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3893
UCHWA£A Nr XXXI/225/2006 RADY GMINY KO£ACZKOWO
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³aczkowo - wie Borzykowo
Na podstawie art. 3, ust. 1 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r.
Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954,
Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jt. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203) oraz w zwi¹zku
z uchwa³¹ Rady Gminy Ko³aczkowo Nr XXXI/77/2003 r. z dnia
27.12.2003 r. uchwala, co nastêpuje.
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Ko³aczkowo - wie Borzykowo - zwany
dalej planem, zgodnie ze struktur¹ funkcjonalno - przestrzenn¹ ustalon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ko³aczkowo,
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Ko³aczkowo Nr XXVIII/
161/2001 z dnia 15.11.2001 r.
§2. Przepisy ogólne
Plan, o którym mowa w §1 obowi¹zuje na terenie wsi
Borzykowo.
§3. Integraln¹ czêæ planu stanowi:
1. Tekst planu - bêd¹cy treci¹ niniejszej uchwa³y.
2. Rysunek planu - za³¹czniki graficzne 1 - 7 w skali 1:2000,
obejmuj¹ce obszar, o którym mowa w §2.
3. Oznaczenia - legenda rysunku planu - stanowi¹ce za³¹cznik nr 8.
4. Wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - stanowi¹cy za³¹cznik
nr 9.
5. Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu planu - stanowi¹ce za³¹cznik nr 10 do niniejszego
planu.
6. Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy - stanowi¹ce za³¹cznik nr 11 do
niniejszego planu.
§4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia
terenu oraz okrelenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym mowa w §2.
§5. Zakres planu obejmuje elementy problematyki
okrelonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególnoci:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce treny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej.
5. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznej.
6. Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
przepisów szczególnych.
8. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci objêtych planem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny.
11. Tereny, na których przewiduje siê stosowanie systemów
indywidualnych lub grupowych oczyszczania cieków lub
stosowania bezodp³ywowych zbiorników na gromadzenie
cieków gospodarczo - bytowych
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
14. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³aty, o której mowa w art. 36, ust. 4.
§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1. Granice terenu objêtego planem, linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach
zagospodarowania, linie zabudowy.
2. Oznaczenie literowe przeznaczenia terenu, zgodnie
z legend¹ rysunku planu.
3. Strefa ochrony konserwatorskiej, zgodnie z przepisami
niniejszej uchwa³y.
4. Urz¹dzenia i sieci systemów infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168

— 17353 —

§7. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Ko³aczkowo.
2. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie terenu na danym obszarze w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych.
3. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które nie
zmieniaj¹ podstawowego przeznaczenia terenu, a jedynie
uzupe³niaj¹ je przestrzennie i wp³ywaj¹ korzystnie na jego
funkcjonalnoæ.
4. Liniach rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu
- nale¿y przez to rozumieæ linie wyznaczaj¹ce tereny
o odmiennym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania.
5. Maksymalnej powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ ³¹czn¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki wyra¿on¹
w m2 lub w wielkoci procentowej.
6. Obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wskazan¹ na rysunku planu lub okrelon¹ w tekcie
uchwa³y wartoæ w m, dotycz¹c¹ mo¿liwoci lokalizacji
budynków lub obiektów budowlanych od zewnêtrznych
krawêdzi jezdni lub od granic dzia³ek ew. s¹siaduj¹cych
z pasem drogowym lub dzia³kami ew. s¹siednimi.
7. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ liniê wskazan¹ na rysunku planu lub okrelon¹
parametrem w tekcie planu, której lokalizacja wyznacza
dopuszczalne zbli¿enie wszelkich budynków na dzia³ce do
jej granicy z drog¹ publiczn¹ lub wewnêtrzn¹.
8. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez
to rozumieæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub
zespó³ takich budynków, wraz z budynkami gara¿owo
- gospodarczymi.
9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespó³ takich budynków, wraz z budynkami gara¿owe - gospodarczymi,
inwentarskimi oraz z obiektami funkcjonalnie zwi¹zanymi
z prowadzon¹ gospodarka roln¹.
10. Budynku gospodarczym - nale¿y przez to rozumieæ budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materia³ów,
narzêdzi, sprzêtu i p³odów rolnych s³u¿¹cych mieszkañcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego.
11. Kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ poziom nadziemny
lub podziemny czêæ budynku, zawarty miêdzy górn¹
powierzchni¹ stropu lub warstwy wyrównawczej na
gruncie a górn¹ powierzchni¹ stropu lub stropodachu
znajduj¹cego siê nad t¹ czêci¹ w tym poddasze
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
poziom¹ czêæ budynku stanowi¹c¹ przestrzeñ na
urz¹dzenia techniczne, maj¹c wysokoæ w wietle nie
mniej ni¿ 2,0 m.
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12. Kondygnacji nadziemnej - nale¿y przez to rozumieæ kondygnacji, której górna powierzchnia stropu lub warstwy
wyrównawczej pod³ogi na gruncie znajduje siê w poziomie lub ponad poziomem terenu.
13. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy oraz wody powierzchniowe na
terenie dzia³ki budowlanej, a tak¿e 50% sumy powierzchni
tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej ni¿
10 m2 urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na
pod³o¿u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê.
14. Wysokoci budynku - nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ
mierzon¹ od poziomu terenu do najwy¿szego punktu
dachu.
15. Zabudowie us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ jeden
budynek lub zespó³ budynków, w których wykonywane s¹
us³ugi publiczne komercyjne.
16. Terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
- nale¿y przez to rozumieæ budynek lub zespó³ budynków
wraz z niezbêdnym zapleczem, w których realizowana jest
dzia³alnoæ produkcyjna i magazynowa.
17. Parkach - nale¿y przez to rozumieæ tereny zieleni urz¹dzonej wydzielone z innych form zagospodarowania, dla
których obowi¹zuj¹ szczególne warunki u¿ytkowania
i urz¹dzania.
18. Strefach ochrony konserwatorskiej - nale¿y przez to
rozumieæ strefy wyznaczaj¹ce obszary o cennych
walorach historycznych, architektonicznych lub urbanistycznych, okrelone w niniejszym planie.
19. Terenach infrastruktury technicznej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny wystêpowania powierzchniowych lub
liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w formie:
elektroenergetycznych, gazowniczych, kanalizacyjnych
wodoci¹gowych, telekomunikacyjnych oraz gospodarowania odpadami
20. Terenach dróg publicznych - nale¿y przez to rozumieæ
wszelkie przestrzenie publiczne wykorzystywane na cele
komunikacji, których w³acicielem jest podmiot samorz¹du lub administracji specjalnej.
21. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych.
§8. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu
zgodnego z planem, dopuszcza siê utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania, o ile jest to
zgodne z przepisami szczególnymi i obowi¹zuj¹cymi decyzjami administracyjnymi.
2. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
obiektów tymczasowych i nietrwa³ych, z wyj¹tkiem obiektów
niezbêdnych przy budowie obiektu zgodnego z podstawow¹
funkcj¹ terenu.
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Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów oraz zasady ich
zagospodarowania, zabudowy i podzia³u
§9. Dla terenu wsi Ko³aczkowo w granicach sporz¹dzenia
planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia terenów:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej (MN/RM)
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jednorodzinnej

3. Tereny us³ug publicznych i komercyjnych (U)
4. Teren us³ug sportu i rekreacji (US)
5. Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
(P)
6. Tereny zieleni urz¹dzonej (ZP)
7. Teren zalesiony (ZL)
8. Teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków (K)
9. Tereny wojewódzkich dróg publicznych (KDW),
10. Tereny powiatowych dróg publicznych (KDP)
11. Tereny gminnych dróg publicznych (KDG)
12. Na terenie wsi Ko³aczkowo w zakresie opracowania planu
odstêpuje siê od wyznaczenia terenów rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2.
§10. Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
1. Projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do
tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych na
terenach wiejskich. Nale¿y stosowaæ lokalne detale,
konwencjonaln¹ kolorystykê i charakterystyczne rozwi¹zania materia³owe - jasne kolory tynków, pokrycia dachów
w gamie kolorów od brunatnego poprzez ceglasty do
czerwonego, znacz¹cy udzia³ drewna i kamienia naturalnego w p³aszczyznach elewacji i ogrodzeniach.

3. Przewiduje siê docelowo odprowadzenie cieków poprzez
zbiorcza sieæ kanalizacyjn¹ do oczyszczalni cieków. Do
czasu zrealizowania systemu odprowadzenia cieków
dopuszcza siê stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach, pod warunkiem
okresowego ich opró¿niania przez wyspecjalizowane
firmy.
4. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji indywidualnych lub
osiedlowych oczyszczalni cieków.
5. Ustala siê obowi¹zek sk³adowania w zamykanych zbiornikach odpadów sta³ych oraz usuwanie ich przez wyspecjalizowane firmy.
6. W zakresie systemów zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê
paliwa niskoemisyjne.
7. Zaleca siê wprowadzenie zieleni ozdobnej oraz zadrzewieñ
i zakrzewieñ na granicy dzia³ek.
8. Zakazuje siê lokalizowania ferm hodowli zwierz¹t powy¿ej
300 DJP.
§12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury.
1. Ustala siê obowi¹zek uzgadniania z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków zakres wszelkich prac budowlanych prowadzonych w obszarze stanowisk archeologicznych oraz w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
2. Ustala siê zgodnie z rysunkiem planu, strefê ochrony
konserwatorskiej A.
3. Dla strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej ustala siê
obowi¹zek bezwzglêdnego zachowania historycznej struktury przestrzennej oraz uzgadniania wszelkich prac
budowlanych polegaj¹cych na budowie, rozbudowie,
dobudowie i przebudowie z w³aciwymi organami
nadzoru konserwatorskiego.
4. Ustala siê obowi¹zek zachowania i rewitalizacji zabytkowych uk³adów urbanistycznych centrów wsi oraz osi widokowych na dominanty architektoniczne okrelone na
rysunku planu.

