekstowej uchwa≥y.
ß3
Cel ñ utworzenie ìstrefy aktywnoúci ekonomicznejî opartej na
zasadzie rozwoju zrÛwnowaøonego, a dzia≥ajπcej zgodnie z przestrzennymi elementami ekorozwoju, po≥oøonej w obrÍbie chronionych wzgÛrz Ostrzeszowskich.
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ß4
Ustalenia ogÛlne:
I. Sπsiedztwo:
1. od pÛ≥nocy: kompleks LasÛw PaÒstwowych i droga nr 444,
2. od wschodu: las, zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
3. od po≥udniowego-wschodu: wzgÛrze z zabytkowym koúcio≥em po≥oøone na wysokoúci 218 m n.p.m., podlegajπce
ochronie jako czÍúÊ chronionych WzgÛrz Ostrzeszowskich,
4. od po≥udnia: zabudowania wsi RojÛw, pola uprawne,
rezydencja mieszkalna, droga wiejska.
5. od zachodu: kompleks LasÛw PaÒstwowych i droga
polna
II. Ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmujπ:
1. linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie zagospodarowania,
2. jednostki bilansowe o okreúlonej funkcji,
3. drogi krajowe, gminne, lokalne wraz z ich po≥πczeniami,
4. infrastrukturÍ istniejπcπ i projektowanπ,
5. strefy ochronne dla sπsiadujπcego terenu wp≥ywajπce na
obszar opracowania w granicach objÍtych planem.
III. Ustala siÍ elementy sk≥adowe ìStrefy aktywnoúci ekonomicznejî
oznaczone symbolami:
1. 14 ñ P/H/RZ/U/S ñ tereny przemys≥u, handlu, rzemios≥a,
us≥ug, magazynÛw, sk≥adÛw, baz
15 ñ P/H/RZ/U/S ñ tereny przemys≥u, handlu rzemios≥a,
us≥ug, magazynÛw, sk≥adÛw, baz
16 ñ P/H/RZ/U/S ñ tereny przemys≥u, handlu, rzemios≥a,
us≥ug, magazynÛw, sk≥adÛw, baz
18 ñ P/H/RZ/U/S ñ tereny przemys≥u, handlu, rzemios≥a,
us≥ug, magazynÛw, sk≥adÛw, baz
19 ñ P/H/RZ/U/S ñ tereny przemys≥u, handlu, rzemios≥a,
us≥ug, magazynÛw, sk≥adÛw, baz
2. 17 ñ EK/AM/SP ñ teren powierzchniowej eksploatacji
z≥Ûø i≥Ûw i glin.
3. 22 ñ SP/UG/KL/R/Z ñ tereny sportu, rekreacji, gastronomii kultury w po≥πczeniu z zieleniπ parkowπ.
4. 23 ñ RZ/U/H/MN ñ teren rzemios≥a, us≥ug, handlu z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej indywidualnej.
5. 1 KW, 1 KR, 2K ñ teren rezerwowany dla drogi krajowej
wraz z po≥πczeniami z drogπ wojewÛdzkπ nr 444 w
postaci ronda o úrednicy 200m (I etap), wÍz≥a dwupoziomowego (II etap).
6. 4K, 3K, 7K ñ drogi zbiorcze (gminne).
7. 5K, 6K, 10K, 12K, 11 K ñ drogi lokalne.
8. 25Z ñ zieleÒ bagienna do zachowania, docelowo plantacje
trzciny, wikliny.
9. 28 OS ñ istniejπca oczyszczalnia úciekÛw z projektowanπ
strefπ ochronnπ o szerokoúci 50 m uwzglÍdniajπcπ moøliwoúci terenowe i warunki techniczne.
10. 27 EE ñ rezerwowany teren pod potrzeby linii elektroenergetycznej 110 KW.
11. 30 PP ñ teren przeznaczony pod zbiornik wody dla celÛw
przeciwpoøarowych wraz z dojazdem bezpoúrednim.
12. 29 KL ñ obszar chronionego krajobrazu wokÛ≥ wzgÛrza
koúcielnego. Naleøy zachowaÊ dotychczasowe uøytkowanie
rolnicze wraz z zakazem budowy.
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ß5
Ustalenia szczegÛ≥owe:
Ustalenia urbanistyczne i architektoniczne dla elementÛw planu
zagospodarowania:
1. Dla poszczegÛlnych jednostek bilansowych stanowiπcych
tereny przemys≥u, handlu, us≥ug, rzemios≥a, sk≥adÛw, magazynÛw ustala siÍ nastÍpujπce linie zabudowy:
ñ 14.P/H/RZ/U/S ñ od drogi 5K ñ 15 m
od drogi 6K ñ 12 m
od drogi 7K ñ 15 m
ñ 15.P/H/RZ/U/S ñ od drogi 6K ñ 12 m
od drogi 7K ñ 15 m
ñ 16.P/H/RZ/U/S ñ od drogi 5K ñ 15 m
od drogi 7K ñ 15 m
od drogi 8K ñ 12 m
ñ 18.P/H/RZ/U/S ñ od drogi 8K ñ 12 m
od drogi 5K ñ 15 m
od drogi 12K ñ 12 m
od drogi 11K ñ 12 m
od drogi 7K ñ 15 m
ñ 19.P/H/RZ/U/S ñ od drogi 7K ñ 15 m
od drogi 3K ñ 15 m
od drogi 11 K ñ 12 m.
1.1. Zalecane usytuowanie budynkÛw i obiektÛw na linii pÛ≥noc-po≥udnie.
1.2. WysokoúÊ zabudowy maksimum II kondygnacje do 8 m.
Dopuszcza siÍ wysokoúci wyøsze, uzasadnione potrzebami technologii produkcji i sk≥adowania.
1.3. Zalecane budynki parterowe ze wzglÍdu na zrÛønicowane warunki posadowienia fundamentÛw oraz zalecane
wykonanie w konstrukcji stalowej lub drewnianej.
1.4. Zalecane ≥πczenie obiektÛw naleøπcych do jednego
inwestora w jeden zespÛ≥ pod wspÛlnym dachem.
1.5. Zalecane dachy p≥askie z moøliwoúciπ zainstalowania
kolektorÛw s≥onecznych lub dachy o kπcie nachylenia
do 300.
1.6. Zalecane budowanie obiektÛw duøych w úrodku dzia≥ki
(wokÛ≥ budynku droga poøarowa o szer. 4,5 m).
1.7. Od frontu zalecane ogrody ozdobne a obrzeøa dzia≥ki
obsadziÊ zieleniπ ozdobnπ gatunkami mrozoodpornymi
i zimozielonymi.
1.8. Ustala siÍ powierzchniÍ pod zabudowÍ na 70% dzia≥ki
≥πcznie z powierzchniπ przeznaczonπ pod nawierzchnie,
powierzchnie pod zieleÒ ñ 30%.
1.9. Ustala siÍ lokalizacjÍ parkingÛw na terenie w≥asnym
dzia≥ki, minimalna liczba miejsc postojowych ñ 35MP/
/1000 m2 p.u.
2. Teren powierzchniowej eksploatacji z≥Ûø glin i i≥Ûw o symbolu
17E/K ñ AM/SP.
2.1. Przeznacza siÍ docelowo wydobycie ca≥ego z≥oøa w
obrysie dzia≥ek: 492/1, 492/5, 492/6 oraz czÍúci
dzia≥ek 498 i 497.
2.2. Wskazuje siÍ kierunek rekultywacji docelowo na potrzeby
miasta, obiekty kultury i sportu (amfiteatr, stadion sportowy).
2.3. Lokalizacja obiektÛw tymczasowych na czas eksploatacji
z≥oøa.
3. Tereny sportu, rozrywki, rekreacji, gastronomii, kultury w po≥πczeniu z zieleniπ parkowπ ñ obszar o funkcji ogÛlnospo≥ecznej
o symbolu 22 SP/UG/KL/R/Z.
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3.1. Teren wymaga opracowania szczegÛ≥owego przez plan
odrÍbny uwzglÍdniajπcy walory krajobrazu, nachylenie
stokÛw, gatunki zieleni w powiπzaniu z sπsiadujπcym
chronionym wzgÛrzem koúcielnym.
Rezerwowany teren pod przysz≥π obwodnicÍ miasta docelowo trasÍ ekspresowπ w po≥πczeniu z dwupoziomowym
wÍz≥em po≥πczeÒ z drogπ istniejπcπ wojewÛdzkπ Nr 444,
oznaczony symbolem 1 KR i 1 KW, 2 K.
4.1. Przebieg trasy ma charakter orientacyjny i biegnie w
paúmie o szerokoúci 50 m w liniach rozgraniczajπcych
zagospodarowanie terenu.
ñ Rezerwuje siÍ na w≥πczenie drogi wojewÛdzkiej
nr 444 do obwodnicy, obszar o d≥ugoúci 300 m i szerokoúci 80 m (po obu stronach w≥πczenia do wÍz≥a
1 KW o promieniu 200 m), zgodnie z zaleceniami
Generalnej Dyrekcji DrÛg Publicznych w Poznaniu.
4.2. Etapem I realizacji winna byÊ droga 1 jezdniowa 2 ◊ 3,5
m z rondem dla po≥πczeÒ z drogπ wojewÛdzkπ Nr 444.
Tereny dla potrzeb komunikacji stanowiπce drogi gminne,
drogi lokalne, aleje, projektuje siÍ z towarzyszeniem pasa
rowerowego.
5.1. Ustala siÍ szerokoúÊ pasa jezdni jednokierunkowego na
3,5 m.
5.2. Ustala siÍ szerokoúÊ pasa rowerowego na dwukierunkowe o szer. 2,0 m.
5.3. Wzd≥uø wszystkich drÛg w obrÍbie obszaru naleøy
wzd≥uø jezdni zaprojektowaÊ powierzchniowy rÛw zbierajπcy wody ze stokÛw i jezdni jako ca≥oúciowy system irygacyjny.
Obszar dla potrzeb elektroenergetyki.
6.1. Ustala siÍ teren o szerokoúci 50 m dla potrzeb energetyki
w postaci pasa niezabudowanego wzd≥uø linii wysokiego
napiÍcia.
6.2. Zakaz zabudowy, zalecane uøytkowanie rolnicze pasa.
Obszar kulturowy
7.1. W obrÍbie ìstrefy aktywnoúci ekonomicznejî znajduje
siÍ obszar chronionego krajobrazu dla sπsiadujπcej
dominanty krajobrazowej w postaci wzgÛrza z koúcio≥em otoczonym lasem dÍbowym.
Teren winien byÊ niezabudowany i pozostawiony jako
uprawy polowe.
Teren posiada zasiÍg widokowy 1,5 km z kierunku pÛ≥nocnego oraz strefÍ ochrony bezpoúredniej wokÛ≥ wzgÛrza
o úrednicy 200 m.
Ca≥oúÊ za≥oøenia krajobrazowego stanowi przekaz miÍdzypokoleniowy kulturowy i przyrodniczy i winna podlegaÊ
zachowaniu i ochronie przed zabudowπ.
Projektowany przebieg obwodnicy w sπsiedztwie wzgÛrza
koúcielnego podkreúli i wyeksponuje istniejπcy krajobraz.
Ustala siÍ tereny rzemios≥a nieuciπøliwego, us≥ug, handlu
wraz z towarzyszπcπ zabudowπ mieszkaniowπ w jednostkach ñ bilansowych 23RZ/U/H/MN.
8.1. Zaleca siÍ dzia≥kÍ podstawowπ 40 ◊ 50 m = 2000 m
oraz relacje powierzchniowe
do 40% czÍúÊ zabudowana
do 20% nawierzchnie
do 40% zieleÒ.
8.2. Zalecane budynki II kondygnacyjne ze stromymi dachami.
8.3. Linia zabudowy min. 8 m od granicy z drogπ.
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8.4. Zalecane werandy, ogrody zimowe, podcienia, ganki,
tarasy.
8.5. Zalecane usytuowanie budynkÛw w úrodku dzia≥ki.
8.6. Ustala siÍ lokalizacjÍ parkingÛw na terenie w≥asnym
dzia≥ki, minimalna liczba miejsc postojowych ñ 35MP/
/1000 m2 p.u.
8.7. Domy znajdujπce siÍ w zasiÍgu strefy ochronnej wzgÛrza
winny byÊ zharmonizowane kompozycyjnie w ciπgu zabudowy.
ß6
Infrastruktura na obszarze
1. Pod≥πczenie do sieci miejskiej Ostrzeszowa poprzez nowoprojektowanπ sieÊ wody, telefonÛw.
2. Pod≥πczenie kanalizacji do istniejπcej oczyszczalni úciekÛw
poprzez nowoprojektowanπ sieÊ kanalizacyjnπ.
3. Budowa sieci gazowej na zasadach Prawa Energetycznego
(Ustawa z dnia 10.04.1997 r. poz. 348 Dz.U. nr 54 z pÛüniejszymi zmianami) na bazie istniejπcej sieci gazowej.
4. Zasilanie w energiÍ elektrycznπ powinno siÍ odbywaÊ z istniejπcych i projektowanych sieci elektroenergetycznych. O wydanie warunkÛw przy≥πczenia nowych lub rozbudowywanych
obiektÛw oraz warunkÛw przebudowy potencjalni inwestorzy
powinni kaødorazowo wystÍpowaÊ do Energetyki Kaliskiej S.A.
5. Utworzenie zespo≥u irygacyjnego w postaci otwartych rowÛw
przydroønych i po≥πczenie do istniejπcego strumienia ñ rowu
melioracyjnego, biegnπcego do oczyszczalni úciekÛw.
Ca≥oúÊ infrastruktury moøe byÊ realizowana etapami:
I etap dzia≥ki na gruntach Miasta i Gminy OstrzeszÛw sπsiadujπce z Oczyszczalniπ åciekÛw
II etap dzia≥ki na gruntach pozosta≥ych stanowiπce w≥asnoúÊ
Skarbu PaÒstwa i prywatne.
InfrastrukturÍ naleøy prowadziÊ w pasie drogowym objÍtym
liniami rozgraniczajπcymi. Zalecane usytuowanie pod chodnikami
i pasem drÛg rowerowych. Obiekty towarzyszπce infrastrukturze
mogπ byÊ lokalizowane na terenie sπsiadujπcym, przyleg≥ym do
pasa drogowego.
ß7
Elementy ekorozwoju dotyczπce przyrody:
1. Proporcje czÍúci zabudowanej i niezabudowanej dzia≥ek
dajπce úrednio 38% terenÛw zieleni.
2. Naturalny system irygacyjny ñ rowy powierzchniowe obroúniÍte trawπ, trzcinπ.
3. Aleje drzew towarzyszπce drogom o symbolu 4K, 11K, 12K.
4. Zachowanie istniejπcej roúlinnoúci bagiennej o symbolu 25Z.
5. Wprowadzenie na stoki o duøym nachyleniu zieleni parkowej,
przeciwdzia≥ajπcej erozji powierzchniowej.
6. Utworzenie stref min. 8 m zieleni wokÛ≥ kaødej dzia≥ki w postaci obsadzenia zieleniπ wysokπ granic dzia≥ki.
7. Utworzenie strefy ochronnej o szer. 50 m uwzglÍdniajπcπ
moøliwoúci terenowe i warunki techniczne wokÛ≥ oczyszczalni
z drzew wysokich i krzewÛw.
ß8
Ochrona przeciwpoøarowa
1. Lokalizacja budynkÛw na dzia≥kach sπsiadujπcych z Lasem
PaÒstwowym w odleg≥oúci min. 25 m od linii lasu.
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2. Utworzenie systemu rowÛw irygacyjnych przydroønych na
ca≥ym obszarze jako odwodnienie terenu i ochrona przeciwpoøarowa.
3. W obszarze zabudowanym sieÊ hydrantÛw wzd≥uø drÛg
gminnych j lokalnych.
4. Zaprojektowanie zbiornikÛw przeciwpoøarowych przy skrzyøowaniach drÛg.
5. Na terenie LasÛw PaÒstwowych wzd≥uø projektowanych
drÛg naleøy wykonaÊ pas ochrony przeciwpoøarowej sk≥adajπcy siÍ z rowu bez roúlinnoúci oraz ziemi zaorywanej
po≥oøony za rowem irygacyjnym.
ß9
Wszelkie uciπøliwoúci wynikajπce z uøytkowania funkcji, rodzaju
przemys≥u, handlu, us≥ug, rzemios≥a nie powinny wykraczaÊ
poza obrÍb dzia≥ki ani naruszaÊ interesu sπsiada.
ß10
KOMUNIKACJA
Ustala siÍ podzia≥ na drogi:
1. Krajowa, oznaczona symbolem 2K o szerokoúci 50 m w
liniach rozgraniczajπcych.
1.1. I etap budowy obwodnicy to droga 2 ◊ 3,5 m jednojezdniowa dwukierunkowa, dla ktÛrej po≥πczenie z drogπ wojewÛdzkπ nr 444 naleøy wykonaÊ w postaci
ronda w po≥πczeniu z rozdzia≥em pasm drogi krajowej
na jednokierunkowe.
1.2. II etap budowy to droga ekspresowa dwujezdniowa o szerokoúci 2 ◊ (2 ◊ 3,5 m), dla ktÛrej po≥πczenie z drogπ
wojewÛdzkπ naleøy wykonaÊ w postaci wÍz≥a dwupoziomowego (1KW) o powierzchni zgodnej z zaleceniem
Generalnej Dyrekcji DrÛg Publicznych Oddzia≥ Zachodni
w Poznaniu (rezerwacja terenu: wÍze≥ ñ promieÒ 200 m,
dojazdy ñ szerokoúÊ 80 m na d≥ugoúci 300 m po obu
stronach w≥πczenia zgodnie z rysunkiem planu).
2. Gminna droga zbiorcza oznaczona symbolem 3K, 4K, 7K o
szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych:
2.1. Dla drogi 3K, 7K ñ szerokoúÊ ≥πczna 16,5 m, w tym:
ñ jednojezdniowa dwukierunkowa 2 ◊ 3,5m jezdnia,
ñ jednojezdniowa, dwukierunkowy pas dla rowerÛw 2 m,
ñ obustronnie rowy powierzchniowe 2 ◊ 3 m,
ñ jednostronny chodnik 1,5 m.
2.2. Dla drogi 4K o szerokoúci 31,5 m, w tym:
ñ 2 jezdnie jednokierunkowe 1 ◊ 3,5 m, w úrodku pas
drzew o szerokoúci 5 m,
ñ jednostronnie pas dwukierunkowy 2 m dla rowerÛw, jednostronnie 1,5 m chodnik,
ñ obustronnie 2 ◊ 5 m pas drzew oraz rowy powierzchniowe 2 ◊ 3 m obustronnie.
3. Droga lokalna.
3.1. Dla drogi nr 5K, 6K, 8K, 9K, 10K, 2 K szerokoúÊ w
liniach rozgraniczajπcych 15 m, w tym:
ñ jednojezdniowa dwukierunkowa 2 ◊ 3,5 m jezdnia,
ñ jednojezdniowy, dwukierunkowy pas dla rowerÛw 2 m,
ñ obustronnie rowy powierzchniowe 2 ◊ 3 m.
3.2. Dla drogi nr 11 K ñ aleja szerokoúÊ ≥πczna 43,5 m, w
tym:
ñ jednojezdniowa dwukierunkowa 2 ◊ 3,5 m jezdnia,
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ñ jednojezdniowy, dwukierunkowy pas dla rowerÛw 2 m,
ñ pas drzew obustronnie 2 ◊ 12m,
ñ chodnik dla pieszych jednostronnie o szer. 2,5m,
ñ obustronnie rowy melioracyjne o szerokoúci 2 ◊ 4 m.
3.3. Dla drogi nr 12K ñ aleja o szerokoúci ≥πcznej 29 m, w
tym:
ñ jednojezdniowa dwukierunkowa 2 ◊ 3,5 m jezdnia,
ñ jednojezdniowy, dwukierunkowy pas dla rowerÛw 2 m,
ñ pas drzew obustronnie 2 ◊ 6m,
ñ obustronnie rowy melioracyjne o szerokoúci 2 ◊ 4 m.
4. Droga wojewÛdzka nr 444 (g≥Ûwna)
ñ rezerwuje siÍ teren, wolny od zabudowy, na w≥πczenie
drogi wojewÛdzkiej do obwodnicy, d≥ugoúci 300 m i szerokoúci 80 m (po obu stronach w≥πczenia do wÍz≥a 1KW
o promieniu 200 m),
ñ rezerwuje siÍ teren pod rozbudowÍ skrzyøowaÒ, z drogπ
gminnπ i lokalnπ, o pasy w≥πczeÒ i wy≥πczeÒ oraz pasy
dla pojazdÛw skrÍcajπcych w lewo do czasu budowy
wÍz≥a 1 KW (z uwagi na przeznaczenie terenÛw pod
aktywizacjÍ gospodarczπ),
ñ infrastrukturÍ technicznπ, nie zwiπzanπ z funkcjonowaniem drogi, naleøy lokalizowaÊ poza pasem drogowym
drogi wojewÛdzkiej.
ß11
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy OstrzeszÛw uchwalony 10 listopada 1994 r. uchwa≥π
nr VI/32/94 (Dz.U. Woj. Kaliskiego Nr 22 poz. 175 z dnia 15 grudnia 1994 r.) z pÛüniejszymi zmianami, w czÍúci objÍtej ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß12
Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz.139 z pÛüniejszymi zmianami) ustala
siÍ jednorazowπ op≥atÍ od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w
wysokoúci 25%.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta
i Gminy OstrzeszÛw.
ß14
Zobowiπzuje siÍ Burmistrza Miasta i Gminy OstrzeszÛw do:
1) przechowywania orygina≥Ûw planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
2) przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marsza≥kowi
WojewÛdztwa Wielkopolskiego i Staroúcie Powiatu Ostrzeszowskiego kopii uchwalonego planu zagospodarowania
przestrzennego.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Ryszard Rewinkowski
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UCHWA£A Nr XXXI/312/200l RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 5 paüdziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego terenu przy ul. Wierzbiczany,
fragmentu osiedla Arkuszewo WschÛd w Gnieünie
Rada Miasta Gniezna dzia≥ajπc na podstawie art. 18 ust. 2
pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (test jednolity Dz.U z 1996 r. Nr 13, poz. 74
ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 ze zmianami) uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego terenu
przy ul. Wierzbiczany fragmentu osiedla Arkuszewo WschÛd w
Gnieünie.