2. Zakazuje siê realizacji ogrodzeñ pe³nych z prefabrykatów
betonowych.

5. Ustala siê obowi¹zek zachowania historycznych form ma³ej
architektury sakralnej.

3. W zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y stosowaæ gatunki
rolin, charakterystyczne dla lokalnego siedliska przyrodniczego.

6. Spis obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wsi Borzykowo:

4. Elementy ma³ej architektury i nawierzchnie utwardzone
realizowane w nawi¹zaniu do lokalnych wzorców i przy
zastosowaniu tradycyjnych materia³ów, w sposób spójny
z architektur¹ obiektów podstawowych.
§11. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu:
1. Zakazuje siê przekraczania wskaników dotycz¹cych
zagospodarowania terenu okrelonych w planie.
2. Zakazuje siê odprowadzania cieków do gruntu i wód
powierzchniowych.

-

budynek szko³y, murowany, pocz. XX w.,

-

budynek poczty, murowany lata 30 XX w.,

-

zespó³ dworski: dwór murowany z 1906 r., czworak
murowany pocz. XX w., spichlerz murowany pocz.
XX w., park krajobrazowy, 2 po³. XIX w. - pocz. XX w.,

-

dom nr 35 murowany z 1896 r.,

-

dom nr 78 murowany z pocz. XX w.,

-

dom nr 79 - dawny zajazd,

-

dom nr 83, murowany pocz. XX w.,

-

dom nr 84, murowany pocz. 20 w.,
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§13. Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznej:
1. Dla realizacji spo³ecznych potrzeb w zakresie wyznaczania
przestrzeni publicznej dopuszcza siê mo¿liwoæ wydzielania dzia³ek w sposób nie naruszaj¹cy przepisów szczególnych
2. Zobowi¹zuje siê wójta gminy do przystosowania
i urz¹dzenia przestrzeni publicznej w sposób zapewniaj¹cy
odpowiedni¹ estetykê i funkcjonalnoæ, przy zachowaniu
przepisów szczególnych.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i wolnostoj¹cych obiektów ma³ej architektury, przy drogach publicznych
w sposób nie naruszaj¹cy zasad bezpieczeñstwa, oraz
przepisów szczególnych i odrêbnych.
4. Za przestrzeñ publiczn¹ uwa¿a siê tereny dróg publicznych, tereny us³ugowe z zakresu sportu, owiaty, kultury
i innych us³ug publicznych.
5. Zaleca siê nasadzenia zieleni wzd³u¿ dróg publicznych.
§14. Ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie
zabudowy:
1. Od dróg wojewódzkich i powiatowych:
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3. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i zwi¹zanych z nimi budynków
gara¿owe - gospodarczych,
4. Dopuszcza siê realizacjê funkcji handlowo - us³ugowych jako przeznaczenie dopuszczalne, pod warunkiem nie powstawania konfliktów funkcjonalno - przestrzennych.
5. Budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane w formie
zabudowy wolnostoj¹cej lub bliniaczej.
6. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki do 30% jej powierzchni,
lecz nie wiêcej ni¿ 400 m2.
7. Minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej nie mniej
ni¿ 500 m2.
8. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie powinien
byæ mniejszy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.
9. Ustala siê maksymalna wysokoæ zabudowy nie
wiêcej ni¿ 12 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.
10. Dachy strome, dwu lub wielospadowe, kryte dachówk¹, blach¹ lub materia³em dachówko - podobnym.

a) 8,0 m w terenie zabudowanym,

11. Wysokoæ górnej krawêdzi elewacji frontowej
w budynkach mieszkalnych nie wiêcej ni¿ 9,0 m.

b) 20,0 m poza terenem zabudowanym,

12. Liczba kondygnacji budynków mieszkalnych do 3.

2. Od dróg gminnych:
a) 6,0 m w terenie zabudowanym,
b) 15,0 m poza terenem zabudowanym
3. Od pozosta³ych dróg publicznych i wewnêtrznych - 6,0 m.
4. Linie zabudowy wyznaczone zosta³y na rysunku planu dla
nowoprojektowanych terenów oraz dla dzia³ek nie
zabudowanych na obszarach zainwestowanych.
5. Adaptuje siê stan istniej¹cy w zakresie minimalnych
odleg³oci budynków od krawêdzi jezdni.
6. Przy modernizacji i rozbudowie istniej¹cych budynków
nale¿y d¹¿yæ do mo¿liwie maksymalnego zachowania
odleg³oci, o których mowa w ust. 1.
7. Dopuszcza siê zmiany lokalizacji nieprzekraczalnej linii
zabudowy, o których mowa w ust. 1 jedynie w przypadku
gdy jednoczenie:
a) projektowana zabudowa stanowi kontynuacjê
zabudowy istniej¹cej w strefach zurbanizowanych,
b) uzyska siê pozytywn¹ opiniê zarz¹dcy drogi.
§15. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaniki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy:
I. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.

13. Budynki gara¿owe - gospodarcze zintegrowane
z budynkami mieszkalnymi lub wolnostoj¹ce.
14. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków
gara¿owych na 5 m, licz¹c od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu.
15. Dopuszcza siê realizacjê budynków gara¿owych jako
jedno lub dwustanowiskowych.
16. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów nieruchomoci pod warunkiem dostêpu do drogi publicznej
innej ni¿ wojewódzka. Dostêp do drogi wojewódzkiej
poprzez istniej¹ce zjazdy lub wytyczone drogi
wewnêtrzne obs³uguj¹ce wydzielone dzia³ki powsta³e
w wyniku wtórnych podzia³ów nieruchomoci.
II. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN/RM obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i zwi¹zanych z nimi budynków
gara¿owo - gospodarczych, inwentarskich i urz¹dzeñ
zwi¹zanych z prowadzon¹ w miejscu zamieszkania
gospodark¹ roln¹ (silosy, zbiorniki na cieki produkcyjne rolnicze, p³yty obornikowe itp.)
4. Dopuszcza siê realizacjê funkcji handlowo - us³ugowych jako przeznaczenie dopuszczalne pod warunkiem
nie powstawania konfliktów funkcjonalno - przestrzennych.
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5. Budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane w formie
zabudowy wolnostoj¹cej lub bliniaczej.

7. Dachy strome, dwu lub wielospadowe, kryte dachówk¹
lub materia³em dachówko - podobnym.

6. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki do 30% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 2000 m2.

8. Wysokoæ budynków do 12,0 m, licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu dachu.

7. Minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej nie mniej
ni¿ 3000 m2.

IV. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

8. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie powinien
byæ mniejszy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.
9. Ustala siê maksymalna wysokoæ zabudowy nie
wiêcej ni¿ 12,0 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.
10. Dachy dwu lub wielospadowe, kryte dachówk¹, blach¹
lub materia³em dachówko - podobnym.
11. W budynkach gospodarczych i inwentarskich dachy
dwuspadowe lub jednospadowe
12. Wysokoæ górnej krawêdzi elewacji frontowej
w budynkach mieszkalnych nie wiêcej ni¿ 9,0 m.
13. Liczba kondygnacji budynków do 3.
14. Budynki gara¿owo - gospodarcze zintegrowane
z budynkami mieszkalnymi lub wolnostoj¹ce.
15. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków gara¿owych na 5 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.
16. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków
inwentarskich na 12 m, licz¹c od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu.
17. Dopuszcza siê realizacjê budynków gara¿owych jako
jedno lub dwustanowiskowych.
18. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów nieruchomoci pod warunkiem dostêpu do drogi publicznej
innej ni¿ wojewódzka. Dostêp do drogi wojewódzkiej
poprzez istniej¹ce zjazdy lub wytyczone drogi
wewnêtrzne obs³uguj¹ce wydzielone dzia³ki powsta³e
w wyniku wtórnych podzia³ów nieruchomoci.

1. Teren us³ug sportu i rekreacji.
2. Mo¿liwa jest rozbudowa i taki sposób zagospodarowania terenu, który podniesie jego estetykê i funkcjonalnoæ.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê jedynie budynków zwi¹zanych bezporednio z us³ugami sportu rekreacji.
4. Mo¿liwa budowa trybun widowiskowych oraz jednokondygnacyjnego budynku pomocniczego z dachem
dwuspadowym o powierzchni do 200 m2 i wysokoci
do kalenicy dachu do 7,0 m.
V. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów.
2. Dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej
w formie wolnostoj¹cej jako przeznaczenie dopuszczalne, stanowi¹ce zaplecze mieszkalne prowadzonej
dzia³alnoci produkcyjnej.
3. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
4. Wyznacza siê powierzchniê dzia³ek przeznaczonych
pod w/w funkcje nie mniej ni¿ 2000 m2.
5. Wszelkie uci¹¿liwoci spowodowane prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ zamkn¹æ siê musz¹
w granicach dzia³ki ewidencyjnej.
6. W budynkach przemys³owych dachy jednospadowe
dwuspadowe lub wielospadowe.
7. W budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe.

1. Teren us³ug publicznych i komercyjnych.

8. Wysokoæ budynków produkcyjnych, sk³adowych
i magazynowych dla w/w funkcji nie wiêcej ni¿ 20,0 m,
licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.

2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.

9. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki.

3. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków us³ugowych
o funkcjach administracji i zarz¹dzania, gastronomii,
handlu o powierzchni do 500 m2.

10. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów nieruchomoci pod warunkiem dostêpu do drogi publicznej
innej ni¿ wojewódzka. Dostêp do drogi wojewódzkiej
poprzez istniej¹ce zjazdy lub wytyczone drogi
wewnêtrzne obs³uguj¹ce wydzielone dzia³ki powsta³e
w wyniku wtórnych podzia³ów nieruchomoci.

III. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
U obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

4. Na dzia³ce us³ugowej nale¿y zapewniæ lokalizacjê
obiektów technologicznych i miejsc do parkowania
pojazdów niezbêdnych do obs³ugi trenów us³ug
zapewnieniem infrastruktury niezbêdnej dla prawid³owego funkcjonowania osób niepe³nosprawnych.
5. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki do 40% jej powierzchni.
6. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.

VI. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP,
obowi¹zuj¹. nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren zieleni urz¹dzonej (zespó³ pa³acowo - parkowy).
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
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3. Ustala siê obowi¹zek zachowania i rewitalizacji istniej¹cych obiektów.

a) przeznaczenie w planie na tereny z prawem zabudowy,
z wyj¹tkiem terenów rolnych,

4. Dla obiektów, o których mowa w pkt 3 dopuszcza siê
mo¿liwoæ odbudowy i

b) wtórny podzia³ nieruchomoci nie mo¿e generowaæ
nowych zjazdów na dzia³ki powsta³e w wyniku podzia³u.
Dostêp do drogi wojewódzkiej poprzez istniej¹ce zjazdy
lub wytyczone drogi wewnêtrzne obs³uguj¹ce
wydzielone dzia³ki powsta³e w wyniku wtórnych
podzia³ów nieruchomoci.

VII. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
ZL, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren zalesiony.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zagospodarowania dla
w/w terenu.
3. Ustala siê obowi¹zek zachowania i rewitalizacji istniej¹cego drzewostanu.

c) wymiary dzia³ki umo¿liwiaj¹ce jej zabudowê,
d) musz¹ posiadaæ zapewnienie dostawy w podstawowe
media infrastrukturalne (woda, energia elektryczna).

VIII. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
K obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

4. Powierzchnia dzia³ki dla terenów powierzchniowej
infrastruktury technicznej mo¿e zostaæ okrelona zgodnie
z zapotrzebowaniem wnioskodawcy.

1. Teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków - przepompowania cieków.

§17. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
komunikacji drogowej:

2. Nale¿y zachowaæ odleg³oci od obiektu zgodnie
z przepisami szczególnymi.

1. Adaptuje siê istniej¹cy uk³ad komunikacyjny wraz
z podzia³em na klasy i kategorie.

3. Dopuszcza siê lokalizacjê jedynie obiektów zwi¹zanych
bezporednio z pe³nion¹ funkcj¹.

2. Podstawowe wymogi funkcjonalne i techniczne stawiane
poszczególnym ci¹gom komunikacyjnym nale¿y okrelaæ
w oparciu o przepisy szczególne.

XII. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
KDW, KDP, KDG, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Tereny dróg publicznych: wojewódzkich, powiatowych,
gminnych.
2. Na terenach wymienionych w pkt. 1, obowi¹zuje zakaz
zabudowy nie zwi¹zanej funkcjonalnie z infrastruktur¹
drogow¹.
3. Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ technicznych i obiektów budowlanych s³u¿¹cych komunikacji, sieci
infrastrukturalnych, zieleni przydro¿nej oraz wiat
przystankowych, zgodnej z przepisami szczególnymi.
4. Minimalna szerokoæ pasa drogowego dla nowoprojektowanych terenów - 6 m.
5. Dopuszcza siê wytyczanie przebiegu dróg dla nowoprojektowanych terenach pod warunkiem spe³nienia
warunków technicznych, ustalonych w przepisach
szczególnych.
6. Tereny dróg w liniach rozgraniczaj¹cych stanowi¹ pas
drogowy bez uszczegó³owienia parametrów technicznych drogi.
§16. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym:
1. Dopuszcza siê zagospodarowanie i zabudowê dzia³ek
wed³ug stanu istniej¹cego podzia³u o ile posiadaj¹ one
gabaryty umo¿liwiaj¹ce sytuowanie budynków, spe³niaj¹ce warunki wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
2. W celu uzyskania parametrów umo¿liwiaj¹cych realizacjê
zabudowy na dzia³ce, dopuszcza siê scalanie nieruchomoci na zasadach wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
3. Dzia³ki budowlane powstaj¹ce z wtórnego podzia³u terenu
lub podzia³u terenu po jego uprzednim scaleniu musz¹
spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

3. Parametry ulic niezdefiniowane na rysunku planu
i w ustaleniach planu nale¿y przyjmowaæ wed³ug aktualnie
obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Dla dróg wewnêtrznych nowo wydzielanych przyjmuje siê
minimaln¹ szerokoæ 6 m.
5. Dla nowoprojektowanych dróg wewnêtrznych bez
kontynuacji przebiegu ustala siê obowi¹zek wydzielenia
placu manewrowego.
6. Dla nowo projektowanych dróg i ulic publicznych nale¿y
zagwarantowaæ wyznaczenie pasa infrastruktury technicznej wzd³u¿ ich przebiegu.
7. Realizacja wjazdów na drogi publiczne podlega uzgodnieniu z ich zarz¹dc¹.
§18. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady korzystania i rozwoju
infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej lub z ujêæ indywidualnych.
2. Ustala siê obowi¹zek budowy szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych do czasu pod³¹czenia do grupowego
systemu odprowadzania i oczyszczania cieków.
3. Ustala siê etapow¹ budowê systemu kanalizacji sanitarnej
dla ca³ego obszaru objêtego opracowaniem planu
miejscowego.
4. Ustala siê odprowadzanie wód deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej lub na w³asny teren nieutwardzony.
5. Odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni
utwardzonych na terenach dzia³alnoci gospodarczej,
us³ugowej i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej lub
rowów melioracyjnych przy stosowaniu separatorów.
6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ bêdzie kontynuowane
z istniej¹cych sieci SN 15 kV, istniej¹cych stacji transfor-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168

— 17358 —

matorowych oznaczonych symbolem EE i linii rozprowadzaj¹cych 0,4 kV.
7. Niezbêdne modernizacje sieci elektroenergetycznych
dokonywane byæ mog¹ na terenach ich dotychczasowej
lokalizacji.
8. W przypadku realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostêpniæ teren.
9. Odleg³oci budynków od napowietrznych linii elektroenergetycznych powy¿ej 1 kV, musz¹ byæ obliczone ka¿dorazowo przy projektowaniu zagospodarowania dzia³ki lub
terenu wg PN-75/E- 05100.
10. Zasilanie w media wed³ug uzyskiwanych do pozwolenia
na budowê, warunków okrelonych przez dostawcê.
11. Parametry techniczne budowanych i modernizowanych
sieci, oraz szczegó³owe ich rozmieszczenie zostan¹ okrelone w specjalistycznych opracowaniach bran¿owych.
§19. Ustalenia koñcowe
Na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okrela siê stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci.

Poz. 3893

1. Ustala siê stawkê procentow¹ dla nastêpuj¹cych terenów
oznaczonych na rysunkach planu symbolami:
1) MN - 5%
2) MN/RM - 5%
3) P - 10%
4) U - 0%
5) US - 0%
6) ZP - 0%
7) ZL - 0%
8) K - 0%
9) KDW, KDP, KDG - 0%
§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³aczkowo.
§21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wojciech Majchrzak
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3894
UCHWA£A Nr XXXI/226/2006 RADY GMINY KO£ACZKOWO
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³aczkowo - wie Ko³aczkowo
Na podstawie art. 3, ust. 1 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U.
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113
poz. 954, Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203)
oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Ko³aczkowo
Nr XXXI/76/2003 r. z dnia 27.12.2003 r. uchwala, co nastêpuje.
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Ko³aczkowo - wie Ko³aczkowo - zwany
dalej planem, zgodnie ze struktur¹ funkcjonalno - przestrzenn¹ ustalon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ko³aczkowo, uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Ko³aczkowo Nr XXVIII/161/2001 z dnia
15.11.2001 r.
§2. Przepisy ogólne.
Plan, o którym mowa w §1 obowi¹zuje na terenie wsi
Ko³aczkowo.
§3. Integraln¹ czêæ planu stanowi:
1. Tekst planu - bêd¹cy treci¹ niniejszej uchwa³y.
2. Rysunek planu - za³¹czniki graficzne 1 - 8 w skali 1:2000,
obejmuj¹ce obszar, o którym mowa w §2.
3. Oznaczenia - legenda rysunku planu - stanowi¹ce
za³¹cznik nr 9.
4. Wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - stanowi¹cy za³¹cznik
nr 10.
5. Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu planu - stanowi¹ce za³¹cznik nr 11 do niniejszego
planu.
6. Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy - stanowi¹ce za³¹cznik nr 12 do
niniejszego planu.
§4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia
terenu oraz okrelenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym mowa w §2.
§5. Zakres planu obejmuje elementy problematyki
okrelonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególnoci:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce treny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej.
5. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznej.
6. Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych.
8. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci
objêtych planem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny.
11. Tereny, na których przewiduje siê stosowanie systemów
indywidualnych lub grupowych oczyszczania cieków lub
stosowania bezodp³ywowych zbiorników na gromadzenie
cieków gospodarczo  bytowych.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
14. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³aty, o której mowa w art. 36, ust. 4.
§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1. Granice terenu objêtego planem, linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach
zagospodarowania, linie zabudowy.
2. Oznaczenie literowe przeznaczenia terenu, zgodnie
z legend¹ rysunków planu.
3. Strefa ochrony konserwatorskiej, zgodnie z przepisami
niniejszej uchwa³y.
4. Urz¹dzenia i sieci systemów infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168