1.
2.
3.
4.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Plan obejmuje teren stanowiπcy fragment czÍúci wschodniej
osiedla Arkuszewo w Gnieünie.
Obszar objÍty planem jest styczny do ul. Wierzbiczany i stanowiπ go dzia≥ki o nr geod. 4/1 i 4/2 na arkuszu mapy 198.
Granice zatwierdzenia planu przedstawiono graficznie na rysunku planu w skali 1:1000.
Niniejsza uchwa≥a stanowi czÍúciowπ zmianÍ Miejscowego
ogÛlnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gniezna, zatwierdzonego Uchwa≥π Nr XXXV/195/93 Rady
Miejskiej w Gnieünie z dnia 16.04.1993 r.

ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oznaczone
na rysunku planu symbolem M,
b) tereny zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej o symbolu rysunku planu UM,
c) teren urzπdzeÒ energetycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem EE,
d) tereny obs≥ugi komunikacyjnej przeznaczone dla realizacji
celÛw publicznych o symbolu rysunku planu XK,
e) tereny urzπdzeÒ melioracyjnych oznaczone na rysunku
planu symbolem Rm.
2. Uwarunkowania zabudowy wymienionych terenÛw podano
w rozdziale II niniejszej uchwa≥y.
3. Na rysunku planu, na terenach stycznych do obszarÛw przedmiotowego planu czyli terenÛw przyleg≥ych do granic zatwierdzenia, pokazano graficznie uwarunkowania wynikajπce z ustaleÒ
Studium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonego Uchwa≥π Rady
Miasta Gniezna Nr XV/141/2000 z dnia 11.02. 2000 r.
ß3
1. Integralnπ czÍúciπ Uchwa≥y jest rysunek planu na mapie w
skali 1:1000 stanowiπcy jej za≥πcznik graficzny nr 1.

2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ jego
ustaleniami obowiπzujπcymi:
a) granica uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
c) osie drÛg,
d) linie zabudowy stanowiπce minimalne odleg≥oúci obiektÛw
budowlanych w zaleønoúci od ich funkcji, od skrajnych
krawÍdzi jezdni.
ß4
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúliÊ wg zasad zawartych w ß6
oraz rysunku planu.
2. IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
a) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrym
jest mowa w ß1 Uchwa≥y,
b) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ Uchwa≥Í Rady Miasta
Gniezna,
c) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
na mapie w skali 1:1000 p.t. ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego
terenu przy ul. Wierzbiczany, fragmentu osiedla Arkuszewo
WschÛd w Gnieünieî,
d) przepisach szczegÛlnych ñ naleøy przez to rozumieÊ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
e) przeznaczeniu podstawowym na danym obszarze ñ naleøy
przez to rozumieÊ przeznaczenie okreúlone w zapisach
symboli M i UM wyznaczonych na rysunku planu liniami
rozgraniczajπcymi.
ß5
Uzbrojenia techniczne.
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu.
W sk≥ad zak≥adanej docelowo infrastruktury technicznej prÛcz
drÛg wchodzi zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ, gaz przewodowy, wodÍ pitnπ, kanalizacja, telefonizacjÍ oraz system melioracyjny.
Wszystkie wymienione media techniczne winny byÊ realizowane
w przedziale czasowym zgodnym z koncepcjπ modernizacji
infrastruktury osiedla Arkuszewo.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß6
Ustalenia dotyczπce zagospodarowania terenu.
1. Ustala siÍ tereny zabudowy o intensywnoúci ekstensywnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem M.
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a) obszar przeznaczony jest pod realizacjÍ budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego z wykluczeniem funkcji
nie zwiπzanych z przeznaczeniem podstawowym. Dopuszcza siÍ funkcje us≥ugowe, ktÛre mogπ byÊ umiejscowione
w mieszkaniach tzn. nie stwarzajπce øadnej uciπøliwoúci.
Mogπ to byÊ np. poradnictwa prawne, us≥ugi medyczne,
krawieckie itp.
b) budynki mieszkalne wolnostojπce o wysokoúci 1-2 kondygnacji przy dachach p≥askich oraz wysokoúci 1,5-2,5 kondygnacji przy dachach stromych z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno-podobnym i nachyleniach po≥aci
dachowych w granicach ca 30∞-50∞.
c) dopuszcza siÍ budowÍ budynkÛw gospodarczo-garaøowych jako obiektÛw zwiπzanych z funkcjπ podstawowπ.
Mogπ to byÊ obiekty wolnostojπce, segmenty bliüniacze
usytuowane na granicach w≥asnoúciowych lub zblokowane
z budynkami mieszkalnymi o zharmonizowanej architekturze,
d) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ scalania wzglÍdnie podzia≥u
wtÛrnego okreúlonych graficznie dzia≥ek pod warunkiem
nie naruszania praw osÛb trzecich oraz okreúlonych w
planie zasad powiπzania z komunikacjπ zewnÍtrznπ,
e) dopuszcza siÍ zamiast budowy wolnostojπcej scalania na
zabudowÍ bliüniaczπ przy zachowaniu uwarunkowaÒ architektonicznych zawartych w pkt. b i porozumieÒ z w≥aúcicielami przedmiotowych dzia≥ek sπsiednich.
2. Ustala siÍ teren zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej o symbolu rysunku planu UM
a) obszar przeznaczony jest pod realizacjÍ funkcji podstawowej us≥ugowo-handlowej z moøliwoúciπ funkcji mieszkalnej,
b) uciπøliwoúÊ funkcji podstawowej winna siÍ zamknπÊ w
granicach w≥asnoúciowych dzia≥ki,
c) uwarunkowania architektoniczne obiektÛw winne odpowiadaÊ ustaleniom zawartym w ust. 1b i 1e,
d) potrzebne dla realizacji okreúlonej funkcji miejsca parkingowe winny byÊ usytuowane na w≥aúciwej dzia≥ce,
e) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ scalania wzglÍdnie podzia≥u
wtÛrnego okreúlonych graficznie dzia≥ek pod warunkiem
nie naruszania praw osÛb trzecich oraz okreúlonych w
planie zasad powiπzania z komunikacjπ zewnÍtrznπ,
f) dopuszcza siÍ zamiast zabudowy wolnostojπcej scalania
na zabudowÍ bliüniaczπ przy zachowaniu uwarunkowaÒ
architektonicznych zawartych w ust. 1b i 1e oraz porozumieÒ z w≥aúcicielami przedmiotowych sπsiednich dzia≥ek.
3. Ustala siÍ obszar urzπdzeÒ energetycznych o symbolu rysunku
planu BE
a) ustala siÍ teren o symbolu rysunku planu EEt przeznaczony
pod budowÍ stacji transformatorowej,
b) ustala siÍ teren o symbolu rysunku planu EEwn jako
strefÍ ochronnπ istniejπcej energetycznej linii przesy≥owej.
Obszar po≥oøony w okreúlonej graficznie na rysunku planu
strefie nie podlega zabudowie,
c) linie energetyczne rozprowadzajπce napowietrzne i kablowe
winny byÊ prowadzone w liniach rozgraniczajπcych ulic, w
ich pasach technicznych.
4. Ustala siÍ tereny obs≥ugi komunikacyjnej przeznaczone dla
realizacji celÛw publicznych o symbolach rysunku planu XK
a) obszar o rysunku symbolu planu 1XKL stanowi ulicÍ osiedlowπ o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 15,00 m,
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szerokoúci jezdni 6,00 m i chodnikach obustronnych szerokoúci 1,5 m,
b) obszar o symbolu rysunku planu XKZo 1/2 stanowi ulicÍ
o funkcji osiedlowej zbiorczej o szerokoúci w liniach
rozgraniczajπcych 20,00 m, szerokoúci jezdni 7,00 m
oraz chodnikach obustronnych szerokoúci 1,80 m.
5. Ustala siÍ tereny urzπdzeÒ melioracyjnych oznaczone na
rysunku planu symbolem Rm
ñ teren szerokoúci 6,00 styczny do istniejπcego poza granicami zatwierdzenia planu rowu melioracyjnego ma
umoøliwiÊ swobodny do niego dostÍp oraz stanowiÊ
takøe obszar, zieleni ekologicznej,
ñ istniejπcy rÛw melioracyjny winien byÊ odkrytym i utrzymanym w sta≥ej droønoúci.
Pod projektowanπ ulicπ 1 XKL winien byÊ pobudowany
przepust o przekroju okreúlonym przez decydentÛw dla
spraw melioracji.
6. Ustalenia realizacyjne infrastruktury technicznej (pozosta≥e):
a) Gaz przewodowy.
Realizacja wg projektu WKP OkrÍgowy Zak≥ad Gazownictwa poprzez sieÊ gazowπ rozdzielczπ úredniego ciúnienia.
Sieci naleøy prowadziÊ w pasach technicznych ulic szafki
pomiarowe i zawÛr g≥Ûwny naleøy lokalizowaÊ w ogrodzeniu na granicy dzia≥ki.
b) Woda pitna.
Zaopatrzenie w wodÍ pitnπ winno nastπpiÊ poprzez
pod≥πczenie do istniejπcej sieci wodociπgowej w ciπgu
ul. Wierzbiczany
c) Telekomunikacja.
W≥πczenie do istniejπcej sieci telefonicznej w osiedlu
Arkuszewo.
d) Kanalizacja
Skanalizowanie winno nastπpiÊ zgodnie z projektem
kanalizacji dla osiedla Arkuszewo.
7. Prace ziemne przysz≥ych inwestycji naleøy prowadziÊ w uzgodnieniu z Konserwatorem ZabytkÛw Archeologicznych.
ß7
Zmiany przeznaczenia gruntÛw rolnych na cele nierolnicze w
granicach niniejszego planu dokonano przy uchwalaniu miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Gniezna na podstawie zgody Ministra Rolnictwa Leúnictwa i Gospodarki Øywnoúciowej nr GZU. og. 0602/Z-63145/89.
ß8
Stwierdza siÍ spÛjnoúÊ ustaleÒ zawartych w niniejszej uchwale
z treúciπ Studium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania
przestrzennego miasta Gniezna, zatwierdzonego Uchwa≥π Rady
Miasta Gniezna Nr XV/141/2000 z dnia 11.02.2000 r.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß9
Traci moc uchwa≥a Nr XXXV/195/93 Rady Miasta Gniezna z dnia
16 kwietnia 1993 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna w
obrÍbie granic zatwierdzonych niniejszym planem.
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ß10
W przypadku wzrostu wartoúci nieruchomoúci ustala siÍ stawkÍ
s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowych op≥aty o jakich mowa w art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 5% przy jednoczesnym zobowiπzaniu
w≥aúcicieli gruntu do nieodp≥atnego przekazania na rzecz miasta
drÛg powsta≥ych w wyniku ustaleÒ niniejszego planu i 25% dla
pozosta≥ych w≥aúcicieli.