— 17368 —

§7. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Ko³aczkowo.
2. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie terenu na danym obszarze w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych.
3. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które nie
zmieniaj¹ podstawowego przeznaczenia terenu, a jedynie
uzupe³niaj¹ je przestrzennie i wp³ywaj¹ korzystnie na jego
funkcjonalnoæ.
4. Liniach rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu
- nale¿y przez to rozumieæ linie wyznaczaj¹ce tereny
o odmiennym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania.
5. Maksymalnej powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ ³¹czn¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki wyra¿on¹
w m2 lub w wielkoci procentowej.
6. Obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wskazan¹ na rysunku planu lub okrelon¹ w tekcie
uchwa³y wartoæ w m, dotycz¹c¹ mo¿liwoci lokalizacji
budynków lub obiektów budowlanych od zewnêtrznych
krawêdzi jezdni lub od granic dzia³ek ew. s¹siaduj¹cych
z pasem drogowym lub dzia³kami ew. s¹siednimi.
7. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ liniê wskazan¹ na rysunku planu lub okrelon¹
parametrem w tekcie planu, której lokalizacja wyznacza
dopuszczalne zbli¿enie wszelkich budynków na dzia³ce do
jej granicy z drog¹ publiczn¹ lub wewnêtrzn¹.
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12. Kondygnacji nadziemnej - nale¿y przez to rozumieæ kondygnacji, której górna powierzchnia stropu lub warstwy
wyrównawczej pod³ogi na gruncie znajduje siê w poziomie lub ponad poziomem terenu.
13. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to.
rozumieæ grunt rodzimy oraz wody powierzchniowe na
terenie dzia³ki budowlanej, a tak¿e 50% sumy powierzchni
tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej ni¿
10 m2 urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na
pod³o¿u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacj¹.
14. Wysokoci budynku - nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ
mierzon¹ od poziomu terenu do najwy¿szego punktu
dachu.
15. Zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - nale¿y przez to
rozumieæ jeden budynek mieszkalny wielorodzinny lub
zespó³ takich budynków.
16. Zabudowie us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ jeden
budynek lub zespó³ budynków, w których wykonywane s¹
us³ugi publiczne komercyjne.
17. Terenach us³ug owiaty - nale¿y przez to rozumieæ tereny
s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb owiaty wraz z urz¹dzeniami.
18. Terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
- nale¿y przez to rozumieæ budynek lub zespó³ budynków
wraz z niezbêdnym zapleczem, w których realizowana jest
dzia³alnoæ produkcyjna i magazynowa.
19. Parkach - nale¿y przez to rozumieæ tereny zieleni urz¹dzonej wydzielone z innych form zagospodarowania, dla
których obowi¹zuj¹ szczególne warunki u¿ytkowania
i urz¹dzania.

8. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez
to rozumieæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub
zespó³ takich budynków, wraz z budynkami gara¿owo
- gospodarczymi.

20. Strefach ochrony konserwatorskiej - nale¿y przez to
rozumieæ strefy wyznaczaj¹ce obszary o cennych
walorach historycznych, architektonicznych lub urbanistycznych, okrelone w niniejszym planie.

9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespó³ takich
budynków, wraz z budynkami gara¿owo - gospodarczymi,
inwentarskimi oraz z obiektami funkcjonalnie zwi¹zanymi
z prowadzon¹ gospodarka roln¹.

21. Terenach infrastruktury technicznej - nale¿y przez to rozumieæ tereny wystêpowania powierzchniowych lub liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w formie:
elektroenergetycznych, gazowniczych, kanalizacyjnych
wodoci¹gowych, telekomunikacyjnych oraz gospodarowania odpadami.

10. Budynku gospodarczym - nale¿y przez to rozumieæ budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materia³ów,
narzêdzi, sprzêtu i p³odów rolnych s³u¿¹cych mieszkañcom
budynku
mieszkalnego,
budynku
zamieszkania
zbiorowego.
11. Kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ poziom nadziemny
lub podziemny czêæ budynku, zawarty miêdzy górn¹
powierzchni¹ stropu lub warstwy wyrównawczej na
gruncie a górn¹ powierzchni¹ stropu lub stropodachu
znajduj¹cego siê nad t¹ czêci¹ w tym poddasze
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
poziom¹ czêæ budynku stanowi¹c¹ przestrzeñ na
urz¹dzenia techniczne, maj¹c wysokoæ w wietle nie
mniej ni¿ 2,0 m.

22. Terenach dróg publicznych - nale¿y przez to rozumieæ
wszelkie przestrzenie publiczne wykorzystywane na cele
komunikacji, których w³acicielem jest podmiot samorz¹du lub administracji specjalnej.
23. Cmentarzu - nale¿y przez to rozumieæ teren przeznaczony
na pochówek osób zmar³ych wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej, w tym
z parkingami.
24. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych.
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§8. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu
zgodnego z planem, dopuszcza siê utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania, o ile jest to
zgodne z przepisami szczególnymi i obowi¹zuj¹cymi decyzjami administracyjnymi.
2. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
obiektów tymczasowych i nietrwa³ych, z wyj¹tkiem obiektów
niezbêdnych przy budowie obiektu zgodnego z podstawow¹
funkcj¹ terenu.
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3. W zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y stosowaæ gatunki
rolin, charakterystyczne dla lokalnego siedliska przyrodniczego.
4. Elementy ma³ej architektury i nawierzchnie utwardzone
realizowane w nawi¹zaniu do lokalnych wzorców i przy
zastosowaniu tradycyjnych materia³ów, w sposób spójny
z architektur¹ obiektów podstawowych.
§11. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu:

Ustalenia szczegó³owe

1. Zakazuje siê przekraczania wskaników dotycz¹cych
zagospodarowania terenu okrelonych w planie.

Przeznaczenie terenów oraz zasady ich
zagospodarowania, zabudowy i podzia³u

2. Zakazuje siê odprowadzania cieków do gruntu i wód
powierzchniowych.

§9. Dla terenu wsi Ko³aczkowo w granicach sporz¹dzenia
planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia terenów:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej (MN/RM)

jednorodzinnej

3. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (MN/MW)
4. Tereny us³ug publicznych i komercyjnych (U)
5. Teren us³ug kultury (UK)
6. Tereny us³ug owiaty (UO)
7. Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
(P)
8. Tereny zieleni urz¹dzonej (ZP)
9. Tereny cmentarza (ZC)
10. Teren powierzchniowych wód stoj¹cych (WS)
11. Teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê (W)
12. Tereny wojewódzkich dróg publicznych (KDW),
13. Tereny powiatowych dróg publicznych (KDP)
14. Tereny gminnych dróg publicznych (KDG)
15. Na terenie wsi Ko³aczkowo w zakresie opracowania planu
odstêpuje siê od wyznaczenia terenów rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2.
§10. Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
1. Projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych na
terenach wiejskich. Nale¿y stosowaæ lokalne detale,
konwencjonaln¹ kolorystykê i charakterystyczne rozwi¹zania materia³owe - jasne kolory tynków, pokrycia dachów
w gamie kolorów od brunatnego poprzez ceglasty do
czerwonego, znacz¹cy udzia³ drewna i kamienia naturalnego w p³aszczyznach elewacji i ogrodzeniach.
2. Zakazuje siê realizacji ogrodzeñ pe³nych z prefabrykatów
betonowych.

3. Przewiduje siê docelowo odprowadzenie cieków poprzez
zbiorcza sieæ kanalizacyjn¹ do oczyszczalni cieków. Do
czasu zrealizowania systemu odprowadzenia cieków
dopuszcza siê stosowanie szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³kach, pod
warunkiem okresowego ich opró¿niania przez wyspecjalizowane firmy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji indywidualnych lub
osiedlowych oczyszczalni cieków.
5. Ustala siê obowi¹zek sk³adowania w zamykanych zbiornikach odpadów sta³ych oraz usuwanie ich przez wyspecjalizowane firmy.
6. W zakresie systemów zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê
paliwa niskoemisyjne.
7. Zaleca siê wprowadzenie zieleni ozdobnej oraz zadrzewieñ
i zakrzewieñ na granicy dzia³ek.
8. Zakazuje siê lokalizowania ferm hodowli zwierz¹t powy¿ej
300 DJP.
§12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury.
1. Ustala siê obowi¹zek uzgadniania z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków zakres wszelkich prac budowlanych prowadzonych w obszarze stanowisk archeologicznych oraz w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
2. Ustala siê zgodnie z rysunkiem planu, strefê ochrony
konserwatorskiej A.
3. Dla strefy pe³nej ochrony konserwatorskiej ustala siê
obowi¹zek bezwzglêdnego zachowania historycznej struktury przestrzennej oraz uzgadniania wszelkich prac
budowlanych polegaj¹cych na budowie, rozbudowie,
dobudowie i przebudowie z w³aciwymi organami
nadzoru konserwatorskiego.
4. Ustala siê obowi¹zek zachowania i rewitalizacji zabytkowych uk³adów urbanistycznych centrów wsi oraz osi
widokowych na dominanty architektoniczne okrelone na
rysunku planu.
5. Ustala siê obowi¹zek zachowania historycznych form ma³ej
architektury sakralnej.
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6. Spis obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków wsi Ko³aczkowo:
-

zespó³ kocio³a parafialnego p.w.  Szymona i Judy
Aposto³ów: koció³ murowany 1830 r., dzwonnica
drewniana po³. XIX w., plebania pocz. XX w.

-

zespó³ szko³y: szko³a mur. - drewniana l. 20, 30 XX w.,
budynek gospodarczy mur. - drewniany l. 20, 30 XX w.,

-

zespó³ dworski: dwór murowany I po³. XIX w., oficyna
murowana I po³. XIX w, 2 czworaki murowane k.
XIX w., Spichlerz murowany I po³. XIX w, brama
murowana I po³. XIX w, park krajobrazowy, po³. XIX w.
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4. Linie zabudowy wyznaczone zosta³y na rysunku planu dla
nowoprojektowanych terenów oraz dla dzia³ek niezabudowanych na obszarach zainwestowanych.
5. Adaptuje siê stan istniej¹cy w zakresie minimalnych odleg³oci budynków od krawêdzi jezdni.
6. Przy modernizacji i rozbudowie istniej¹cych budynków
nale¿y d¹¿yæ do mo¿liwie maksymalnego zachowania
odleg³oci, o których mowa w ust. 1.
7. Dopuszcza siê zmiany lokalizacji nieprzekraczalnej linii
zabudowy, o których mowa w ust. 1 jedynie w przypadku
gdy jednoczenie:

-

zagroda nr 42: dom, obora, stodo³a z 1937 r. - ulica
Krakowska

a) projektowana zabudowa stanowi kontynuacjê zabudowy
istniej¹cej w strefach zurbanizowanych,

-

dom nr 9 rygl. - mur. 4 æw. XIX w. - ulica Mi³os³awska

b) uzyska siê pozytywn¹ opiniê zarz¹dcy drogi.

-

dom nr 7 murowany lata 20 XX w. - ulica Wrzesiñska

-

dom nr 17 murowany 1810 r. - ulica Wrzesiñska

-

dom nr 40 murowany 1912 r. - ulica Wrzesiñska

-

wiatrak - kolak drewniany z 1787 r.

-

cmentarz rzymsko - katolicki II po³. XIX w., XX w.
czynny

§13. Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznej:
1. Dla realizacji spo³ecznych potrzeb w zakresie wyznaczania
przestrzeni publicznej dopuszcza siê mo¿liwoæ wydzielania dzia³ek w sposób nie naruszaj¹cy przepisów szczególnych
2. Zobowi¹zuje siê wójta gminy do przystosowania i urz¹dzenia przestrzeni publicznej w sposób zapewniaj¹cy odpowiedni¹ estetykê i funkcjonalnoæ, przy zachowaniu
przepisów szczególnych.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i wolnostoj¹cych obiektów ma³ej architektury, przy drogach publicznych
w sposób nie naruszaj¹cy zasad bezpieczeñstwa, oraz
przepisów szczególnych i odrêbnych.
4. Za przestrzeñ publiczn¹ uwa¿a siê tereny dróg
publicznych, tereny us³ugowe z zakresu sportu, owiaty,
kultury i innych us³ug publicznych.
5. Zaleca siê nasadzenia zieleni wzd³u¿ dróg publicznych.
§14. Ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie
zabudowy:
1. Od dróg wojewódzkich i powiatowych:
a) 8,0 m w terenie zabudowanym,
b) 20,0 m poza terenem zabudowanym,
2. Od dróg gminnych:
a) 6,0 m w terenie zabudowanym,
b) 15,0 m poza terenem zabudowanym
3. Od pozosta³ych dróg publicznych i wewnêtrznych - 6,0 m.

§15. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaniki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy:
I. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i zwi¹zanych z nimi budynków
gara¿owo - gospodarczych.
4. Dopuszcza siê realizacjê funkcji handlowo - us³ugowych jako przeznaczenie dopuszczalne, pod warunkiem nie powstawania konfliktów funkcjonalno
- przestrzennych.
5. Budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane w formie
zabudowy wolnostoj¹cej lub bliniaczej.
6. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki do 30% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 400 m2.
7. Minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej nie mniej
ni¿ 500 m2.
8. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie powinien
byæ mniejszy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.
9. Ustala siê maksymalna wysokoæ zabudowy nie
wiêcej ni¿ 12 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.
10. Dachy strome, dwu lub wielospadowe, kryte dachówk¹, blach¹ lub materia³em dachówko - podobnym.
11. Wysokoæ górnej krawêdzi elewacji frontowej
w budynkach mieszkalnych nie wiêcej ni¿ 9,0 m.
12. Liczba kondygnacji budynków mieszkalnych do 3.
13. Budynki gara¿owo - gospodarcze zintegrowane
z budynkami mieszkalnymi lub wolnostoj¹ce.
14. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków
gara¿owych na 5 m, licz¹c od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu.
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15. Dopuszcza siê realizacjê budynków gara¿owych jako
jedno lub dwustanowiskowych.

17. Dopuszcza siê realizacjê budynków gara¿owych jako
jedno lub dwustanowiskowych.

16. Zakazuje siê realizacji budynków inwentarskich.

18. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów nieruchomoci pod warunkiem dostêpu do drogi publicznej
innej ni¿ wojewódzka. Dostêp do drogi wojewódzkiej
poprzez istniej¹ce zjazdy lub wytyczone drogi
wewnêtrzne obs³uguj¹ce wydzielone dzia³ki powsta³e
w wyniku wtórnych podzia³ów nieruchomoci.

17. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów nieruchomoci pod warunkiem dostêpu do drogi publicznej
innej ni¿ wojewódzka. Dostêp do drogi wojewódzkiej
poprzez istniej¹ce zjazdy lub wytyczone drogi
wewnêtrzne obs³uguj¹ce wydzielone dzia³ki powsta³e
w wyniku wtórnych podzia³ów nieruchomoci.
II. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN/RM obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i zwi¹zanych z nimi budynków
gara¿owe - gospodarczych, inwentarskich i urz¹dzeñ
zwi¹zanych z prowadzon¹ w miejscu zamieszkania
gospodark¹ roln¹ (silosy, zbiorniki na cieki produkcyjne rolnicze, p³yty obornikowe itp.)
4. Dopuszcza siê realizacjê funkcji handlowo - us³ugowych jako przeznaczenie dopuszczalne pod warunkiem
nie powstawania konfliktów funkcjonalno - przestrzennych.
5. Budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane w formie
zabudowy wolnostoj¹cej lub bliniaczej.
6. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki do 30% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 2000 m2.

III. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN/MW obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych i zwi¹zanych z nimi
budynków gara¿owo - gospodarczych.
4

Dopuszcza siê realizacjê funkcji handlowo - us³ugowych jako przeznaczenie dopuszczalne pod warunkiem
nie powstawania konfliktów funkcjonalno - przestrzennych.

5. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie powinien
byæ mniejszy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.
6. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy nie
wiêcej ni¿ 15 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.
7. Dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe.
8. Liczba kondygnacji budynków mieszkalnych do 4.

7. Minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej nie mniej
ni¿ 3000 m2.

9. Budynki gara¿owo - gospodarcze wolnostoj¹ce.

8. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie powinien
byæ mniejszy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.

10. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków gara¿owych na 5 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.

9. Ustala siê maksymalna wysokoæ zabudowy nie wiêcej ni¿ 12,0 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.

11. Dopuszcza siê realizacjê budynków gara¿owych jako
jedno lub dwustanowiskowych.

10. Dachy dwu lub wielospadowe, kryte dachówk¹, blach¹
lub materia³em dachówko - podobnym.
11. W budynkach gospodarczych i inwentarskich dachy
dwuspadowe lub jednospadowe.
12. Wysokoæ górnej krawêdzi elewacji frontowej
w budynkach mieszkalnych nie wiêcej ni¿ 9,0 m.
13. Liczba kondygnacji budynków do 3.
14. Budynki gara¿owe - gospodarcze zintegrowane
z budynkami mieszkalnymi lub wolnostoj¹ce.
15. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków
gara¿owych na 5 m, licz¹c od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu.
16. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków
inwentarskich na 12 m, licz¹c od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu.

12. Zakazuje siê realizacji budynków inwentarskich.
13. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów
nieruchomoci pod warunkiem dostêpu do drogi
publicznej.
IV.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
U obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren us³ug publicznych i komercyjnych.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków us³ugowych
o funkcjach administracji i zarz¹dzania, gastronomii,
handlu o powierzchni do 500 m2.
4. Na dzia³ce us³ugowej nale¿y zapewniæ lokalizacjê
obiektów technologicznych i miejsc do parkowania
pojazdów niezbêdnych do obs³ugi trenów us³ug
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z zapewnieniem infrastruktury niezbêdnej dla prawid³owego funkcjonowania osób niepe³nosprawnych.
5. Dopuszcza siê zabudowê dzia³ki do 40% jej powierzchni.
6. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.
7. Dachy strome, dwu lub wielospadowe, kryte dachówk¹ lub materia³em dachówko - podobnym.
8. Wysokoæ budynków do 12,0 m, licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu dachu.
V. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UK
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren us³ug kultury (koció³ parafialny).
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
3. Wszelkie prace budowlane mo¿liwe po uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
VI.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UO
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren us³ug owiaty.
2. Mo¿liwa jest rozbudowa i taki sposób zagospodarowania terenu, który podniesie jego estetykê i funkcjonalnoæ.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê jedynie budynków zwi¹zanych bezporednio z us³ugami owiaty.
VII. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
P, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów.
2. Dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej
w formie wolnostoj¹cej jako przeznaczenie dopuszczalne, stanowi¹ce zaplecze mieszkalne prowadzonej
dzia³alnoci produkcyjnej.
3. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
4. Wyznacza siê powierzchniê dzia³ek przeznaczonych
pod w/w funkcje nie mniej ni¿ 2000 m2.
5. Wszelkie uci¹¿liwoci spowodowane prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ zamkn¹æ siê musz¹
w granicach dzia³ki ewidencyjnej.
6. W budynkach przemys³owych dachy jednospadowe
dwuspadowe lub wielospadowe.
7. W budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe.

wojewódzkiej poprzez istniej¹ce zjazdy lub wytyczone
drogi wewnêtrzne obs³uguj¹ce wydzielone dzia³ki powsta³e w wyniku wtórnych podzia³ów nieruchomoci.
VIII. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
ZP, obowi¹zuj¹. nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren zieleni urz¹dzonej (zespó³ pa³acowe - parkowy).
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
3. Ustala siê obowi¹zek zachowania i rewitalizacji
istniej¹cych obiektów.
4. Dla obiektów, o których mowa w pkt. 3 dopuszcza siê
mo¿liwoæ odbudowy i konserwacji na zasadach
okrelonych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
IX.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
ZC, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren cmentarza.
2. Adaptuje siê istniej¹c¹ formê zabudowy i zagospodarowania dla w/w terenów.
3. Ustala siê obowi¹zek zachowania i rewitalizacji
istniej¹cych cmentarzy.
4. Dla obiektów, o których mowa w pkt 3 dopuszcza siê
mo¿liwoæ odbudowy i konserwacji na zasadach
okrelonych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
5. Obowi¹zuje zachowanie 50 metrowego pasa wolnego
od nowej zabudowy mieszkaniowej, licz¹c od krawêdzi
cmentarza.
X. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
W obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê.
2. Mo¿liwy wy³¹cznie taki sposób zagospodarowania
terenu, który podniesie jego estetykê i funkcjonalnoæ.
3. Obowi¹zuje zachowanie 10 metrowego pasa ochrony
bezporedniej od ujêcia wody.
XI.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
WS obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Teren powierzchniowych wód stoj¹cych.
2. Mo¿liwy wy³¹cznie taki sposób zagospodarowania
terenu, który podniesie jego estetykê i funkcjonalnoæ.
XII. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
KDW, KDP, KDG, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

8. Wysokoæ budynków produkcyjnych, sk³adowych
i magazynowych dla w/w funkcji nie wiêcej ni¿ 20,0 m,
licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu.