Poz. 2783, 2784

ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Gniezna.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym Woj. Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miasta Gniezna
(ñ) Andrzej G≥Ûwka

2784
UCHWA£A Nr XXXI/314/2001 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 5 paüdziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiπcego czÍúciowπ zmianÍ planu szczegÛ≥owego
osiedla S≥oneczne w Gnieünie
Rada Miasta Gniezna dzia≥ajπc na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity ñ Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity ñ Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 ze zmianami), uchwala, co nastÍpuje:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiπcy
czÍúciowπ zmianÍ planu szczegÛ≥owego osiedla S≥oneczne w
Gnieünie.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Plan obejmuje fragmenty obszarÛw w granicach osiedla
S≥onecznego w Gnieünie.
2. Obszar objÍty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiπcy czÍúciowπ zmianÍ planu szczegÛ≥owego osiedla S≥oneczne w Gnieünie w granicach naniesionych
na rysunki w skali 1:1000, stanowiπ za≥πczniki nr 1 i 2 do
niniejszej Uchwa≥y, bÍdπce jej integralnπ czÍúciπ. Obszary to:
1) Za≥πcznik Nr 1 ñ dzia≥ki o nr geodezyjnym 22, 23 i 24,
ark. 74, po≥oøone przy ul. Witkowskiej i dzia≥ka 171 ark. 74,
po≥oøone przy ul. Promykowej;
2) Za≥πcznik Nr 2 ñ dzia≥ki o nr geodezyjnych 113/3, 147
i 178, ark. 74, po≥oøone przy ul. Kawiary, ul. Surowieckiego i ul. Lazurowej.
ß2
1. Cele wynikajπce z unormowaÒ zawartych w planie sπ nastÍpujπce:
a) okreúlenie rodzajÛw funkcji moøliwych do realizacji na
danym terenie,
b) okreúlenie uwarunkowaÒ tych realizacji.

ß3
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone
na rysunku planu symbolem MN, 1MNs i 2MNs,
2) teren us≥ug oznaczony na rysunku planu symbolem U,
3) teren zieleni oznaczony na rysunku planu symbolem Z,
4) teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych oznaczony na rysunku planu symbolem EE,
5) tereny ulic i urzπdzeÒ obs≥ugi komunikacyjnej oznaczone
na rysunku planu symbolem KZ 1/2, KL, KD i KP,
6) tereny wyznaczone do realizacji celÛw publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem poczπtkowym X.
2. Uwarunkowania zabudowy wymienionych terenÛw podano
w rozdziale II niniejszej Uchwa≥y.
ß4
1. Integralnπ czÍúciπ planu sπ rysunki planu w skali 1:1000,
stanowiπce za≥πczniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej Uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) granica uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
3) minimalna odleg≥oúÊ linii zabudowy od krawÍdzi jezdni,
4) osie ulic,
5) oznaczenia funkcji terenu zgodnie z ß4 Uchwa≥y i rysunkiem.
ß5
1. IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej Uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o
ktÛrym mowa niniejszej Uchwale,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í
Rady Miasta Gniezna,
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3) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunki planu
w skali 1:1000 pod tytu≥em: ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowiπcy czÍúciowπ zmianÍ
planu szczegÛ≥owego osiedla S≥oneczne w Gnieünieî
stanowiπce za≥πczniki 1 i 2 do niniejszej Uchwa≥y
4) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na obszarze,
w obrÍbie linii rozgraniczajπcych,
5) obszarze ñ naleøy przez to rozumieÊ teren o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi i symbolem literowym,
6) przepisach szczegÛlnych ñ naleøy przez to rozumieÊ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß6
Ustalenia dotyczπce zagospodarowania terenu:
1. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MNs
i 2MNs ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa jako
przeznaczenie podstawowe,
2) budynki mieszkalne od 1 ˜ 2 kondygnacji przy dachach
p≥askich, od 1,5 ˜ 2,5 kondygnacji przy dachach dwui wielospadowych z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno-podobnym o kπcie nachylenia 25∞ ˜ 50∞, w tym
poddasze uøytkowe; architektura winna nawiπzywaÊ do
lokalnej; dopuszcza siÍ moøliwoúci podpiwniczenia budynkÛw po uwzglÍdnieniu miejscowych warunkÛw gruntowo-wodnych (wed≥ug badaÒ szczegÛ≥owych);
3) dopuszcza siÍ funkcje us≥ugowe w parterach budynkÛw
mieszkalnych lub obiektach parterowych przybudowanych, nie kolidujπce z funkcjπ podstawowπ (mieszkalnπ)
np.: lekarz. krawiec us≥ugi prawnicze itd.,
4) w obszarze 2MNs realizowaÊ bliüniacze budynki gospodarczo-garaøowe sytuowanych rÛwnolegle do przejúcia
pieszo-jezdnego o wysokoúci wewnπtrz pomieszczeÒ garaøowych wysokoúci 2,5 m.
2. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN
ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojπca, bliüniacza jako przeznaczenie podstawowe,
2) budynki mieszkalne od 1˜ 2 kondygnacji przy dachach
dwu- i wielospadowych z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno-podobnym o kπcie nachylenia 25∞˜ 50∞, w tym
poddasze uøytkowe; architektura winna nawiπzywaÊ do
lokalnej; dopuszcza siÍ moøliwoúci podpiwniczenia budynkÛw po uwzglÍdnieniu miejscowych warunkÛw gruntowo-wodnych (wed≥ug badaÒ szczegÛ≥owych);
3) dopuszcza siÍ funkcje us≥ugowe w budynku mieszkalnym
nie kolidujπce z funkcjπ podstawowπ (mieszkalnπ) np.:
lekarz, krawiec, us≥ugi prawnicze itd.,
4) na dzia≥kach jednorodzinnych dopuszcza siÍ lokalizacjÍ
budynkÛw gospodarczo-garaøowych wolnostojπcych lub
bliüniaczych,
5) dopuszcza siÍ podzia≥y wewnÍtrzne inne niø na rysunku
planu pod warunkiem dostÍpnoúci do drogi publicznej bez
naruszenia praw osÛb trzecich.
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3. Na obszarze zabudowy us≥ugowej oznaczonym na rysunku
planu symbolem U, na ktÛrym przeznaczeniem podstawowym
sπ us≥ugi, ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) wysokoúÊ budynkÛw do 2 kondygnacji,
2) dostosowanie bry≥y budynku do architektury lokalnej,
3) miejsca parkingowe winny byÊ urzπdzone na w≥asnej
dzia≥ce, iloúÊ miejsc dostosowaÊ do prowadzonej dzia≥alnoúci,
4) zakaz lokalizacji obiektÛw o funkcji produkcyjnej oraz
zakaz lokalizacji innych obiektÛw, w tym us≥ugowych,
mogπcych spowodowaÊ sta≥e bπdü okresowe uciπøliwoúci
dla podstawowych funkcji terenu,
5) realizacja obiektÛw na terenie us≥ugowym winna odbywaÊ
siÍ zgodnie z wymogami przepisÛw szczegÛlnych, oraz
uwzglÍdnieniem specyfiki ukszta≥towania terenu, np.: cieki
wodne.
4. Na obszarze zieleni oznaczonym na rysunku planu symbolem
Z ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) wyznacza siÍ obszar zieleni tworzπcej ciπgi ekologiczne
wraz z ciekami wodnymi, tj. uk≥ad terenÛw zielonych podlegajπcy zagospodarowaniu poprzez trwa≥e nasadzenia
roúlinnoúciπ mieszanπ, niskπ i wysokπ,
2) obszar nie podlega zabudowie,
3) wygrodzenia przebiegajπce po obszarze zieleni ekologicznej
stosowaÊ winno byÊ aøurowe,
4) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ przy≥πczenia w≥asnoúciowego
terenu zieleni do zabudowy mieszkaniowej oznaczonej
na rysunku planu symbolem 2MNs,
5) powierzchniÍ min 50% dzia≥ki przeznacza siÍ na urzπdzenie
zieleni niskiej i wysokiej oraz otwartych urzπdzeÒ wodnych, pozosta≥a czÍúÊ moøe byÊ uøytkowana pod funkcje
rekreacyjno-sportowe jak ≥aweczki, pergole, piaskownice,
boiska zabawowe itp.,
6) naleøy w sposÛb bezwzglÍdny utrzymaÊ droønoúÊ systemu
melioracyjnego w tym rowÛw otwartych.
5. Uwarunkowania w zakresie komunikacji:
1) linie rozgraniczajπce ulicÍ Witkowskπ (bÍdπcπ poza granicami opracowania) i ul. Kawiary oznaczonπ na planie
symbolem KZ 1/2 w pasie o szerokoúci 18-20 m, jednojezdniowπ o szerokoúci 7 m i 6 m, dostÍpnoúÊ do ulicy
zapewnia siÍ poprzez skrzyøowania, dopuszcza siÍ wjazdy
bramowe; minimalna odleg≥oúÊ zabudowy od krawÍdzi
jezdni wynosi 20,0 m.
2) linie rozgraniczajπce ul. Surowieckiego oznaczonπ na planie symbolem KL w pasie o szerokoúci 12 m, o szerokoúci
jezdni 6 m; minimalna odleg≥oúÊ zabudowy od krawÍdzi
jezdni wynosi 8,0 m,
3) linie rozgraniczajπce ulice dojazdowe (ul. Wπska, ul. Lazurowa i ul. Promykowa bÍdπce poza granicami opracowania i siÍgacze) oznaczone na planie symbolem KD w
pasie o szerokoúci 12,0 m i 10,0 m, o szerokoúci jedni
6,0 m; minimalna odleg≥oúÊ zabudowy od krawÍdzi
jezdni wynosi 8,0 m,
4) linie rozgraniczajπce ciπg pieszy szerokoúci 8 m oznaczony
na rysunku planu symbolem KP.
6. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenia w wodÍ zrealizowaÊ poprzez sieÊ rozdzielczπ,
pod≥πczenia do istniejπcej miejskiej sieci wodociπgowej,
w pasie ulic wyznaczonych liniami rozgraniczajπcymi,
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2) kanalizacjÍ sanitarnπ realizowaÊ poprzez sieÊ rozdzielczπ
zgodnie z projektem sieci kanalizacyjnej tych czÍúci miasta, w pasie ulic wyznaczonych liniami rozgraniczajπcymi,
3) kanalizacjÍ deszczowπ realizowaÊ zgodnie z projektem
dla tej czÍúci miasta, w pasie ulic wyznaczonych liniami
rozgraniczajπcymi,
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz zrealizowaÊ sieÊ rozdzielczπ
w nawiπzaniu do istniejπcej sieci gazowej, w pasie drogowym wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi, zgodnie
z projektem gazyfikacji tej czÍúci miasta, szafki pomiarowe
z zaworem g≥Ûwnym lokalizowaÊ w ogrodzeniu w granicy
dzia≥ki,
5) zasilenie w energiÍ elektrycznπ:
a) pobÛr energii elektrycznej z istniejπcych sieci oraz
istniejπcego transformatora w miejscu oznaczonym
na rysunku planu symbolem EE na warunkach podanych kaødorazowo przez aktualnego dysponenta energii
i sieci,
b) projektuje siÍ linie energetyczne w pasach ulic wyznaczonych liniami rozgraniczajπcymi, prowadzone poprzez z≥πcze pomiarowo-kablowe zintegrowane lub
pojedyncze.
7. Zmiany przeznaczenia gruntÛw rolnych na cele nierolnicze
w granicach objÍtych niniejszymi zmianami planu dla gruntÛw podlegajπcych ochronie dokonano w planie ogÛlnym
zagospodarowania miasta Gniezna na mocy decyzji Ministra Rolnictwa Leúnictwa i Gospodarki Øywnoúciowej
(GZU.Sd.0601/2-1/82 z 26.03.1982 r. i GZU.pg.0602/
/2-63145/89 z 25.11.19889 r.) i Wojewody PoznaÒskiego (GG.U.6012/Gn/7/92/5165 z 30.11.92 r.).
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ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß6
Ustala siÍ stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowych op≥at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ze zmianami w wysokoúci 25%
dla terenÛw nie stanowiπcych w≥asnoúci Miasta Gniezna.
ß7
Traci moc Uchwa≥a Nr VII/36/85 Miejskiej Rady Narodowej w
Gnieünie og≥oszona w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 9 poz. 158 z 1985 r. w sprawie miejscowego szczegÛ≥owego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla S≥oneczne
w Gnieünie, w granicach obszaru objÍtego niniejszπ Uchwa≥π.
ß8
Niniejszy plan jest spÛjny z ustaleniami Studium uwarunkowaÒ
i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna,
zatwierdzonym Uchwa≥π Nr XV/141/2000 z dnia 11 lutego
2000 r. Rady Miejskiej w Gnieünie.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Gniezna.
ß10
Uchwa≥a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miasta Gniezna
(ñ) Andrzej G≥Ûwka
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UCHWA£A Nr XLI/433/01 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 16 paüdziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej w Go≥aszynie
ñ dzia≥ki o nr ewid. 40/7, 38/2, 176/2 i 202
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska w Obornikach uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej w Go≥aszynie, dzia≥ek
o nr ew. 40/7, 38/2, 176/2 i 202 i czÍúci dzia≥ki o nr ew. 40/7
bÍdπcy zarazem zmianπ planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Oborniki.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarach, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany: Go≥aszyn ñ gmina Oborniki ñ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw zabudowy mieszkaniowej skala 1:1000, dzia≥ek
o nr 40/7, 38/2, 176/2 i 202
ñ zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Oborniki a stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do nin. uchwa≥y.
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2. W/w plan miejscowy przedstawiono w postaci nastÍpujπcych
materia≥Ûw:
2.1 ustaleÒ zawartych w ß5 niniejszej uchwa≥y,
2.2 rysunku planu miejscowego stanowiπcy za≥πcznik nr 1
do niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarach, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu, o ktÛrym mowa w ß1 pkt 2.2.
2. Przedmiotem planu jest opracowanie zasad zagospodarowania
i zabudowy fragmentu terenu miejscowoúci Go≥aszyn.
ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1. linie rozgraniczajπce ñ naleøy przez to rozumieÊ linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym uøytkowaniu,
2. nieprzekraczalne linie zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze zawartym
pomiÍdzy tπ liniπ a liniami rozgraniczajπcymi ulice wzg. linie
rozgraniczajπce dzia≥ki,
3. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ñ naleøy przez to
rozumieÊ, øe sπ to budynki s≥uøπce celom mieszkalnym,
jednorodzinne na wydzielonych dzia≥kach, wolnostojπce, zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem MN,
4. budynek gospodarczy ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe sπ to
budynki towarzyszπce zabudowie mieszkaniowej o pow.
zabudowy do 40,0 m2,
5. strefa ochronna gazociπgu tranzytowego-naleøy przez to rozumieÊ, øe na obszarze po≥oøonym pomiÍdzy gazociπgiem
tranzytowym a liniπ okreúlajπcπ strefÍ ochronnπ wyklucza siÍ
jakπkolwiek lokalizacjÍ obiektÛw kubaturowych,
6. tereny oznaczone na planie symbolem RO oznaczajπ tereny
sadÛw i ogrodÛw bez prawa zabudowy, po≥oøone czÍúciowo
w strefie ochronnej gazociπgu tranzytowego,
7. tereny komunikacji ñ sπ to tereny przeznaczone na cele
komunikacji publicznej, okreúlone liniami rozgraniczajπcymi
a oznaczone na planie symbolem K,
8. teren przewidziany pod trafostacjÍ oznaczono na planie
symbolem EE.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogÛlne dotyczπce
obszarÛw objÍtych planem
ß4
1. Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach okreúla
rysunek planu.
2. Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ:
2.1. lokalizacji inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska.
2.2. odprowadzenia úciekÛw do zbiornikÛw nie gwarantujπcych ich pe≥nej szczelnoúci i stwarzajπcych uciπøliwoúÊ przenikania úciekÛw nieoczyszczonych do gruntu
2.3. zasilania obiektÛw z sieci napowietrznych i podziemnych w sposÛb nie uzgodniony z ich dysponentem.
2.4. sytuowania obiektÛw bez zachowania bezpiecznej odleg≥oúci od linii napowietrznych i sieci podziemnych.
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ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
1. Ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru wsi Go≥aszyn ñ tereny zabudowy mieszkaniowej:
a) wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako przeznaczenie podstawowe dla obszarÛw
oznaczonych na planie symbolem 1MN, 2MN i 3MN,
b) minimalna powierzchnia nowoprojektowanych dzia≥ek ñ
850 m2, szerokoúÊ dzia≥ek min. 20,0 m,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy okreúla rysunek planu;
ich odleg≥oúÊ wynosi 5,0-8,0 m,
d) formy zabudowy ñ zabudowa wolnostojπca, parterowa,
dach stromy, kπt pochylenia dachu przeciÍtnie 25-40∞
moøliwoúÊ podpiwniczenia budynku,
e) dopuszcza siÍ zabudowÍ gospodarczπ w tylnej czÍúci
dzia≥ek ñ do 50 m2 pow. zabudowy,
f) okreúla siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy o wielkoúci do 25% powierzchni dzia≥ki,
g) dopuszcza siÍ prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej wy≥πcznie nieuciπøliwej, w ramach budynkÛw mieszkalnych. Nie dopuszcza siÍ budowy odrÍbnych budynkÛw dla w/w celÛw,
h) postuluje siÍ wykorzystanie ze wzglÍdÛw ochrony úrodowiska dla celÛw grzewczych gazu, oleju opa≥owego, wzg.
energii elektrycznej,
i) tereny oznaczone symbolami 4RO i 5RO a po≥oøone w strefie
ochronnej gazociπgu tranzytowego tzn. po≥oøone pomiÍdzy
gazociπgiem a liniπ wyznaczajπcπ strefÍ, a bÍdπce czÍúciπ
dzia≥ek mieszkalnych mogπ byÊ wykorzystane wy≥πcznie
jako ogrÛdki przydomowe bez prawa jakiejkolwiek zabudowy.
2. W zakresie komunikacji ustala siÍ:
a) przebieg drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 8KD,
b) przebieg g≥Ûwnej drogi osiedlowej o funkcji drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 7KD,
c) parametry techniczne w/w dwÛch drÛg
szerokoúÊ w pasach drogowych 10,0 m
postulowana szerokoúÊ jezdni 5,5 m
szerokoúÊ chodnika 1,75 m
d) przebieg 3 uliczek bezprzejazdowych
parametry techniczne:
szerokoúÊ pasa drogowego 8,0m
postulowana szerokoúÊ jezdni 4,5m
3. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ:
a) w zakresie zapotrzebowania w wodÍ
ñ z istniejπcej sieci wodociπgowej,
b) w zakresie odprowadzenia úciekÛw sanitarnych
ñ zbiorniki bezodp≥ywowe do czasu wybudowania
oczyszczalni úciekÛw
c) w zakresie elektroenergetyki
ñ zak≥ada siÍ budowÍ trafostacji na terenie oznaczonym
symbolem EE.