1. Tereny dróg publicznych: wojewódzkich, powiatowych,
gminnych.

9. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki.

2. Na terenach wymienionych w pkt. 1, obowi¹zuje zakaz
zabudowy nie zwi¹zanej funkcjonalnie z infrastruktur¹
drogow¹.

10. Dopuszcza siê mo¿liwoæ wtórnych podzia³ów
nieruchomoci pod warunkiem dostêpu do drogi
publicznej innej ni¿ wojewódzka. Dostêp do drogi

3. Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ technicznych i obiektów budowlanych s³u¿¹cych komunikacji, sieci
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infrastrukturalnych, zieleni przydro¿nej oraz wiat
przystankowych, zgodnej z przepisami szczególnymi.
4. Minimalna szerokoæ pasa drogowego dla nowoprojektowanych terenów - 6 m.
5. Dopuszcza siê wytyczanie przebiegu dróg dla nowoprojektowanych terenach pod warunkiem spe³nienia
warunków technicznych, ustalonych w przepisach
szczególnych.
6. Tereny dróg w liniach rozgraniczaj¹cych stanowi¹ pas
drogowy bez uszczegó³owienia parametrów technicznych drogi.
§16. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym:
1. Dopuszcza siê zagospodarowanie i zabudowê dzia³ek
wed³ug stanu istniej¹cego podzia³u o ile posiadaj¹ one
gabaryty umo¿liwiaj¹ce sytuowanie budynków, spe³niaj¹ce warunki wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
2. W celu uzyskania parametrów umo¿liwiaj¹cych realizacjê
zabudowy na dzia³ce, dopuszcza siê scalanie nieruchomoci na zasadach wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
3. Dzia³ki budowlane powstaj¹ce z wtórnego podzia³u terenu
lub podzia³u terenu po jego uprzednim scaleniu musz¹
spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
a) przeznaczenie w planie na tereny z prawem zabudowy,
z wyj¹tkiem terenów rolnych,
b) wtórny podzia³ nieruchomoci nie mo¿e generowaæ
nowych zjazdów na dzia³ki powsta³e w wyniku
podzia³u. Dostêp do drogi wojewódzkiej poprzez
istniej¹ce zjazdy lub wytyczone drogi wewnêtrzne
obs³uguj¹ce wydzielone dzia³ki powsta³e w wyniku
wtórnych podzia³ów nieruchomoci.
c) wymiary dzia³ki umo¿liwiaj¹ce jej zabudowê,
d) musz¹ posiadaæ zapewnienie dostawy w podstawowe
media infrastrukturalne (woda, energia elektryczna).
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5. Dla nowoprojektowanych dróg wewnêtrznych bez kontynuacji przebiegu ustala siê obowi¹zek wydzielenia placu
manewrowego.
6. Dla nowo projektowanych dróg i ulic publicznych nale¿y
zagwarantowaæ wyznaczenie pasa infrastruktury technicznej wzd³u¿ ich przebiegu.
7. Realizacja wjazdów na drogi publiczne podlega uzgodnieniu z ich zarz¹dc¹.
§18. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady korzystania i rozwoju
infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej lub z ujêæ indywidualnych.
2. Ustala siê obowi¹zek budowy szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych do czasu pod³¹czenia do grupowego
systemu odprowadzania i oczyszczania cieków.
3. Ustala siê etapow¹ budowê systemu kanalizacji sanitarnej
dla ca³ego obszaru objêtego opracowaniem planu
miejscowego.
4. Ustala siê odprowadzanie wód deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej lub na w³asny teren nieutwardzony.
5. Odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni
utwardzonych na terenach dzia³alnoci gospodarczej,
us³ugowej i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej lub
rowów melioracyjnych przy stosowaniu separatorów.
6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ bêdzie kontynuowane
z istniej¹cych sieci SN 15 kV, istniej¹cych stacji transformatorowych oznaczonych symbolem EE i linii rozprowadzaj¹cych 0,4 kV.
7. Niezbêdne modernizacje sieci elektroenergetycznych
dokonywane byæ mog¹ na terenach ich dotychczasowej
lokalizacji.
8. W przypadku realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostêpniæ teren.

4. Powierzchnia dzia³ki dla terenów powierzchniowej infrastruktury technicznej mo¿e zostaæ okrelona zgodnie
z zapotrzebowaniem wnioskodawcy.

9. Odleg³oci budynków od napowietrznych linii elektroenergetycznych powy¿ej 1 kV, musz¹ byæ obliczone ka¿dorazowo przy projektowaniu zagospodarowania dzia³ki lub
terenu wg. PN-75/E-05100.

§17. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
komunikacji drogowej:

10. Zasilanie w media wed³ug uzyskiwanych do pozwolenia
na budowê, warunków okrelonych przez dostawcê.

1. Adaptuje siê istniej¹cy uk³ad komunikacyjny wraz
z podzia³em na klasy i kategorie.

11. Parametry techniczne budowanych i modernizowanych
sieci, oraz szczegó³owe ich rozmieszczenie zostan¹
okrelone w specjalistycznych opracowaniach bran¿owych.

2. Podstawowe wymogi funkcjonalne i techniczne stawiane
poszczególnym ci¹gom komunikacyjnym nale¿y okrelaæ
w oparciu o przepisy szczególne.
3. Parametry ulic niezdefiniowane na rysunku planu
i w ustaleniach planu nale¿y przyjmowaæ wed³ug aktualnie
obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Dla dróg wewnêtrznych nowo wydzielanych przyjmuje siê
minimaln¹ szerokoæ 6 m.

§19. Ustalenia koñcowe
Na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okrela siê stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci,
1. Ustala siê stawkê procentow¹ dla nastêpuj¹cych terenów
oznaczonych na rysunkach planu symbolami:
1) MN - 5%
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2) MN/RM - 5%

9) ZC - 0%

3) MN/MW - 5%

10) WS - 0%

4) P - 10%

11) W - 0%

5) U - 0%

12) KDW, KDP, KDG - 0%

6) UO - 0%
7) UK - 0%
8) ZP - 0%
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§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³aczkowo.
§21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wojciech Majchrzak
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Za³¹cznik nr 11
do Uchwa³y Nr XXXI/226/2006
Rady Gminy Ko³aczkowo
z dnia 28 czerwca 2006 r.
W sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy ko³aczkowo
wie ko³aczkowo

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Uwag nie wniesiono.
Przewodnicz¹cy
() Wojciech Majchrzak

Za³¹cznik nr 12
do Uchwa³y Nr XXXI/226/2006
Rady Gminy Ko³aczkowo
z dnia 28 czerwca 2006 r.
W sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy ko³aczkowo
wie ko³aczkowo

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(przestrzennym (Dz. U z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zmianami,
ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r, nr 141 poz. 1492), Rada Gminy
Ko³aczkowo okrela nastêpuj¹cy sposoby realizacji infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasady ich finansowania:
§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 591
z 2001 r.) zadania w³asne gminy.

§2. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³aczkowo, wie Ko³aczkowo, przewiduje siê
koszty zwi¹zane z realizacj¹ urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
technicznej na sumê 280.000,00 z³.
§3. Inwestycje z zakresu przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a, realizowane bêd¹
w sposób okrelony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (DZ.U. Nr 54 poz. 348 z 1997 r.
z póniejszymi zmianami.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wojciech Majchrzak
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3895
UCHWA£A Nr XXXV/200/06 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
cieków na terenie gminy Dobrzyca
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858) oraz art.
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.)
uchwala siê co nastêpuje:
§1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Dobrzyca stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Regulamin obowi¹zuje na terenie gminy Dobrzyca.

§3. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
obowi¹zuj¹ca uchwa³a nr XXXVI/230/02 Rady Gminy
Dobrzyca z dnia 25 wrzenia 2002 r.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dobrzyca.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXV/200/06
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW NA TERNIE GMINY DOBRZYCA
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Regulamin okrela zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków realizowanego
na terenie gminy Dobrzyca przez Zak³ad Komunalny Gminy
Dobrzyca, w tym prawa i obowi¹zki Zak³adu oraz odbiorców.
§2. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858),
2) Us³ugobiorca - odbiorca us³ug, który korzysta z us³ug
wodoci¹gowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê lub (i) zbiorowego odprowadzania
cieków na podstawie pisemnej umowy,

7) wodomierz dodatkowy - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy ustaleniu iloci
wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany i utrzymywany
na koszt Us³ugobiorcy,
8) okres obrachunkowy - okres rozliczeñ za us³ugi dostarczania wody i odprowadzania cieków okrelony w umowie.
ROZDZIA£ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez
Us³ugodawcê w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania cieków oraz obowi¹zki
Us³ugobiorców warunkuj¹ce jego utrzymanie

3) Us³ugodawca - Zak³ad Komunalny Gminy Dobrzyca,

§3. Minimaln¹ iloæ dostarczanej wody Us³ugobiorcy
i minimaln¹ iloæ odprowadzonych cieków oraz cel poboru
wody okrela umowa zawarta pomiêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.