ROZDZIA£ IV
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
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wartoúci nieruchomoúci naliczonπ w wysokoúci 15% rÛønicy wartoúci gruntÛw przed i po zatwierdzeniu planu.
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ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß7
Traci moc plan zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki zatwierdzony uchwa≥π nr XVIII/57/81 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Obornikach z dnia 5.11.1981 r. w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Wojciech Pawlik

ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Oborniki.
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UCHWA£A Nr XLI/434/01 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 16 paüdziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej w åwierkÛwkach, obejmujπcego dzia≥ki o nr ewid. 47/2, 48, 49, 50, 51, 78/5 ñ zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gm.
Oborniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska w
Obornikach uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej czÍúci dzia≥ek o nr ew.
47/2, 48, 49, 50, 51, 78/5 w åwierkÛwkach, bÍdπcy zarazem
zmianπ planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarach, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany: åwierkÛwki ñ gmina Oborniki ñ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej skala 1:1000, dzia≥ek o nr 47/2,
48, 49, 50, 51, 78/5.
2. W/w plan miejscowy przedstawiono w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
2.1 ustaleÒ zawartych w ß5 niniejszej uchwa≥y,
2.2 rysunku planu miejscowego stanowiπcy za≥πcznik nr 1
do niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarach, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu, o ktÛrym mowa w ß1 pkt 2.2.
2. Przedmiotem planu jest opracowanie zasad zagospodarowania
i zabudowy fragmentu terenu miejscowoúci åwierkÛwki.

ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1. linie rozgraniczajπce ñ naleøy przez to rozumieÊ linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym uøytkowaniu,
2. nieprzekraczalne linie zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze zawartym
pomiÍdzy tπ liniπ a liniami rozgraniczajπcymi ulice wzg. linie
rozgraniczajπce dzia≥kÍ,
3. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ñ naleøy przez to
rozumieÊ, øe sπ to budynki s≥uøπce celom mieszkalnym,
jednorodzinne na wydzielonych dzia≥kach, wolnostojπce zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem
MN,
4. budynek gospodarczy ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe sπ to
budynki towarzyszπce zabudowie mieszkaniowej o pow. zabudowy do 40 m2,
5. tereny oznaczone na planie symbolem ZI oznaczajπ tereny
pod zieleÒ izolacyjno-krajobrazowπ,
6. tereny komunikacji ñ sπ to tereny przeznaczone na cele
komunikacji publicznej, okreúlone liniami rozgraniczajπcymi
a oznaczone na planie symbolem K,
7. tereny przewidziane pod urzπdzenia infrastruktury
ñ symbol EE:
teren przewidziany pod trafostacjÍ.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogÛlne dotyczπce obszarÛw objÍtych planami
ß4
1. Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach okreúla
rysunek planu.
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2. Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ:
2.1. lokalizacji inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska.
2.2. odprowadzenia úciekÛw do zbiornikÛw nie gwarantujπcych ich pe≥nej szczelnoúci i stwarzajπcych uciπøliwoúÊ przenikania úciekÛw nieoczyszczonych do gruntu
wzg. ciekÛw wodnych.
2.3. zasilania obiektÛw z sieci napowietrznych i podziemnych w sposÛb nie uzgodniony z ich dysponentem.
2.4. sytuowania obiektÛw bez zachowania bezpiecznej odleg≥oúci od linii napowietrznych i sieci podziemnych.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
1. Ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru wsi åwierkÛwki ñ tereny
zabudowy mieszkaniowej:
a) wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako przeznaczenie podstawowe dla obszarÛw
oznaczonych na planie symbolem 1MN i 2MN,
b) minimalna powierzchnia nowoprojektowanych dzia≥ek ñ
1000 m2,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy okreúla rysunek planu,
ich odleg≥oúÊ wynosi 6,0 i 8,0 m,
d) formy zabudowy ñ zabudowa wolnostojπca, parterowa,
dach stromy, kπt pochylenia dachu przeciÍtnie 25-40∞
moøliwoúÊ podpiwniczenia budynku,
e) dopuszcza siÍ zabudowÍ gospodarczπ w tylnej czÍúci
dzia≥ek ñ do 40 m2 pow. zabudowy,
f) okreúla siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy o wielkoúci do 25% powierzchni dzia≥ki,
g) dopuszcza siÍ prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej
nieuciπøliwej, wy≥πcznie w ramach budynkÛw mieszkalnych. Nie dopuszcza siÍ budowy odrÍbnych budynkÛw
na w/w cel.
h) postuluje siÍ wykorzystanie ze wzglÍdÛw ochrony úrodowiska dla celÛw grzewczych gazu, oleju opa≥owego, wzg.
energii elektrycznej,
i) tereny oznaczone symbolem ZI przeznaczone sπ pod
zieleÒ izolacyjno-krajobrazowπ bez prawa budowy obiektÛw kubaturowych.
2. W zakresie komunikacji ustala siÍ:
a) adaptacjÍ istniejπcej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 8KD. ZamkniÍcie jej bezpoúredniego wlotu na
drogÍ krajowπ PoznaÒ-Oborniki-Pi≥a. Istniejπca droga 8KD
zostaje pod≥πczona do projektowanej drogi zbiorczej
oznaczonej symbolem 6KZ, biegnπcej w kierunku pÛ≥nocnym do istniejπcej drogi Wargowo-åwierkÛwki-Maniewo.
W/w droga jest po≥πczona wÍz≥em drogowym z drogπ
krajowπ K11. W/w droga zbiorcza zosta≥a zlokalizowana
poza pasem drogowym drogi krajowej K11. Elementy
infrastruktury zostanπ zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej K11 w pasie drogi zbiorczej.
b) linia zabudowy jednokondygnacyjnej wynosi 50 m od
projektowanej drugiej jezdni drogi krajowej K11.
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c) dojazd do osiedla z momentem zamkniÍcia wlotu drogi
8KD do drogi krajowej K11 odbywaÊ siÍ bÍdzie:
ñ drogπ 8KD od strony wschodniej, wzglÍdnie
ñ projektowanπ drogπ zbiorczπ 6KZ wzd≥uø pasa drogowego drogi krajowej K11
Parametry techniczne drogi 8KD o funkcji dojazdowej:
szerokoúÊ pasa drogowego 12,0 m
postulowana jezdnia 5,5 m
d) ustala siÍ pasy terenu zwiπzanego z istniejπcπ infrastrukturπ technicznπ, jako tereny zielone wraz z ciπgiem pieszym, oznaczone symbolem 5KX/ZP
3. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ:
a) w zakresie zapotrzebowania w wodÍ:
ñ z istniejπcej sieci wodociπgowej
b) w zakresie odprowadzenia úciekÛw sanitarnych:
ñ zbiorniki bezodp≥ywowe do czasu wybudowania oczyszczalni úciekÛw,
ñ kanalizacja deszczowa ñ odprowadzenia wÛd opadowych do istniejπcej kanalizacji deszczowej,
c) w zakresie elektroenergetyki:
ñ zak≥ada siÍ budowÍ trafostacji na terenie oznaczonym symbolem 9EE
ñ zak≥ada siÍ likwidacjÍ istniejπcej linii napowietrznej
15 KV biegnπcej przez pÛ≥nocny teren objÍty planem
miejscowym i jej
d) skablowanie w drodze 8KD
e) wzglÍdnie budowÍ linii napowietrznej poza obszarem
projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

ROZDZIA£ IV
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 naliczonπ w wysokoúci 15%
rÛønicy wartoúci gruntÛw przed i po zatwierdzeniu planu.
ß7
Traci moc plan zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki zatwierdzony uchwa≥π nr XVIII/57/81 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Obornikach z dnia 5.11.1981 r. w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Oborniki.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Wojciech Pawlik
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2787
UCHWA£A Nr XLI/435/01 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 16 paüdziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw aktywizacji gospodarczej dzia≥ki o
nr ewidencyjnym 61/1 w åwierkÛwkach ñ zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska w Obornikach uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod aktywizacjÍ gospodarczπ w åwierkÛwkach; czÍúÊ
dzia≥ki o nr ew. 61/1 bÍdπcy zarazem zmianπ planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarach, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany: åwierkÛwki ñ gmina
Oborniki ñ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu przeznaczonego pod aktywizacjÍ gospodarczπ, skala
1:10 000, czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 61/1 ñ zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki a stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do nin. uchwa≥y.
2. W/w plan miejscowy przedstawiono w postaci nastÍpujπcych materia≥Ûw:
2.1. ustaleÒ zawartych w ß5 niniejszej uchwa≥y,
2.2. rysunku planu miejscowego stanowiπcego za≥πcznik nr 1
do niniejszej uchwa≥y, a ktÛry jest integralnπ czÍúciπ
niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarach, ktÛrych granice
okreúla rysunek planu o ktÛrym mowa w ß1 pkt 2.2.
2. Przedmiotem planu jest opracowanie zasad zagospodarowania
i zabudowy fragmentÛw terenu miejscowoúci åwierkÛwki.
ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1. linie rozgraniczajπce ñ naleøy przez to rozumieÊ linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym uøytkowaniu,
2. nieprzekraczalne linie zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze zawartym
pomiÍdzy tπ liniπ a liniami rozgraniczajπcymi ulice wzg. linie
rozgraniczajπce dzia≥kÍ,
3. tereny aktywizacji gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ
obszar na ktÛrym po≥oøone grunty przeznacza siÍ na cele
lokalizacji sk≥adÛw i magazynÛw, zak≥adÛw produkcyjnych
zwiπzanych z prowadzeniem dzia≥alnoúci gospodarczej. W/w
tereny oznaczono symbole TAG.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogÛlne dotyczπce
obszarÛw objÍtych planami
ß4
1. Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach okreúla
rysunek planu.
2. UciπøliwoúÊ inwestycji nie moøe przekroczyÊ granic terenÛw
przewidzianych pod ich lokalizacjÍ.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
1. Ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw aktywizacji gospodarczej w åwierkÛwkach:
1) wyznacza siÍ teren sk≥adÛw, magazynÛw i zak≥adÛw
produkcyjnych okreúlonych w planie symbolem AG,
2) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy
ñ od drogi dojazdowej 10,0 m,
ñ od granic dzia≥ki 10,0 m,
3) dopuszcza siÍ na w/w terenie ewentualne wydzielenie od
2-ch do 3-ch dzia≥ek dla wyodrÍbnionych przedsiÍbiorstw,
4) dopuszcza siÍ przeznaczenie na cele zabudowy kubaturowej nie wiÍcej niø 40% powierzchni dzia≥ki,
5) naleøy przeznaczyÊ przynajmniej 20% powierzchni dzia≥ki
na cele zieleni izolacyjnej,
6) zakazuje siÍ sytuowania obiektÛw, ktÛrych wysokoúÊ jest
wiÍksza niø 10,0 m, dachy o kπcie nachylenia 5-15∞,
2. W zakresie infrastruktury technicznej:
ñ w zakresie zapotrzebowania w wodÍ ñ zak≥ada siÍ
doprowadzenie sieci wodociπgowej z istniejπcej sieci
wodociπgÛw wiejskich w åwierkÛwkach,
ñ w zakresie elektroenergetyki ñ przewiduje siÍ budowÍ dla
TAG trafostacji w pod≥πczeniu do przebiegajπcej w pobliøu linii 15kV,
ñ odprowadzenie úciekÛw ñ do w≥asnej oczyszczalni,
Dopuszcza siÍ na okres tymczasowy (przejúciowy) budowÍ
szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych.

ROZDZIA£ IV
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 naliczonπ w wysokoúci 15%
rÛønicy wartoúci gruntÛw przed i po zatwierdzeniu planu.
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ß7
Traci moc plan zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki
zatwierdzony uchwa≥π nr XVIII/57/81 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Obornikach z dnia 5.11.1981 r. w czÍúci sprzecznej
z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.

Poz. 2787, 2788

ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej

ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Oborniki.

(ñ) mgr inø. Wojciech Pawlik
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UCHWA£A Nr XLVIII/450/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 18 paüdziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Z≥otkowo-Po≥udniowy WschÛd
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13,
poz. 74 z pÛün.zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Z≥otkowo-Po≥udniowy WschÛd, zwany dalej planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze Z≥otkowa, ktÛrego
granice okreúla rysunek planu, bÍdπcy jej integralna czÍúciπ,
zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Z≥otkowo-Po≥udniowy WschÛdî, opracowany w skali
1:1000.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu zagospodarowania terenu,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego.
3. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem Mj,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z moøliwoúciπ dzia≥alnoúci gospodarczej oznaczone symbolem
MG,
c) tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone symbolem AG,
d) tereny zieleni oznaczone symbolem Z,
e) tereny wÛd oznaczone symbolem W,

f) tereny komunikacji oznaczone symbolami kD, kD*, kZ, kI,
g) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych oznaczone symbolem EE.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mj ustala
siÍ:
1) lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych i bliüniaczych,
2) w ramach budynku mieszkalnego dopuszcza siÍ lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug, tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 10 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4) garaøe lub budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie
budynku mieszkalnego (preferowane) w linii budynku mieszkalnego, z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania tej zabudowy, o ile wystÍpuje na dzia≥kach sπsiadujπcych i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
5) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku garaøowego poza obrysem
budynku mieszkalnego, o powierzchni maksymalnej 20 m2
dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwÛch, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy; dla
budynkÛw czteromieszkaniowych cztery stanowiska garaøy
lokalizowaÊ poza budynkiem mieszkalnym jako zblokowane
po dwa w tylnej czÍúci dzia≥ki,
6) wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwuspadowe),
8) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich oraz kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
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9) nachylenie pochy≥ych po≥aci dachowych nowych budynkÛw
mieszkalnych ñ 22∞ do 45∞,
10)pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
11)poziom parteru budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø 0,5 metra
nad terenem,
12)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy kubaturowej dzia≥ki
w wysokoúci 30% dla budynkÛw wolnostojπcych i 40% dla
budynkÛw bliüniaczych,
13)minimalna powierzchnia zieleni ñ 25% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zieleniπ
towarzyszπcπ Mj/Z ustala siÍ:
1) lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych i bliüniaczych,
2) w ramach budynku mieszkalnego dopuszcza siÍ lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug, tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu
samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 10 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4) garaøe lub budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie
budynku mieszkalnego ñ (preferowane) w linii budynku
mieszkalnego, z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania
tej zabudowy, o ile wystÍpuje na dzia≥kach sπsiadujπcych
i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
5) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku garaøowego poza obrysem
budynku mieszkalnego, o powierzchni maksymalnej 20 m2
dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwÛch, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy; dla
budynkÛw czteromieszkaniowych cztery stanowiska garaøy
lokalizowaÊ poza budynkiem mieszkalnym jako zblokowane
po dwa w tylnej czÍúci dzia≥ki,
6) wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwuspadowe),
8) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich oraz kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
9) nachylenie pochy≥ych po≥aci dachowych nowych budynkÛw
mieszkalnych ñ 22∞ do 45∞,
10)pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
11)poziom parteru budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø 0,5 metra
nad terenem,
12)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy kubaturowej dzia≥ki w wysokoúci 30% dla budynkÛw wolnostojπcych i 40% dla
budynkÛw bliüniaczych,
13)minimalna powierzchnia zieleni towarzyszπcej ñ 45% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki,
14)ze wzglÍdu na istniejπce uwarunkowania geologiczno-gruntowe naleøy przeprowadziÊ niezbÍdne prace geotechniczne
umoøliwiajπce posadowienie budynkÛw.
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ß5
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ MG ustala siÍ:
1) dopuszcza siÍ lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych i bliüniaczych,
2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw s≥uøπcych nieuciπøliwej
dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej,
3) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ funkcji okreúlonych w pkt 1) i 2) w
jednym bπdü w oddzielnych budynkach,
4) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 10 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
5) garaøe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku mieszkalnego
lub budynku s≥uøπcego dzia≥alnoúci gospodarczej, a w przypadku braku takiego budynku lub w przypadku po≥πczenia
budynku mieszkalnego z budynkiem s≥uøπcym dzia≥alnoúci
gospodarczej, takøe jako wolnostojπcy,
6) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe) dla budynkÛw mieszkalnych i p≥askie dla budynkÛw s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej,
8) nachylenie pochy≥ych po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞ do 45∞.
9) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich oraz kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ. cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym.
11)poziom parteru budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø 0,5 metra
nad terenem,
12)nieprzekraczalny procent zabudowy kubaturowej dzia≥ki w
wysokoúci 50%,
13)minimalna powierzchnia zieleni ñ 20% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß6
Dla terenu aktywizacji gospodarczej AG ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja przemys≥owa
i rzemieúlnicza, handel hurtowy (w tym masowy detaliczny),
bazy, sk≥ady i magazyny, parkingi w tym dla samochodÛw
ciÍøarowych, garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw, urzπdzenia
infrastruktury technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
2) wysokoúÊ budynkÛw do III kondygnacji z zakazem realizacji
budynkÛw o wysokoúci powyøej 12,5 m,
3) dopuszcza siÍ wszelkie rozwiπzania dachÛw w tym kombinacje dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw.
4) zakazuje siÍ budowy obiektÛw o prostej bryle geometrycznej,
5) minimalna powierzchnia zieleni dla istniejπcych i nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 30% ich powierzchni,
6) nieprzekraczalna linia zabudowy ñ okreúlona na rysunku
planu.
ß7
Dla terenu zieleni izolacyjnej Z ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej z wyjπtkiem obiektÛw
ma≥ej architektury.
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2) zachowanie istniejπcej zieleni.
3) wprowadzenie nasadzeÒ drzew i krzewÛw zgodnie z warunkami siedliskowymi.
ß8
Dla terenu komunikacji ustala siÍ:
1) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe kD o szerokoúci w
liniach rozgraniczajπcych 10 m, z wydzielonπ jezdniπ o szerokoúci min. 5 m lub chodnikiem jednostronnym, lub w uk≥adzie jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami ruchu
pieszych.
2) kD* ñ ulicÍ dojazdowπ o nieobligatoryjnej realizacji; w przypadku gdy teren jπ otaczajπcy zostanie zagospodarowany
przez jednego inwestora ñ nie obowiπzujπ ustalenia dotyczπce linii zabudowy i linii rozgraniczajπcych.
3) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ
podziemnych.
4) dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ ustala
siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji,
5) dopuszcza siÍ realizacjÍ zjazdÛw indywidualnych kI do pojedynczych lub kilku dzia≥ek, o szerokoúci min. 4,5 m, zalecane
8 m, jako przestrzeni niepublicznych,
6) wyznacza siÍ pas drogowy przeznaczony do realizacji drugiej
jezdni dla drogi krajowej nr 11 oznaczony symbolem KDK 11,
7) rezerwuje siÍ pas terenu K* ñ poza pasem drogowym ñ pod
realizacjÍ infrastruktury technicznej nie zwiπzanej z funkcjonowaniem drogi nr 11,
8) ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy od krawÍdzi drogi
krajowej:
ñ 25 m dla zabudowy nie przeznaczonej na pobyt ludzi,
ñ 50 m dla obiektÛw jednokondygnacyjnych przeznaczonych na sta≥y pobyt ludzi,
ñ 70 m dla obiektÛw wielokondygnacyjnych przeznaczonych na sta≥y pobyt ludzi,
9) wyznacza siÍ ulicÍ zbiorczπ kZ o szerokoúci 8 m, w ramach
pasa drogi krajowej KDK, dla ktÛrej w≥πczenie w ciπg drogi
krajowej zaleca siÍ na skrzyøowaniu z ulicπ Paw≥owickπ,
10)przy skrzyøowaniach ulic wyznaczyÊ úciÍcia naroøne o przyprostokπtnych min. 5 m.
ß9
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1) na rysunku przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
2) dopuszcza siÍ inny podzia≥ na dzia≥ki pod warunkiem spe≥nienia ustaleÒ pkt. 3, 4,
3) kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd z istniejπcych lub projektowanych drÛg oraz szerokoúÊ nie mniejszπ niø 20 m,
4) ustala siÍ nastÍpujπce minimalne wielkoúci dzia≥ek:
ñ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojπcej (Mj) ñ 1200 m2.
ñ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojπcej bliüniaczej (Mj) ñ 800 m2.
ñ dla zabudowy mieszkaniowej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ
(MG) ñ 2000 m2.
ñ dla zabudowy aktywizacji gospodarczej (AG) ñ 4000 m2.

Poz. 2788

5) dopuszcza siÍ scalanie dotychczasowych i nowo wyznaczonych dzia≥ek pod warunkiem, øe nie spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw sπsiednich,
6) moøliwoúÊ podzia≥u dzia≥ek znajdujπcych siÍ w pasie rezerwowanym pod urzπdzenia infrastruktury technicznej poza pasem drogowym drogi nr 11 i nie zwiπzanych z funkcjonowaniem drogi krajowej nr 11 warunkuje siÍ rozpoczÍciem
realizacji uzbrojenia technicznego.
ß10
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ
z istniejπcym systemem gminnym:
a) wodociπg ñ doprowadzenie sieci wodociπgowej z istniejπcej sieci gminnej,
b) kanalizacja sanitarna ñ docelowo odprowadzenie úciekÛw
bytowo-gospodarczych do oczyszczalni úciekÛw w Z≥otkowie lub alternatywnie ñ do poznaÒskiego Systemu Kanalizacyjnego,
c) sieÊ energetyczna ñ istniejπca naziemna i skablowana
podziemna, a nowoprojektowana wy≥πcznie podziemna,
d) sieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna,
e) sieÊ gazowa ñ po≥πczenie z sieciπ w ul. Obornickiej i w
Lipowej.
2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siÍ ñ
wy≥πcznie dla budynkÛw jedno i dwumieszkaniowych ñ
gromadzenie úciekÛw w zbiornikach bezodp≥ywowych i okresowy wywÛz do miejsc ich utylizacji.
3. Ustala siÍ gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
4. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych
i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
5. Lokalizacja stacji transformatorowych typu miejskiego ñ na
wydzielonych dzia≥kach oznaczonych symbolem EE.
6. Na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej, w przypadku zapotrzebowania na energiÍ elektrycznπ powyøej 200 kW, naleøy
zrealizowaÊ stacjÍ transformatorowπ konsumenckπ na terenie posesji.
7. Naleøy zachowaÊ funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
a w przypadku koniecznoúci jego naruszenia, zapewniÊ rozwiπzanie zastÍpcze.
8. Zakazuje siÍ odprowadzania nie oczyszczonych úciekÛw do
istniejπcych ciekÛw i zbiornikÛw wodnych.
9. PodstawÍ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
10. Napowietrzna linia energetyczna 15 kV wraz ze s≥upami
przeznaczona jest docelowo do prze≥oøenia jako kablowa
podziemna w ulicy.
ß11
Na terenach objÍtych planem zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych,
4) przydomowych oczyszczalni úciekÛw.
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ß12
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady ochrony akustycznej:
1. O ile przepisy szczegÛlne nie stwierdzπ inaczej ustala siÍ
podstawowy dopuszczalny poziom düwiÍku w úrodowisku
zewnÍtrznym:
ñ LAT(D/N) = 60/50 dB, dla terenÛw AG i MG,
ñ LAT(D/N) = 50/40 dB, dla terenÛw Mj.
2. Poziom düwiÍku w úrodowisku zewnÍtrznym, okreúlony dla
terenu planu wymaga dzia≥aÒ, ktÛre muszπ byÊ realizowane
na obszarze wykraczajπcym poza obszar planu, oraz dzia≥ania
w obrÍbie linii rozgraniczajπcych tereny objÍte zmianπ planu
obejmujπce:
1) realizacje ogrodzeÒ od strony ürÛde≥ ha≥asu jako pe≥nych
do wysokoúci max. 2,4 m,
2) realizacje pe≥nych zadrzewieÒ z podbudowπ z øywop≥otÛw
wzd≥uø granic dzia≥ek,
3) usytuowanie wzajemne budynkÛw mieszkalnych i s≥uøπcych
dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej tak, aby te drugie
przes≥ania≥y akustycznie budynek mieszkalny lub jego czÍúÊ
mieszkalnπ,
4) naleøy stosowaÊ zasady akustyki urbanistycznej i akustycznej na etapie sporzπdzania projektu budowlanego,
w szczegÛlnoúci kszta≥towania bry≥y budynku, lokalizacji
otworÛw w úcianach itp.
3. W celu zapewnienia wymaganego normami dopuszczalnego
poziomu ha≥asu zewnÍtrznego w pomieszczeniach naleøy stosowaÊ przegrody budowlane oraz stolarkÍ drzwiowπ i okiennπ
o podwyøszonej izolacyjnoúci akustycznej.
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okreúlonych w rysunku planu w odleg≥oúci 5 m od linii rozgraniczajπcych ulic.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß14
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego
gminy Suchy Las, zatwierdzony uchwa≥π nr XV/84/94 Rady Gminy
Suchy Las z 9 grudnia 1994 roku (og≥. w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 23, poz. 264, z 15 grudnia 1994 r.,)
w czÍúci sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß15
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty
o ktÛrej mowa w art. 36 ust 3 ustawy w wysokoúci 30%.
ß16
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Suchy Las.
ß17
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las

ß13
Dla kaødego rodzaju zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu a dla nie

(ñ) mgr Graøyna G≥owacka
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UCHWA£A Nr XLVIII/449/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 18 paüdziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoúci Suchy Las, rejon Aleksandrowo-PÛ≥nocny
WschÛd
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13,
poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowoúci Suchy Las, rejon Aleksandrowo-PÛ≥nocny WschÛd,
zwany dalej planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze Suchego Lasu,
rejon Aleksandrowo-PÛ≥nocny WschÛd, ktÛrego granice okreúla
rysunek planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany
ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoúci Suchy Las, rejon Aleksandrowo-PÛ≥nocny WschÛdî,
opracowany w skali 1:1000.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
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ñ

umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu zagospodarowania terenu.
3. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone
symbolami Mj i Mjx,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwymi us≥ugami rzemieúlniczymi oznaczone symbolem
Mj/UR,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, oznaczone symbolem
Mjg,
4) tereny us≥ug, oznaczone symbolami U oraz US (sport i rekreacja),
5) tereny komunikacji, oznaczone symbolami:
KL ñ ulice lokalne,
KD ñ ulice dojazdowe,
KP, KPx ñ ciπgi pieszo-jezdne i piesze,
6) tereny zjazdÛw indywidualnych, oznaczone symbolem
graficznym ñ liniami skoúnymi,
7) tereny zieleni, oznaczone symbolem ZP,
8) tereny urzπdzeÒ energetycznych, oznaczone symbolami
E, E1,
9) tereny ciekÛw i wÛd, oznaczone symbolem W.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mj, Mjx ustala
siÍ:
1) dopuszcza siÍ lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych i bliüniaczych,
2) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych ñ do II kondygnacji plus
poddasze uøytkowe,
3) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ jednego budynku garaøowego o powierzchni maksymalnej 25 m2 na jedno stanowisko i 40 m2
na dwa stanowiska,
4) budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku
mieszkalnego (preferowane) lub w linii budynku mieszkalnego,
5) wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
6) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (wielospadowe),
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych (adaptowanych i nowobudowanych) 22∞ do45∞,
8) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub innym materia≥em dachÛwkopodobnym,
9) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i
pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
11)nieprzekraczalny procent zabudowy kubaturowej dzia≥ki ñ
30% dla budynkÛw, wolnostojπcych, 40% dla budynkÛw
bliüniaczych,
12)minimalna powierzchnia zieleni ñ 25% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki,
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13)dopuszcza siÍ lokalizowanie nieuciπøliwych us≥ug (nie powodujπcych zanieczyszczeÒ powietrza, gleby i wody, nadmiernego wzrostu poziomu ha≥asu oraz uciπøliwego ruchu pojazdÛw) w parterach budynkÛw mieszkalnych lub w obiektach
zblokowanych z budynkiem mieszkalnym o max. powierzchni
uøytkowej 60 m2 dla obiektÛw nowo projektowanych.
14)dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mjx
przewiduje siÍ docelowe zagospodarowanie terenu na podstawie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu.
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwymi us≥ugami rzemieúlniczymi Mj/UR ustala siÍ:
1) dopuszcza siÍ lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych i bliüniaczych,
2) dopuszcza siÍ lokalizowanie nieuciπøliwych us≥ug rzemieúlniczych (nie powodujπcych zanieczyszczeÒ powietrza, gleby
i wody, nadmiernego wzrostu poziomu ha≥asu oraz uciπøliwego ruchu pojazdÛw) w parterach budynkÛw mieszkalnych,
w obiektach zblokowanych z budynkiem mieszkalnym o max.
powierzchni uøytkowej 100 m2 lub w oddzielnych budynkach,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych ñ do II kondygnacji plus
poddasze uøytkowe,
4) wysokoúÊ budynkÛw us≥ugowych ñ I kondygnacja,
5) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ jednego budynku garaøowego o powierzchni maksymalnej 25 m2 na jedno stanowisko i 40 m2
na dwa stanowiska,
6) budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku
mieszkalnego (preferowane) lub w linii budynku mieszkalnego,
7) wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
8) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (wielospadowe),
9) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych i us≥ugowych (adaptowanych i nowobudowanych) 22∞ do 45∞,
10)pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub innym materia≥em dachÛwkopodobnym,
11)dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw,
12)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych i us≥ugowych nie wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
13)nieprzekraczalny procent zabudowy kubaturowej dzia≥ki ñ
30% dla budynkÛw wolnostojπcych, 40% dla budynkÛw bliüniaczych,
14)minimalna powierzchnia zieleni ñ 25% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß5
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ Mjg ustala siÍ:
1) dopuszcza siÍ lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych lub bliüniaczych oraz budynkÛw
produkcyjno-magazynowych dla prowadzenia nieuciπøliwej
dzia≥alnoúci gospodarczej (nie powodujπcej zanieczyszczeÒ
powietrza, gleby i wody; nadmiernego wzrostu poziomu
ha≥asu oraz uciπøliwego ruchu pojazdÛw),
2) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych ñ do II kondygnacji plus
poddasze uøytkowe,
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3) wysokoúÊ budynkÛw produkcyjno-magazynowych ñ do II kondygnacji,
4) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (wielospadowe),
5) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych i produkcyjno-magazynowych (adaptowanych i nowo budowanych)
22∞ do 45∞,
6) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub innym materia≥em dachÛwkopodobnym,
7) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw,
8) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych i produkcyjno-magazynowych nie wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
9) nieprzekraczalny procent zabudowy kubaturowej dzia≥ki ñ
50%.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
ß6
Dla terenÛw us≥ug U ustala siÍ:
1) wysokoúÊ budynkÛw us≥ugowych do III kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe,
2) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu i wielospadowe),
3) nachylenie po≥aci dachowych od 22∞ do 45∞,
4) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub innym materia≥em dachÛwkopodobnym,
5) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich lub kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
6) poziom posadowienia parteru budynkÛw us≥ugowych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem.
ß7
Dla terenu us≥ug sportu i rekreacji US ustala siÍ:
1) lokalizacjÍ wszelkich urzπdzeÒ niezbÍdnych do realizacji
funkcji,
2) dopuszcza siÍ zabudowÍ kubaturowπ z wy≥πczeniem funkcji
mieszkaniowej, jako zaplecze us≥ugowe,
3) wysokoúÊ budynkÛw do II kondygnacji w tym poddasze
uøytkowe,
4) dopuszcza siÍ wszelkie rozwiπzania dachÛw pod warunkiem
zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw.
ß8
1. Dla terenÛw komunikacji KL, KD, KP, KPx ustala siÍ:
1) projektowane i istniejπce ulice lokalne KL o szerokoúci w
liniach rozgraniczajπcych 15 m i 16 m z wytyczonπ jezdniπ
o szerokoúci min. 6 m,
2) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe KD o szerokoúci
w liniach rozgraniczajπcych 10 m z wydzielonym chodnikiem lub w uk≥adzie jednoprzestrzennym, lub z innymi
zabezpieczeniami ruchu pieszych; dla ulic istniejπcych
dopuszcza siÍ wiÍksze szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych ze wzglÍdu na wystÍpujπcπ tam infrastrukturÍ,
3) istniejπca droga powiatowa nr 231, oznaczona symbolem
KL, o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 15 m,

8.
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4) projektowane i istniejπce ciπgi pieszo-jezdne KP o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 6 mi 8 m oraz projektowane ciπgi piesze KPx o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 6 m,
5) zjazdy indywidualne, z okreúlonπ ich szerokoúciπ, oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym (liniπ
skoúnπ).
Tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ
podziemnych.
W ulicach o szerokoúci 15 m i 16 m zaleca siÍ nasadzenie
alei i szpalerÛw drzew zgodnie z warunkami siedliskowymi.
W ulicach lokalnych zaleca siÍ wytyczenie drÛg rowerowych.
Na terenach oznaczonych Mjx dopuszcza siÍ wydzielenie
drÛg wewnÍtrznych.
Dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ
ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji.
Wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych
nawierzchniach powinny byÊ wyposaøone docelowo w system
kanalizacji deszczowej; w przypadku braku kanalizacji deszczowej wody deszczowe naleøy zagospodarowaÊ na w≥asnym terenie w taki sposÛb, by nie naruszaÊ interesÛw osÛb
trzecich.
Dla terenÛw komunikacji KL, KD, KP naleøy wyznaczyÊ
úciÍcia naroøne o przyprostokπtnych min. 5,0 m.

ß9
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1. Na rysunku przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane:
istniejπcy (linia ciπg≥a) i postulowany (linia przerywana).
2. Dopuszcza siÍ inny podzia≥ pod warunkiem spe≥nienia ustaleÒ
pkt 3 i 4.
3. Kaøda nowa dzia≥ka budowlana musi posiadaÊ bezpoúredni
wjazd lub zjazd z istniejπcych lub projektowanych drÛg, oraz
szerokoúÊ nie mniejszπ niø 20 m, z wyjπtkiem dzia≥ek bliüniaczych, dla ktÛrych ustala siÍ minimalnπ szerokoúÊ 10 m.
4. Dopuszcza siÍ scalanie dotychczasowych i nowo wyznaczonych dzia≥ek, pod warunkiem, øe nie spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw sπsiednich.
ß10
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z istniejπcym systemem gminnym:
ñ wodociπg z istniejπcej sieci gminnej,
ñ kanalizacjÍ sanitarnπ z odprowadzeniem úciekÛw do
istniejπcej sieci gminnej; tymczasowo dopuszcza siÍ
stosowanie szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych,
ñ kanalizacjÍ deszczowπ z odprowadzeniem do sieci gminnej; tymczasowo wody deszczowe naleøy zagospodarowaÊ we w≥asnym zakresie w taki sposÛb by nie naruszaÊ
interesÛw osÛb trzecich,
ñ sieÊ energetycznπ ñ skablowanπ podziemnπ,
ñ sieÊ telefonicznπ ñ skablowanπ podziemnπ,
ñ sieÊ gazowπ.
2. Odpady bytowe naleøy gromadziÊ w pojemnikach zlokalizowanych na terenie kaødej posesji i wywoziÊ na sk≥adowisko
odpadÛw.
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3. Do celÛw grzewczych naleøy stosowaÊ paliwa gazowe i p≥ynne
lub nowoczesne ogrzewanie elektryczne; dla nowej zabudowy
zakazuje siÍ stosowania wÍgla i koksu.
4. Naleøy zapewniÊ gestorom sieci kaødorazowo dostÍpnoúÊ
terenÛw prywatnych na ktÛrych znajdujπ siÍ sieci i elementy
istniejπcego uzbrojenia terenu.
5. W budynkach zlokalizowanych w odleg≥oúci do 25 m od
granicy lasu zakazuje siÍ stosowania kominkÛw opalanych
drewnem.
6. Ustala siÍ lokalizacjÍ stacji transformatorowych typu miejskiego na terenach oznaczonych symbolami E, E1; dla stacji
E1 przewiduje siÍ ustalenie ostatecznej lokalizacji na terenie
dzia≥ek o nr ewid. 11/1 lub 11/2 przy ulicy KL ñ w ramach
docelowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu, o ktÛrej mowa w ß3 pkt 14 niniejszej uchwa≥y.
7. Naleøy zachowaÊ funkcjonowanie istniejπcego systemu
melioracyjnego, a w przypadku jego naruszenia zapewniÊ
rozwiπzanie zastÍpcze.
8. PodstawÍ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ß11
Dla terenÛw zieleni ZP ustala siÍ:
1. Zachowanie istniejπcego drzewostanu i zagospodarowanie
go z uwzglÍdnieniem ograniczonego wykorzystania rekreacyjnego ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami,
2. Zaleca siÍ zalesianie obszaru dotychczasowych gruntÛw
drzewami i krzewami rÛønych gatunkÛw zgodnie z warunkami
siedliskowymi.

Poz. 2789, 2790

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß13
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y nr XV/84/94 Rady Gminy Suchy
Las z dnia 9.12.1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy
Las (og≥. w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego
z 1994 r. nr 23, poz. 264) oraz ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejon Aleksandrowo, zatwierdzonego uchwa≥π nr XI/37/91 Rady Gminy Suchy Las z dnia
12.11.1991 r. (og≥. w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
PoznaÒskiego z 1992 r. nr 10, poz. 77) na terenie objÍtym
niniejszπ uchwa≥π.
ß14
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty
o ktÛrej mowa w art. 36 ust 3 ustawy w wysokoúci 30%.
ß15
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
Suchy Las.
ß16
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las

ß12
Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy w odleg≥oúci 6,0 m od linii rozgraniczajπcych ulic
oraz zgodnie z rysunkiem planu.

(ñ) mgr Graøyna G≥owacka
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UCHWA£A Nr XLVIII/451/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 18 paüdziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielπtkowie dla dzia≥ek o nr ew. 210/3 i 210/4
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art.. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
nr 13, poz. 74 z pÛün.zmianami) Rada Gminy Suchy Las uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w Zielπtkowie dla dzia≥ek o nr ew. 210/3 i 210/4, zwany dalej
planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany ìZielπtkowo. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia≥ek o nr ew. 210/3 i 210/4î opracowany
w skali 1:1000.
2. Przedmiotem planu jest opracowanie zasad zagospodarowania
i zabudowy terenu dla fragmentu miejscowoúci Zielπtkowo,
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przeznaczonego w studium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las pod zabudowÍ
mieszkaniowπ.
ß3
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1. liniach rozgraniczajπcych ñ naleøy przez to rozumieÊ linie
rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2. nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe w obszarze zawartym pomiÍdzy tπ liniπ a liniπ rozgraniczajπcπ ulicy wyklucza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw,
3. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ñ naleøy przez to
rozumieÊ, øe sπ budynki s≥uøπce celom mieszkalnym, jednorodzinne, na wydzielonych dzia≥kach, wolnostojπce, zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem MN,
4. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszπcymi us≥ugami handlowymi ñ naleøy przez to rozumieÊ zabudowÍ
mieszkaniowπ jednorodzinnπ wraz z towarzyszπcymi us≥ugami
handlowymi w formie powiÍkszonej kubatury budynku mieszkalnego na dzia≥ce oznaczonej symbolem MN/UH,
5. budynku gospodarczym ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe sπ to
budynki towarzyszπce zabudowie mieszkaniowej o pow.
zabudowy do 60 m2 i charakterze sk≥adzikÛw i garaøy,
6. terenach komunikacji ñ sπ to tereny przeznaczone na cele
komunikacji publicznej, oznaczone symbolem KD,
7. pasie terenu wzd≥uø drogi powiatowej ñ jest to teren przewidziany pod komunikacjÍ pieszπ i rowerowπ oraz liniowe
elementy infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem
KX/in.
Tereny przewidziane pod urzπdzenia infrastruktury oznaczono
symbolami:
ñ NO ñ teren przewidziany pod przepompowniÍ úciekÛw,
ñ EE ñ teren przewidziany pod trafostacjÍ.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogÛlne
ß4
1. Linie rozgraniczajπce tereny okreúla rysunek planu.
2. Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ:
1) lokalizowania inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
2) odprowadzenia úciekÛw (na okres przejúciowy) do zbiornikÛw nie gwarantujπcych ich pe≥nej szczelnoúci i stwarzajπcych moøliwoúÊ przenikania úciekÛw nie oczyszczonych
do gruntu,
3) zasilania obiektÛw z sieci napowietrznych i podziemnych
w sposÛb nie uzgodniony z ich dysponentem,
4) sytuowania obiektÛw bez zachowania bezpiecznej odleg≥oúci od linii napowietrznych i sieci podziemnych.

ROZDZIA£ III
Przepisy szczegÛlne
ß5
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dla obszarÛw oznaczonych w planie symbolami 1 MN i 2 MN.
2. Dla terenÛw, o ktÛrych mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) minimalna powierzchnia nowoprojektowanych dzia≥ek ñ
2500 m2,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy okreúla rysunek planu;
ich minimalna odleg≥oúÊ od linii rozgraniczajπcej ulicy
wynosi 10 m,
3) obowiπzuje zabudowa jednorodzinna wolnostojπca, parterowa z poddaszem uøytkowym i moøliwoúciπ podpiwniczenia budynkÛw,
4) dach stromy kryty dachÛwkπ lub materia≥em imitujπcym
dachÛwkÍ,
5) kπt nachylenia po≥aci dachowych od 25∞ do 40∞,
6) poziom parteru budynku nie wyøszy niø 0,60 m nad
poziomem terenu,
7) dopuszcza siÍ zabudowÍ gospodarczπ, w tym garaøe, w
tylnej czÍúci dzia≥ki ñ do 60 m2 pow. zabudowy, z dachem stromym,
8) na obrzeøach dzia≥ek zaleca siÍ zieleÒ wysokπ,
9) nie dopuszcza siÍ moøliwoúci prowadzenia dzia≥alnoúci
gospodarczej,
10)do celÛw grzewczych naleøy stosowaÊ gaz ziemny, olej
opa≥owy, energiÍ elektrycznπ,
11)architektura budynkÛw winna nawiπzaÊ do regionalnej
architektury Wielkopolski typu dworkowego,
12)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy kubaturowej ñ
30%.
ß6
1. Wyznacza siÍ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wraz z towarzyszπcymi us≥ugami handlu na dzia≥ce oznaczonej
symbolem 3 MN/UH.
2. Dla terenu, o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia dzia≥ki ñ 2500 m2,
2) czÍúÊ handlowa winna stanowiÊ integralnπ czÍúÊ budynku mieszkalnego, powiÍkszonego o kubaturÍ przeznaczonπ pod us≥ugi handlowe,
3) pozosta≥e ustalenia jak w ß5 ust. 2 pkt 1-8, 10-12.
ß7
1. W zakresie komunikacji ustala siÍ:
1) przebieg drÛg o funkcji dojazdowej oznaczonych symbolami:
a) 7 KD o parametrach technicznych:
ñ szerokoúÊ pasa drogowego ñ 11,5 m,
ñ postulowana szerokoúÊ jezdni ñ 5,5 m,
b) 8 KD, 9 KD o parametrach technicznych:
ñ szerokoúÊ pasa drogowego ñ 10,5 m,
ñ postulowana szerokoúÊ jezdni ñ 5,0 m,
2) wydzielenie pasa terenu wzd≥uø drogi powiatowej, oznaczonego symbolem 5 KX/in., o szerokoúci 9 m, przeznaczonego pod:
ñ úcieøkÍ rowerowπ i pieszπ,
ñ zieleÒ izolacyjnπ,
ñ pas dla lokalizacji infrastruktury,
3) przy skrzyøowaniach ulic wyznaczyÊ úciÍcia naroøne o przyprostokπtnych min. 5 m.
2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodÍ ñ doprowadzenie sieci
wodociπgowej z wodociπgu gminnego,
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2) w zakresie odprowadzenia úciekÛw bytowo-gospodarczych ñ odprowadzenie úciekÛw docelowo do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez pompowniÍ úciekÛw
zlokalizowanπ na terenie 4 NO (o wymiarach 16 ◊ 30 m);
w okresie przejúciowym ñ budowÍ szczelnych zbiornikÛw
bezodp≥ywowych i okresowy wywÛz úciekÛw do najbliøszego punktu odbioru úciekÛw,
3) w zakresie odprowadzenia wÛd deszczowych ñ docelowo budowa sieci kanalizacji deszczowej: tymczasowo
wody deszczowe naleøy zagospodarowaÊ we w≥asnym
zakresie z zachowaniem interesÛw osÛb trzecich,
4) w zakresie elektroenergetyki ñ przewiduje siÍ lokalizacjÍ
trafostacji typu STLm-zb na terenie oznaczonym symbolem
6 EE (o wymiarach 6 ◊ 6 m), do ktÛrej naleøy doprowadziÊ
kabel doziemny linii energetycznej 15 kV,
5) w zakresie gazownictwa ñ doprowadzenie sieci gazowej
z istniejπcej sieci gazowej we wsi Zielπtkowo.