4) umowa - umowa o zaopatrzeniu w wodê lub (i) odprowadzanie cieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

§4. Us³ugodawca dostarcza wodê i odprowadza cieki,
a w szczególnoci:

5) wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy, o którym mowa
w art. 2 pkt.19 ustawy,

1) dostarcza do nieruchomoci wodê w sposób ci¹g³y
i niezawodny, o jakoci przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi,

6) wodomierz lokalowy - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany
na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu
budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie cinienie wody,
zgodne z technicznymi warunkami przy³¹czenia,
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3) odprowadza cieki o jakoci wynikaj¹cej z powszechnie
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa,
w sposób ci¹g³y i w iloci okrelonej w dokumentacji
projektowej oraz warunkach przy³¹czenia nieruchomoci
do sieci kanalizacyjnej,
4) kontroluje iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
5) dokonuje na w³asny koszt napraw urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz przy³¹czy bêd¹cych w jego
administrowaniu za wyj¹tkiem uszkodzeñ powsta³ych
z winy Us³ugobiorcy,
6) ponosi koszty zakupu, instalacji i utrzymania wodomierza
g³ównego po odbiorze technicznym przy³¹cza i zawarciu
umowy.
§5. Us³ugobiorca korzysta z zaopatrzenia w wodê lub
z odprowadzania cieków w sposób nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Us³ugodawcê,
a w szczególnoci:
1) wykorzystuje dostarczan¹ wodê zgodnie z warunkami
przy³¹czenia nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej
i umow¹,
2) odprowadza cieki zgodnie z warunkami przy³¹czenia
nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej i umow¹,
3) u¿ytkuje i utrzymuje instalacjê wodoci¹gow¹ w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy wyst¹pienie ska¿enia chemicznego lub
bakteriologicznego wody w sieci w szczególnoci
na skutek cofniêcia siê wody z wewnêtrznej instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji
centralnego ogrzewania,
4) u¿ytkuje i utrzymuje instalacjê kanalizacyjn¹ w sposób
niepowoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
5) niezw³ocznie powiadamia Us³ugodawcê o zrzutach
awaryjnych lub zmianach iloci i jakoci odprowadzanych
cieków,
6) nie zmienia, bez uzgodnieñ z Us³ugodawc¹, uzyskanych
warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
7) zabezpiecza i utrzymuje pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe,
w stanie uniemo¿liwiaj¹cym ich uszkodzenie i oddzia³ywanie zak³ócaj¹ce ich prawid³owe dzia³anie oraz zabezpiecza
pomieszczenie przed dostêpem osób nieuprawnionych,
8) niezw³ocznie powiadamia Us³ugodawcê o uszkodzeniu
wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego,
w tym o zerwaniu plomb,
9) utrzymuje przy³¹cza nie bêd¹ce w posiadaniu Us³ugodawcy w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków
eksploatacji sieci,
10) umo¿liwia osobom reprezentuj¹cym Us³ugodawcê wstêp
na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ oraz swobodny
dostêp do wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych w celach
okrelonych przepisami ustawy, przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy oraz postanowieniami
niniejszego regulaminu,

11) zawiadamia Us³ugodawcê o zmianach technicznych
w instalacjach wewnêtrznych, które mog¹ mieæ wp³yw na
dzia³anie sieci,
12) informuje Us³ugodawcê o zmianach stanu prawnego
nieruchomoci przy³¹czonej do sieci,
13) udostêpnia nieodp³atnie Us³ugodawcy miejsce na elewacji budynku lub ogrodzeniu nieruchomoci w celu umieszczenia tabliczki z oznakowaniem armatury wodoci¹gowej.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
oraz rozwi¹zywania umów
§6. Postanowienia umów zawieranych przez Us³ugodawcê z Us³ugobiorc¹, nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ
niniejszego regulaminu.
§7. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby,
posiadaj¹cej tytu³ prawny do nieruchomoci, która ma byæ
przy³¹czona do sieci oraz po spe³nieniu warunków technicznych przy³¹czenia.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jest zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument
potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do nieruchomoci, która ma byæ
przy³¹czona do sieci.
3. Umowa mo¿e zostaæ zawarta na pisemny wniosek
z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym
stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni¹ faktu
korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do
sieci oraz po spe³nieniu warunków technicznych przy³¹czenia.
4. Wzór wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa
w ust. 1, 2 i 3 okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§8. Umowa jest zawierana z osobami korzystaj¹cymi
z lokali znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym na
pisemny wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego.
1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególnoci:
1) okrelenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okrelenie rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu
wraz ze zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy,
potwierdzon¹ w³asnorêcznym podpisem,
2) owiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób
korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczenia ró¿nic
wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a sum¹
wskazañ wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych wody oraz o obowi¹zku ponoszenia na
rzecz Us³ugodawcy dodatkowych op³at wynikaj¹cych
z taryfy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 w³aciciel lub
zarz¹dca budynku wielolokalowego za³¹cza schemat wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej w budynku wraz z okreleniem
lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
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3. W terminie 14 dni od dnia z³o¿enia kompletnego
wniosku, Us³ugodawca jest zobowi¹zany wydaæ informacjê
okrelaj¹c¹ wymagania techniczne w szczególnoci w zakresie zainstalowanych wodomierzy i zaworów.
4. W przypadku niespe³nienia wymagañ technicznych,
o których mowa w ust. 2 Us³ugodawca mo¿e odmówiæ
zawarcia umowy.
§9. Umowa okrela obowi¹zki stron, w tym zasady
utrzymania przy³¹czy nie bêd¹cych w posiadaniu Us³ugodawcy oraz zasady usuwania ich awarii. W przypadku, gdy
przy³¹cza s¹ w posiadaniu Us³ugobiorcy, odpowiedzialnoæ
Us³ugodawcy za zapewnienie ci¹g³oci i jakoci wiadczonych us³ug jest ograniczona do posiadanych przez
Us³ugodawcê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Umowa okrela miejsce wykonywania us³ug dostawy wody
i odbioru cieków.
§10. Umowy s¹ zawierane na czas nieokrelony lub czas
okrelony.
§11. 1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze
aneksu do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana
taryfy w czasie obowi¹zywania umowy.
§12. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia okrelonego
w umowie.
2. Rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê umowy za wypowiedzeniem, nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego owiadczenia woli potwierdzonego przez Us³ugodawcê.
3. Umowa zawarta na czas okrelony ulega rozwi¹zaniu
z chwil¹ up³ywu czasu na jaki zosta³a zawarta.
4. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia
stron.
§13. Umowa wygasa w przypadku:
1) mierci Us³ugobiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,
2) utraty przez Us³ugobiorcê prawa do korzystania
z nieruchomoci,
3) wyganiêcia umowy z w³acicielem lub zarz¹dc¹ budynku
wielo lokalowego,
4) upad³oci Us³ugobiorcy bêd¹cego przedsiêbiorc¹,
5) utraty przez Us³ugobiorcê zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoci, o którym mowa w art. 16 ustawy.
§14. Po rozwi¹zaniu lub wyganiêciu umowy Us³ugodawca zaprzestaje wiadczenia us³ug w szczególnoci poprzez
zamkniêcie przy³¹cza wodoci¹gowego, przy³¹cza kanalizacyjnego, demonta¿ wodomierza g³ównego, likwidacjê przy³¹cza
wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego.

ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§15. Rozliczenia za us³ugi zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków s¹ prowadzone przez Us³ugodawcê z Us³ugobiorc¹, wy³¹cznie w oparciu o ceny i stawki op³at okrelone
w taryfach oraz na podstawie iloci dostarczanej wody
i odprowadzanych cieków.
§16. 1. Iloci dostarczanej wody ustala siê na podstawie
odczytu wskazañ wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystaj¹cymi z lokali w budynkach wielo lokalowych iloæ dostarczanej
wody ustala siê na podstawie odczytów wskazañ wodomierzy
zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych,
z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej miêdzy odczytem wskazañ z wodomierza g³ównego a sum¹ odczytów wskazañ
z wodomierzy przy punktach czerpalnych.
3. W przypadku braku wodomierza g³ównego iloæ
zu¿ytej wody ustala siê w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia
okrelone w przepisach wykonawczych do ustawy.
4. W przypadku braku mo¿liwoci odczytu wodomierza
z przyczyn niezale¿nych od Us³ugodawcy do rozliczeñ stosuje
siê rednie zu¿ycie wody z ostatnich 12 miesiêcy, licz¹c od
dnia ostatniego odczytu.
§17. 1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na
podstawie odczytu wskazañ urz¹dzenia pomiarowego.
2. W razie braku urz¹dzenia pomiarowego iloci odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloæ dostarczanej
wody.
3. Je¿eli Us³ugobiorca odprowadza do sieci kanalizacyjnej
wody opadowe, roztopowe lub wody infiltracyjne (pod³¹czenia
drenarskie lub nap³ywy do kanalizacji przez nieszczelnoci
powsta³e w sieci wewnêtrznej Us³ugobiorcy) Us³ugodawca ma
prawo pobieraæ op³atê zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹.
4. Iloæ wód opadowych, roztopowych i infiltracyjnych
ustala siê jako iloczyn redniorocznego opadu z roku poprzedniego i powierzchni dachów, terenów utwardzonych, placów,
dróg oraz ulic, z których odprowadzane s¹ do kanalizacji
Us³ugodawcy wody opadowe.
§18. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego oraz braku mo¿liwoci ustalenia
na podstawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
i umowy, iloci dostarczanej wody oraz odprowadzanych
cieków, ustala siê te iloci na podstawie redniego zu¿ycia
wody i redniej iloci odprowadzanych cieków w ca³ym
okresie wiadczenia us³ug przed stwierdzeniem niesprawnoci, nie d³u¿szym jednak ni¿ 12 miesiêcy. Za dzieñ ujawnienia
niesprawnoci uwa¿a siê dzieñ wniesienia reklamacji.
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§19. 1. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków,
iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹czenie
w przypadkach gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie wskazañ wodomierza dodatkowego.
Za odczytanie i rozliczenie wodomierza dodatkowego
Us³ugodawca pobiera op³atê dodatkow¹.
2. W przypadku poboru wody z ujêæ Us³ugobiorcy, iloæ
cieków wprowadzanych do urz¹dzeñ Us³ugodawcy ustala
siê w oparciu o przeciêtne normy okrelone w przepisach
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.
§20. 1. Podstaw¹ obci¹¿enia Us³ugobiorcy nale¿nociami za us³ugi wiadczone przez Us³ugodawcê jest faktura
wystawiona przez Us³ugodawcê dla Us³ugobiorcy.
2. D³ugoæ okresu obrachunkowego okrela umowa, przy
czym jest to okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie d³u¿szy
ni¿ szeæ miesiêcy.
3. Us³ugobiorca dokonuje zap³aty za us³ugi w terminie
wskazanym w fakturze.
4. Sposób uiszczania zap³aty za us³ugi oraz skutki
opónieñ w zap³acie okrela umowa zawarta miêdzy Us³ugodawc¹ a Us³ugobiorc¹.
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2. Kwota nale¿noci za przy³¹czenie ustalana jest na
podstawie obowi¹zuj¹cej taryfy.
3. Wniosek o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci
w szczególnoci powinien zawieraæ:
1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy,
2) adres wnioskodawcy,
3) okrelenie rodzaju i parametrów instalacji oraz urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do odbioru us³ug,
4) wskazanie przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody,
5) wskazanie przewidywanej iloci odprowadzanych cieków
i ich rodzajów, a w przypadku cieków przemys³owych
wskazanie równie¿ jakoci odprowadzanych cieków,
6) opis nieruchomoci, do której bêdzie dostarczana woda
i/lub, z której bêd¹ odprowadzane cieki, a w szczególnoci:
a) powierzchniê i rodzaj lokali,
b) wyposa¿anie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce
wodê i odprowadzaj¹ce cieki,

5. Wniesienie przez Us³ugobiorcê zastrze¿eñ co do wysokoci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.

7) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody i dostarczania cieków.