Poz. 2790, 2791

Gminy Suchy Las z dnia 8.12.1994 r., w czÍúci sprzecznej z
ustaleniami uchwa≥y.
ß9
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy w wysokoúci 30%.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Suchy Las.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gmin Suchy Las
(ñ) mgr Graøyna G≥owacka

ROZDZIA£ IV
Ustalenia koÒcowe
ß8
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Suchy Las, zatwierdzony uchwa≥π nr XV/84/94 Rady

2791
UCHWA£A Nr XXXVIII/448/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 24 paüdziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz w Janikowie gm.
SwarzÍdz rej. ul. SwarzÍdzkiej ñ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej (pow. zmiany
24,70 ha)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jedn. tekst Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zmianami) oraz art. art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn.
tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412) w
nawiπzaniu do uchwa≥y Rady Miejskiej z dnia 06.12.2000 roku
nr XXVII/306/2000 w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz w Janikowie w rejonie ulicy SwarzÍdzkiej ñ
dzia≥ki oznaczone numerami geodezyjnymi 8/4, 8/6, 10/10,
10/11 ñ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny
aktywizacji gospodarczej (pow. zmiany 24,70 ha Rada Miejska
w SwarzÍdzu uchwala, co nastÍpuje.
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz w Janikowie rejon ul. SwarzÍdz,
dzia≥ki nr ewid. 8/4, 8/6, 10/10, 10/11 dla terenÛw aktywizacji
gospodarczej, obejmujπcy ustalenia zawarte w niniejszej uchwale

oraz rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw
aktywizacji gospodarczej w Janikowie, rejon ul. SwarzÍdzkiej
opracowany jest dla czÍúci obszaru obrÍb: Janikowo ark. 5,
sekcja VII ñ 58, 68, 78 oznaczony na mapie numerami
ewidencyjnymi: 8/4, 8/6, 10/10, 10/11.
2. Plan, o ktÛrym mowa w ust. 1 obejmuje obszar o powierzchni
24,7 ha.
ß3
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ tereny:
1) aktywizacji gospodarczej oznaczone na rysunku planu
symbolem AG,
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2) tereny zieleni ochronnej oznaczone na rysunku planu
symbolem ZO,
3) drogi gminne klasy lokalnej ñ KDG(L), drogi dojazdowe ñ
KD, úcieøki rowerowo-piesze ñ KRx.
2. Niøej wymienione oznaczenia graficzne, przedstawione na
rysunku planu, sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2) strefa techniczna gazociπgu wysokiego ciúnienia EG 300
w/c.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:2000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß4
1. IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrym
mowa w ß1 niniejszej uchwa≥y,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu,
3) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
na mapie w skali 1:2000, stanowiπcy za≥πcznik do
niniejszej uchwa≥y,
4) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na obszarze
w obrÍbie linii rozgraniczajπcych, okreúlone symbolem,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
6) inwestycjach szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska ñ
naleøy przez to rozumieÊ inwestycje wymienione w ß1
(rozporzπdzenia Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 roku w
sprawie okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na úrodowisko tych
inwestycji Dz.U. z 1998 roku Nr 93, poz. 589 ze zmianami).
7) inwestycjach mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska ñ
naleøy przez to rozumieÊ inwestycje wymienione w ß2
rozporzπdzenia okreúlonego w pkt 6,
ß5
1. Ustala siÍ tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone na
rysunku planu symbolem AG z podstawowym przeznaczeniem pod zak≥ady produkcyjne, rzemieúlnicze, bazy, sk≥ady,
magazyny.
2. Obiekty przeznaczenia podstawowego o ktÛrych mowa w
ust. 1 muszπ spe≥niaÊ nastÍpujπce warunki:
1) maksymalna wysokoúÊ zabudowy od poziomu terenu do
najwyøszego punktu budynku 12 m. Dopuszcza siÍ wyøsze
elementy techniczne,
2) naleøy unikaÊ rozdrobnienia zabudowy poprzez maksymalne ≥πczenie funkcji,
3) miejsca pod parkingi dla pracownikÛw oraz klientÛw
zabezpieczyÊ na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1.
3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem AG moøna
≥πczyÊ w wiÍksze lub dzieliÊ na mniejsze, pod warunkiem
zabezpieczenia bezpoúredniego wjazdu na drogÍ publicznπ.
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4. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji inwestycji, ktÛre naleøπ do grupy szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska (ß4 ust. 1 pkt 6),
2) ewentualna uciπøliwoúÊ bπdü szkodliwoúÊ dla úrodowiska
wywo≥ywana przez obiekty produkcyjne, us≥ugowe i inne
nie moøe wykraczaÊ poza granice terenÛw, o ktÛrych
mowa w ust. 1,
3) kaødy wydzielony teren pod dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ
naleøy otoczyÊ pasem zieleni izolacyjnej o szerokoúciach:
a) min. 6 m wzd≥uø wewnÍtrznych granic z terenem
sπsiednim,
b) min. 10 m wzd≥uø linii rozgraniczajπcych tereny od
drogi gminnej oznaczonej na rysunku symbolem KDG/L,
4) dla inwestycji, ktÛre potencjalnie mogπ stanowiÊ zagroøenie dla úrodowiska gruntowo-wodnego, naleøy wykonaÊ
dokumentacjÍ hydrogeologicznπ w celu okreúlenia warunkÛw hydrogeologicznych.
5. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 dopuszcza siÍ
urzπdzenia infrastruktury technicznej.
ß6
1. Wyznacza siÍ pasma zieleni ochronnej oznaczone na rysunku
planu symbolem ZO z przeznaczeniem podstawowym ochrony
terenÛw o wiÍkszej spadkach.
2. Na terenach, ktÛrych mowa w ust. 1 obowiπzuje zakaz
zabudowy kubatorowej.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 dopuszcza siÍ:
1) urzπdzenia infrastruktury technicznej,
2) dojazdy i przejúcia piesze,
3) uprawy (np. szkÛ≥ka roúlin), zieleÒ, elementy ma≥ej architektury itp.
ß7
1. Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ z drÛg gminnych klasy
lokalnej i drÛg dojazdowych oznaczonych odpowiednio na
rysunku planu symbolami KDG(L) i KD.
2. Wyznacza siÍ nastÍpujπce szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych drÛg i ciπgÛw rowerowo-pieszych:
1) 15 m dla drÛg oznaczonych symbolami 1 KDG(L) i 2 KDG(L).
Poszerzenia kosztem terenu dzia≥ek o numerach ewidencyjnych 10/11, 10/10, 8/6, 8/4,
2) 10 m dla drogi oznaczonej symbolem 3 KDG(L). Przebieg
po terenach dzia≥ek o numerach ewidencyjnych 6/3 k
8/4,
3) 10 m dla drÛg oznaczonych symbolami KD z poszerzeniem placu do zawracania,
4) 5 m dla úcieøek rowerowo-pieszych oznaczonych symbolami KRx.
3. Wyznacza siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg≥oúci:
1) 15 m od krawÍdzi jezdni drÛg gminnych KDG(L),
2) 6 m od linii rozgraniczajπcych drÛg dojazdowych KD.
4. Od gazociπgu wysokiego ciúnienia EG 300 w/c wyznacza siÍ
strefÍ wolnπ od zabudowy w odleg≥oúci 25 m po obu
stronach przewodu.
ß8
1. W zakresie zaopatrzenia w wodÍ, obiekty kubaturowe pod≥πczyÊ do istniejπcej sieci wodociπgowej.
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2. Do czasu budowy kolektora odprowadzenie úciekÛw do
zbiornikÛw bezodp≥ywowych. Na etapie uzgadniania projektu budowlanego naleøy uzyskaÊ zgodÍ i warunki przyjÍcia
úciekÛw na oczyszczalniÍ od jej eksploratora.
3. åcieki opadowe zagospodarowaÊ zgodnie z przepisami ochrony
úrodowiska ñ rozporzπdzenie Ministra O.å.Z.N. i L. z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wÛd oraz warunkÛw
jakim powinny odpowiadaÊ úcieki wprowadzane do wÛd lub
do ziemi (Dz.U. Nr 116 poz. 503).
4. W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o preferuje siÍ lokalne ürÛd≥a
opalane paliwami ekologicznymi.
5. Zasilanie w energiÍ elektrycznπ z projektowanej trafostacji
oznaczonej na rysunku planu symbolem EE. Zmiana usytuowania trafostacji nie powoduje zmiany planÛw. W przypadku
wzrostu zapotrzebowania na energiÍ elektrycznπ dopuszcza
siÍ zgodnie z ß5 ust 5 lokalizacji trafostacji na terenach
objÍtych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. W zakresie gospodarki odpadami ustala siÍ:
1) odpady komunalne i komunalno-podobne gromadziÊ w
granicach posesji w sposÛb umoøliwiajπcy zorganizowany
wywÛz na sk≥adowisko odpadÛw,
2) odpady klasyfikowane jako niebezpieczne zagospodarowaÊ zgodnie z przepisami ochrony úrodowiska.
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ß9
Ustala siÍ stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowych op≥at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 30%.
ß10
Traci moc Uchwa≥a Rady Miejskiej w SwarzÍdzu Nr XLIV/234/
/94 z dnia 21.02.1994 r. o og≥oszona w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 4
poz. 42 z dnia 28.03.1994 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy SwarzÍdz w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszπ uchwa≥π.
ß11
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß12
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
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UCHWA£A Nr XXXII/240/2001 RADY GMINY £UBOWO
z dnia 26 paüdziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us≥ug publicznych w £ubowie w tym us≥ug sportu,
dzia≥ka nr ewid. 120/1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 13 poz. 74
z 1996 r. z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r. z pÛün.zm.) Rada Gminy £ubowo uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Uchwala siÍ czÍúciowπ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £ubowo zatwierdzonego uchwa≥π
Nr V/34/94 Rady Gminy w £ubowie z dnia 2.12.1994 r. (Dz.Urz.
Woj.Pozn. Nr 22 poz. 239 z dnia 8.12.1994 r.) obejmujπcπ
ustalenia zawarte w niniejszej uchwale oraz rysunek planu
zagospodarowania przestrzennego terenu us≥ug publicznych w
£ubowie w tym us≥ug sportu, dzia≥ka m ewid. 120/1.
ß2
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
us≥ug publicznych w tym us≥ug sportu, dzia≥ka m ewid. 120/1

opracowany jest dla obszaru oznaczonego na mapie zasadniczej w skali 1:1000 £ubowo.
2. Obszar opracowania planu, o ktÛrym mowa w ust. 1 obejmuje
teren o powierzchni 1,9 ha.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) teren us≥ug publicznych w tym us≥ug sportu oznaczony na
rysunku planu symbolem UP.
ß4
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku
planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2) wjazd i wyjazd z terenu,
3) istniejπcy starodrzew i drzewa wolnostojπce.
ß5
1. IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
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1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrym
mowa w ß1 niniejszej uchwa≥y,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Gminy £ubowo,
3) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y,
4) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na obszarze
w obrÍbie linii rozgraniczajπcych, okreúlone symbolem,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
6) inwestycjach szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ inwestycje wymienione w ìRozporzπdzeniu Ministra ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych
i Leúnictwaî z dnia 14 lipca 1998 r. ß1,
7) inwestycjach mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska ñ naleøy
przez to rozumieÊ inwestycji wymienione w ìRozporzπdzeniu
Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwaî z dnia 14 lipca 1998 r. ß2.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß6
1. Ustala siÍ teren us≥ug publicznych, oznaczony na rysunku
planu symbolem UP.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 przeznaczenie podstawowe stanowiπ budynki administracyjny i gospodarczy UrzÍdu
Gminy w £ubowie, zieleÒ, trawnik, starodrzew i aleja, boisko
sportowe wraz z bieøniami i skoczniami oraz obiekty infrastrukturalne. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siÍ
funkcjÍ us≥ugowπ.
3. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) Istniejπcy budynek: administracyjny UrzÍdu Gminy w £ubowie jako ujÍty w ewidencji zabytkÛw (w zespole
koúcio≥a ewangelickiego) moøe podlegaÊ modernizacji
lub rozbudowie po uzgodnieniach i akceptacji WojewÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw.
2) Istniejπcy budynek gospodarczy moøe byÊ modernizowany
i rozbudowany po uzgodnieniu zamierzonych prac z Wielkopolskim WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw w
Poznaniu.
3) Naleøy w maksymalnym stopniu zachowaÊ i adaptowaÊ
istniejπcπ zieleÒ: trawnik, starodrzew i alejÍ sytuujπc projektowanπ inwestycjÍ w granicach okreúlonych przebiegiem istniejπcej zadrzewionej alei wokÛ≥ projektowanego
kompleksu. Wytyczenie w terenie wszystkich projektowanych elementÛw zagospodarowania takich jak drogi
pieszojezdne, úcieøki, trybuny itp. moøe korygowaÊ rysunek planu w celu zachowania najwartoúciowszych okazÛw
drzew. Ubytki drzew w alei naleøy uzupe≥niaÊ,
4) Boisko sportowe powinno zapewniaÊ co najmniej minimalny wymiar wymagany do rozgrywek pi≥karskich.
Dopuszcza siÍ lokalizowanie w rejonie boiska wszelkich
urzπdzeÒ zwiπzanych z uprawianiem i oglπdaniem zawo-
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dÛw sportowych ñ bramki, trybuny, konstrukcje do montowania oúwietlenia, telebimÛw, zegarÛw úwietlnych,
nag≥oúnienia itp.,
5) Obiekt infrastrukturalny radiokomunikacyjny moøe naleøeÊ
do inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska lecz
nie powinien naleøeÊ do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska. Naleøy zlokalizowaÊ go w pÛ≥nocnej
czÍúci terenu UP, z bezpoúrednim dojazdem drogπ pieszo
jezdnπ. Nie okreúla siÍ granicznej wysokoúci tego obiektu.
OgÛlny wyglπd powinien zapewniaÊ estetykÍ otoczenia.
4. FunkcjÍ us≥ugowπ dopuszczonπ zgodnie z ust. 2 mogπ
stanowiÊ niewielkie pawilony lub kioski, obs≥ugujπce imprezy
sportowe, dostosowane formπ architektonicznπ do budynku
UrzÍdu Gminy.
ß7
1. Ustala siÍ wjazd na teren UP (us≥ug publicznych w tym us≥ug
sportu) z drogi lokalnej KL a wyjazd na drogÍ powiatowπ KDP
403.
2. Wyznacza siÍ drogi wewnÍtrzne i place postojowe oznaczone
na rysunku planu liniami ciπg≥ymi oraz orientacyjny przebieg
drÛg pieszojezdnych, úcieøek i bieøni oznaczonych liniami
przerywanymi.
ß8
1. Przewiduje siÍ zlokalizowanie urzπdzeÒ sanitarnych obs≥ugujπcych boisko sportowe w istniejπcym budynku gospodarczym po odpowiedniej przebudowie. Zaopatrzenie w wodÍ
z istniejπcego wodociπgu. åcieki odprowadziÊ do kolektora
i do istniejπcej oczyszczalni úciekÛw.
2. Odprowadzenie wÛd opadowych ñ zgodnie z przepisami ochrony
úrodowiska: Rozporzπdzenie Ministra OåZNiL z dnia 5 listopada
1991 r. w sprawie klasyfikacji wÛd oraz warunkÛw, jakim powinny odpowiadaÊ úcieki wprowadzane do wÛd lub do ziemi
(Dz.U. nr 116, poz. 503).
3. Zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej sieci elektrycznej.
Istnieje moøliwoúÊ zrealizowania dodatkowej stacji transformatorowej na terenie UP.
4. W zakresie gospodarki odpadami ustala siÍ, øe odpady
niebezpieczne i inne niø niebezpieczne naleøy zagospodarowaÊ zgodnie z przepisami ochrony úrodowiska.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß9
Traci moc uchwa≥a Nr V/34/94 Rady Gminy w £ubowie z dnia
2.12.1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £ubowo (Dz. Urz. Woj.
Pozn. Nr 22 poz. 239 z dnia 8.12.1994 r.) w czÍúci sprzecznej
z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszπ uchwa≥π.
ß10
OdstÍpuje siÍ od naliczania jednorazowych op≥at, o jakich mowa
wart. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaø grunt stanowi w≥asnoúÊ skarbu
paÒstwa.
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ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy £ubowo.
ß12
Uchwa≥a w sprawie niniejszego planu wchodzi w øycie po
up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia jej w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Krzysztof Zobel
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UCHWA£A Nr XXXIII/266/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 30 paüdziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej w Klonach, gm.
Kostrzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r.
Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 10, ust. 1 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.)
Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej w Klonach, gm. Kostrzyn.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym
mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych mowa
w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa≥y,

5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
10)dzia≥alnoúci us≥ugowej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
11)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami,
12)wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej pod budynkami
do powierzchni terenu, wyraøony w procentach.
ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126),
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3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie
i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych ustaw
(Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
8) rozporzπdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Øywnoúciowej
z dnia 7 paüdziernika 1997 r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1997 r. Nr 132, poz. 877),
9) 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),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i 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),
11)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93, poz. 590),
12)rozporzπdzenie Ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji
z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie okreúlenia szczegÛ≥owych wymagaÒ w zakresie przeciwpoøarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkÛw, jakim powinny odpowiadaÊ drogi poøarowe.
ß6
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres ustaleÒ planu zosta≥ wyznaczony Uchwa≥π Nr XXII/
/178/2000 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 6 paüdziernika 2000 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Klonach.
ß7
Obszar objÍty planem:
1. Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni oko≥o 1,50 ha.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt. 1, po≥oøony jest w miejscowoúci Klony, przy drodze powiatowej z Klon do Czerlejna.
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ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia,
przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa w ß3.

Na
1)
2)
3)

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce
tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych
zasadach zagospodarowania
ß9
obszarze planu ustala siÍ podstawowe przeznaczenie:
tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoúci, oznaczone na rysunku planu symbolami MN;
drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami
KD;
teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku
planu symbolem EE.

ß10
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ przeznaczenie dopuszczalne, dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ, przy zachowaniu uregulowaÒ
wynikajπcych z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich
Norm, a takøe postanowieÒ planu.
ß11
Linia ciπg≥a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniÍ rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach
zagospodarowania okreúlonych w niniejszej uchwale.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce ulice
ß12
Linie rozgraniczajπce ulice dojazdowe wraz z urzπdzeniami pomocniczymi przedstawiono na rysunku planu, zgodnie z ß12.
ß13
Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ ulice dojazdowe,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KD, 2KD, 3KD, dla
ktÛrych ustala siÍ:
1) szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych: 10 m;
2) jezdniÍ o utwardzonej nawierzchni i szerokoúci min. 5 m;
3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ
spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a takøe
Polskie Normy;
4) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczegÛlne posesje zachowaÊ odpowiednie, wynikajπce z przepisÛw, pola widocznoúci;
5) w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do ulic musi byÊ
prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego;
6) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoúci: 3,5 m;
7) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø ulicy;
8) dopuszcza siÍ realizacjÍ chodnikÛw o szerokoúci minimum
2,0 m.
ß14
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu objÍtego planem ustala siÍ z drogi
powiatowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 54, za poúrednictwem nowo wyznaczonych ulic dojazdowych KD, zgodnie z
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ß14, oraz przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych
oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) w≥πczenia zjazdÛw z ulic musi byÊ prowadzone pod kπtem
prostym lub zbliøonym do prostego;
2) naleøy zachowaÊ minimalne, przewidziane w przepisach,
szerokoúci utwardzonych zjazdÛw;
3) naleøy zapewniÊ ciπg≥oúÊ odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø ulicy;
4) przy zjazdach z ulic zachowaÊ odpowiednie, przewidziane w
przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych, pola widocznoúci;
5) pozosta≥e, nie wymienione wyøej, parametry realizowaÊ
zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi oraz Polskimi
Normami.

ROZDZIA£ IV
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß15
Ustala siÍ wykorzystanie istniejπcej infrastruktury technicznej w
liniach rozgraniczajπcych ulic, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do istniejπcej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siÍ tymczasowo,
tzn. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, korzystanie ze
szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych;
2) kanalizacja deszczowa: z wewnÍtrznych, utwardzonych terenÛw komunikacyjnych po wstÍpnym podczyszczeniu w odpowiednich urzπdzeniach, takich jak: wpusty uliczne, odstojniki szlamowe i separatory, do rowu leøπcego poza granicami
opracowania; zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci;
3) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem komunalnych urzπdzeÒ
zaopatrzenia w wodÍ;
4) urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ
energetycznych, jeøeli wzroúnie zapotrzebowanie na energiÍ,
ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie EE;
plan dopuszcza zmiany lokalizacji terenu EE, po uzgodnieniu
z energetykπ i uzyskaniu warunkÛw technicznych.
5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w
przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.

ROZDZIA£ V
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø
linie zabudowy, gabaryty obiektÛw i wskaüniki
intensywnoúci zabudowy
ß16
Na terenach oznaczonych symbolem MN, zabudowÍ naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw
szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych
warunkÛw:
1) Budynki mieszkalne wolno stojπce, do II kondygnacji, realizowane jako budynki parterowe z poddaszem uøytkowym.
2) Dla budynkÛw mieszkalnych i us≥ugowych wolnostojπcych
ustala siÍ dachy o nachyleniu od 30∞, pokrycie z dachÛwki
lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych.
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3) Nieprzekraczalne linie zabudowy: 5 m od linii rozgraniczajπcych,
zgodnie z rysunkiem planu.
4) Wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 30% powierzchni
dzia≥ek.
5) Wskaünik zagospodarowania zieleniπ: od 25% powierzchni
dzia≥ki.
6) Ustala siÍ moøliwoúÊ lokalizacji budynkÛw garaøowych,
gospodarczych i us≥ugowych o wys. do 8 m.
7) W ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca postojowe dla przyjezdnych.
8) Dopuszcza siÍ realizacjÍ obiektÛw i urzπdzeÒ sportoworekreacyjnych.
ß17
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni ziemi.
W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez niekorzystne
przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
ß18
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ wyposaøenie w:
1) miejsca gromadzenia odpadÛw komunalnych;
2) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady podobne
do komunalnych;
3) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady, ktÛre
podlegajπ utylizacji; odpady te muszπ byÊ gromadzone selektywnie.
ß19
Zakazuje siÍ:
1) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na obszarze
objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;
2) lokalizacji inwestycji i obiektÛw zaklasyfikowanych jako szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska albo mogπcych pogorszyÊ
stan úrodowiska, a takøe przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco
oddzia≥ywaÊ na úrodowisko, wymienianych w przepisach
szczegÛlnych i odrÍbnych.
ß20
Uciπøliwoúci dla úrodowiska, zwiπzane z prowadzonπ na terenie
objÍtym planem, dzia≥alnoúciπ us≥ugowπ, a powodowane np.
przez ha≥as, wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje je wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ VI
Zasady i warunki geodezyjnego podzia≥u terenu
na dzia≥ki budowlane
ß21
Dla terenÛw oznaczonych MN ustala siÍ nastÍpujπce warunki
podzia≥u nieruchomoúci.
1) Wydzielenie dzia≥ek zgodnie z rysunkiem planu.
2) Dopuszcza siÍ zmiany powierzchni i uk≥adu granic, ktÛre
majπ charakter postulowany, jednak powsta≥e po podziale
nieruchomoúci:
a) nie mogπ byÊ mniejsze niø 500 m2,
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b) muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do drogi publicznej,
c) granice bÍdπ prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego.
3) Dopuszcza siÍ, o ile zajdzie taka potrzeba, ≥πczenie dzia≥ek
i realizacjÍ jednego budynku, pod warunkiem, øe bÍdπ
zachowane warunki okreúlone w przepisach szczegÛlnych
i odrÍbnych oraz ustalenia planu.

ROZDZIA£ VII
Przepisy koÒcowe
ß22
Plan zachowuje waønoúÊ, jeúli:
1) nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu;
2) nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
ß23
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej w Klonach, gm. Kostrzyn, traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, zatwierdzony uchwa≥π
Rady Miasta i Gminy Kostrzyn Nr XXX/168/92 z dnia 3 listopada
1992 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 16, poz. 149), w granicach
obszaru objÍtego planem, o ktÛrym mowa w ßß7 i 8.
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ß24
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci
30%.
ß25
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß5 pkt. 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych:
1) rola kl. IV b ñ o powierzchni 0,0315 ha,
2) rola kl. V ñ o powierzchni 0,9304 ha,
3) rola kl. VI ñ o powierzchni 0,5696 ha,
na cele okreúlone w uchwale.
ß26
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Kostrzyn.
ß27
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(ñ) mgr Pawe≥ IwaÒski

2794
UCHWA£A Nr XXXIII/267/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 30 paüdziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ug, po≥oøonego
pomiÍdzy ul. Warszawskπ, a liniπ kolejowπ w Kostrzynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r.
Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 10, ust. 1 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.)
Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ug po≥oøonego pomiÍdzy
ul. Warszawskπ a liniπ kolejowπ w Kostrzynie.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym
mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.

ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik Nr 1
do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
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4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:500 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
8) uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami,
9) wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej pod budynkami
do powierzchni terenu, wyraøony w procentach.
ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych
ustaw (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
8) 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),
9) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i 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),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na årodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93, poz. 590),
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11)rozporzπdzenie Ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji
z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie okreúlenia szczegÛ≥owych wymagaÒ w zakresie przeciwpoøarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkÛw, jakim powinny
odpowiadaÊ drogi poøarowe.
ß6
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zakres ustaleÒ planu zosta≥ wyznaczony Uchwa≥π Nr XXVIII/
/227/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 24 kwietnia
2001 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Kostrzynie.
ß7
Obszar objÍty planem.
1. Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni 194 m2.
2. Obszar, o ktÛrym mowa w pkt. 1, po≥oøony jest w Kostrzynie,
pomiÍdzy ul. Warszawskπ a liniπ kolejowπ Warszawa-Kunowice.
ß8
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia,
przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa w ß3. Odpowiadajπ one granicom dzia≥ki oznaczonej numerem ewidencyjnym 969.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenia terenu oraz linie
rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach
lub rÛønych zasadach zagospodarowania
ß9
Na obszarze planu ustala siÍ podstawowe przeznaczenie: dzia≥alnoúÊ gospodarcza i us≥ugi, teren oznaczony na rysunku planu
symbolem AG.
ß10
Dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu uøytkowania obiektÛw lub ich
czÍúci, przy zachowaniu warunkÛw okreúlonych w uchwale oraz
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych.
ß11
Linia ciπg≥a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniÍ
rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania okreúlonych w niniejszej uchwale.

ROZDZIA£ III
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury
ß12
Ustala siÍ wykorzystanie istniejπcej infrastruktury technicznej w
liniach rozgraniczajπcych ulic, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do istniejπcej sieci kanalizacji sanitarnej,
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b) kanalizacja deszczowa: z odpowiednim w≥πczeniem do istniejπcej sieci kanalizacji deszczowej, przy czym z wewnÍtrznych, utwardzonych terenÛw komunikacyjnych poprzez
wpusty uliczne, odstojniki szlamowe i separatory do miejskiej
kanalizacji deszczowej, po wstÍpnym podczyszczeniu w
wymienionych wyøej urzπdzeniach, zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice
nieruchomoúci;
c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem komunalnych urzπdzeÒ
zaopatrzenia w wodÍ;
d) urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ
energetycznych; o ile zajdzie koniecznoúÊ dopuszcza siÍ realizacjÍ stacji transformatorowej, po uprzednim uzyskaniu
warunkÛw technicznych, zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami;
e) urzπdzenia telekomunikacyjne: z istniejπcej sieci telefonicznej;
f) zasilanie w gaz: z istniejπcej sieci gazowej;
g) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
ß13
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ ustala siÍ z ul. Warszawskiej, przy
zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) w≥πczenie zjazdÛw z ulic musi byÊ prowadzone pod kπtem
prostym lub zbliøonym do prostego;
b) naleøy zachowaÊ minimalne, przewidziane w przepisach,
szerokoúci utwardzonych zjazdÛw;
c) naleøy zapewniÊ ciπg≥oúÊ odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø ulicy;
d) przy zjazdach z ulic zachowaÊ odpowiednie, przewidziane w
przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych, pola widocznoúci;
e) pozosta≥e, nie wymienione wyøej, parametry realizowaÊ
zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi oraz Polskimi
Normami.

ROZDZIA£ IV
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu
ß14
Na terenie objÍtym planem ustala siÍ zakaz zabudowy mieszkaniowej.
ß15
Na terenie oznaczonym symbolem AG, zabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych
i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) ustala siÍ nastÍpujπce zagospodarowanie: obiekt zwiπzany z
dzia≥alnoúciπ gospodarczπ i us≥ugami, a takøe zwiπzane z nim
urzπdzenia, ktÛre naleøy projektowaÊ z zachowaniem przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz Polskich Norm;
2) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy: do II kondygnacji;
3) przy posadawianiu i realizacji zabudowy zastosowaÊ odpowiednie rozwiπzania techniczne, ktÛre eliminowaÊ bÍdπ
wp≥yw niekorzystnych czynnikÛw zwiπzanych z ruchem kolejowym, w tym m.in. przenoszenie drgaÒ na konstrukcje
budynkÛw.
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4) ustala siÍ nastÍpujπce linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym.
a) od strony ul. Warszawskiej ñ utrzymuje siÍ istniejπcπ liniπ
zabudowy;
b) od obszaru kolejowego ñ odleg≥oúÊ wynikajπca z przepisÛw szczegÛlnych, w przypadku odstÍpstwa po uzgodnieniu z w≥aúcicielem infrastruktury kolejowej;
5) dopuszcza siÍ realizacjÍ zabudowy w granicach dzia≥ki;
6) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 60% powierzchni
dzia≥ki;
7) przy zagospodarowaniu dzia≥ki przewidzieÊ miejsce postojowe
zwiπzane z obs≥ugπ i zaopatrzeniem.

ROZDZIA£ V
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu
wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego,
kulturowego i zdrowia ludzi
ß16
Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni ziemi.
W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez niekorzystne
przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
ß17
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ wyposaøenie w:
1) miejsca gromadzenia odpadÛw komunalnych;
2) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady podobne
do komunalnych;
3) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady,
ktÛre podlegajπ utylizacji; odpady te muszπ byÊ gromadzone
selektywnie.
ß18
Zakazuje siÍ:
1) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na obszarze
objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;
2) lokalizacji inwestycji i obiektÛw zaklasyfikowanych jako szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska albo mogπcych pogorszyÊ
stan úrodowiska, a takøe przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco
oddzia≥ywaÊ na úrodowisko, wymienianych w przepisach
szczegÛlnych i odrÍbnych.
ß19
Uciπøliwoúci dla úrodowiska, zwiπzane z prowadzonπ na terenie
objÍtym planem, dzia≥alnoúciπ, a powodowane np. przez ha≥as,
wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne,
nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej
przez inwestycje je wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ VI
Przepisy koÒcowe
ß20
Plan zachowuje waønoúÊ rÛwnieø wtedy, jeúli:
1) nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
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z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu;
2) nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
ß21
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu dzia≥alnoúci gospodarczej z us≥ugami
po≥oøonego pomiÍdzy ul. Warszawskπ a liniπ kolejowπ w Kostrzynie, traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania
przestrzennego miasta Kostrzyna, zatwierdzony uchwa≥π Rady
Miasta i Gminy Kostrzyn Nr XXX/167/92 z dnia 3 listopada
1992 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 16, poz. 148), w
granicach obszaru objÍtego planem, o ktÛrym mowa w ßß7 i 8.
ß22
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w

Poz. 2794

art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 30%.
ß23
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Kostrzyn.
ß24
Uchwa≥a wchodzi wøycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(ñ) mgr Pawe≥ IwaÒski
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