6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie Us³ugobiorcy
zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku
w tej sprawie.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 ubiegaj¹cy siê
o przy³¹czenie do sieci winien za³¹czyæ:

7. Us³ugodawca w przypadku nie uiszczenia nale¿noci
za us³ugi wiadczone przez Us³ugobiorcê na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy mo¿e odci¹æ dostawê wody lub
zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne.
§21. 1. Us³ugodawca obci¹¿a Gminê Dobrzyca na podstawie cen i stawek op³at ustalonych w taryfie, za wodê:
1) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
3) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów
zieleni.
2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na
cele okrelone w ust. 1 obci¹¿enie nastêpuje za iloæ wody
zadeklarowanej przez Gminê Dobrzyca, w rozliczeniu
rocznym.
ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
oraz sposób odbioru przy³¹cza
§22. 1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie. Wzór wniosku okrela za³. nr 2 do
niniejszego regulaminu.

1) dokument okrelaj¹cy stan prawny nieruchomoci, której
dotyczy wniosek oraz tytu³ prawny wnioskodawcy do
korzystania z tej nieruchomoci,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w pkt. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§23. 1. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne umo¿liwiaj¹ce przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, Us³ugodawca
w terminie 30 dni od otrzymania prawid³owo wype³nionego
wniosku, o którym mowa w §21 wraz z kompletem za³¹czników wydaje warunki przy³¹czenia do sieci.
2. Warunki przy³¹czenia, o których mowa w ust. 1 powinny, co najmniej okreliæ:
1) miejsce i sposób po³¹czenia sieci wodoci¹gowej i/lub
kanalizacyjnej z instalacjami nieruchomoci,
2) maksymaln¹ iloæ wody dostarczanej do nieruchomoci
z podzia³em na poszczególne cele,
3) maksymaln¹ iloæ cieków odprowadzan¹ z nieruchomoci i ich jakoæ,
4) wymagania dotycz¹ce miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego i/lub urz¹dzenia pomiarowego.
3. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
§24. 1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych
do przy³¹czenia nieruchomoci do sieci jest wczeniejsze
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pisemne uzgodnienie z Us³ugodawc¹ dokumentacji technicznej (w tym projektu).
2. Us³ugodawca wydaje uzgodnienia, o których mowa
w ust. 1, w terminie 14 dni o dnia otrzymania dokumentacji
oraz po spe³nieniu innych warunków wymaganych przepisami prawa budowlanego.
3. Us³ugodawca odmawia uzgodnienia, o których mowa
w ust. 1, je¿eli dokumentacja techniczna jest niezgodna
z wydanymi warunkami technicznymi.
§25. Przed zawarciem umowy, Us³ugodawca dokonuje
odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków przy³¹czenia.
§26. 1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Us³ugodawca dokonuje sprawdzania zgodnoci wykonanych
prac z wydanymi przez Us³ugodawcê warunkami przy³¹czenia
do sieci, oraz z projektem przy³¹cza.

ROZDZIA£ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków
§31. 1. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do udzielenia
Us³ugobiorcy informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych
zak³óceñ w zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu cieków
oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia
Us³ugobiorcy w przypadkach gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu nag³ej awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,

2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, dokonywany jest
niezw³ocznie przed zasypaniem przy³¹cza.

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska.

3. Po zg³oszeniu gotowoci do odbioru Us³ugodawca
uzgadnia termin odbioru.

3. O przerwach w dostawie wody wynikaj¹cych
z
planowanych
prac
konserwacyjno-remontowych
Us³ugodawca powiadomi Us³ugobiorcê najpóniej na dwa
dni przed ich planowanym terminem w sposób zwyczajowo
przyjêty.

4. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 potwierdzony jest
przez strony w sporz¹dzonym protokole odbioru.
§27. Us³ugodawca odmawia przy³¹czenia do sieci je¿eli
przy³¹cze zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami przy³¹czenia.
§28. Zakres utrzymania przy³¹cza przez Us³ugodawcê lub
Us³ugobiorcê okrela umowa.
ROZDZIA£ VI
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci
dostêpu do us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych
§29. 1. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w przysz³oci wyznaczaj¹ w szczególnoci:
1) wieloletnie programy inwestycyjne,
2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 dostêpne s¹ w Urzêdzie
Gminy w Dobrzycy.
§30. Us³ugodawca ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej, je¿eli:
1) w wyniku przy³¹czenia nie zostanie zachowany minimalny
poziom us³ug, a w szczególnoci zabraknie wymaganych
zdolnoci produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni cieków oraz zdolnoci dostawczych istniej¹cych
uk³adów dystrybucji wody i odprowadzania cieków
2) nie posiada technicznych mo¿liwoci wiadczenia us³ug.

4. W przypadku, gdy przerwa w dostawie wody trwa
d³u¿ej ni¿ 12 godzin Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt
poboru wody i poinformuje Us³ugobiorców o jego lokalizacji
w sposób zwyczajowo przyjêty.
§32. Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorcê o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków z co najmniej 12 miesiêcznym
wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji
Us³ugobiorcy do nowych warunków.
§33. 1. Przerwy i ograniczenia w ci¹g³oci dostawy wody
mog¹ mieæ miejsce w przypadku:
a) braku wody na ujêciu,
b) zanieczyszczenia wody na ujêciu w sposób niebezpieczny
dla zdrowia,
c) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych,
d) koniecznoci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wykonywania planowanych
prac konserwacyjnych i remontowych,
e) koniecznoci usuwania awarii,
f) przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
g) z wy³¹cznej winy Us³ugobiorcy lub osoby trzeciej, za któr¹
Us³ugodawca nie ponosi odpowiedzialnoci
h) wyst¹pienia si³y wy¿szej.
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2. Wyst¹pienie przerwy w odbiorze cieków mo¿e mieæ
miejsce w przypadku:
a) koniecznoci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub wykonywania planowanych
prac konserwacyjnych i remontowych,
b) koniecznoci usuwania awarii,
c) przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
d) z wy³¹cznej winy Us³ugobiorcy lub osoby trzeciej, za któr¹
Us³ugodawca nie ponosi odpowiedzialnoci
e) wyst¹pienia si³y wy¿szej.
§34. Us³ugodawca w przypadku wyst¹pienia przerw
w dostawach wody spowodowanych si³ami wy¿szymi, zdarzeniami nag³ymi, nieprzewidzianymi i niezale¿nymi od niego
jest zobowi¹zany w szczególnoci:
1) niezw³ocznie poinformowaæ Us³ugobiorcê o zaistnia³ej
sytuacji w sposób zwyczajowo przyjêty,
2) uruchomiæ zastêpcze punkty poboru wody rozmieszczone
w sposób umo¿liwiaj¹cy korzystanie z nich przez Us³ugobiorcê i poinformowaæ o ich usytuowaniu,

i 3, informuje o tym fakcie osobê, która z³o¿y³a probê
i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.
Termin ten w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30
dni od dnia z³o¿enia proby.
§36. Us³ugodawca w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug, zobowi¹zany jest do udzielenia Us³ugobiorcy informacji o przewidywanym terminie usuniêcia przerw i zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug.
§37. 1. Us³ugobiorca ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, zg³aszane s¹
niezw³ocznie po wyst¹pieniu zak³ócenia na pimie lub osobicie przez Us³ugobiorcê w siedzibie Us³ugodawcy.
3. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do powiadomienia
Us³ugobiorcy o sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14
dni od daty jej wp³ywu. Termin ten mo¿e ulec przed³u¿eniu,
je¿eli istnieje koniecznoæ przeprowadzenia szczegó³owego
postêpowania wyjaniaj¹cego. O tym fakcie Us³ugodawca
informuje osobê, która z³o¿y³a reklamacjê i wskazuje ewentualny termin jej za³atwienia.

3) niezw³ocznie przyst¹piæ do usuwania skutków awarii
wynikaj¹cych ze zdarzeñ nag³ych b¹d z dzia³ania si³
wy¿szych.

§38. Us³ugobiorca mo¿e dochodziæ roszczeñ odszkodowawczych za szkody powsta³e w wyniku przerwania dostawy
wody lub odbioru cieków, a tak¿e za szkody powsta³e
w wyniku dostawy wody o obni¿onych parametrach jakociowych.

ROZDZIA£ VIII

ROZDZIA£ IX

Standardy obs³ugi odbiorców us³ug, a w szczególnoci
sposoby za³atwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotycz¹cych zak³óceñ w dostawie wody
i odprowadzania cieków

Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe

§35. 1. Us³ugodawca jest zobowi¹zany do udzielania
wszelkich istotnych informacji dotycz¹cych:
1) prawid³owego sposobu wykonywania przez Us³ugobiorcê
umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków,
2) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców,
3) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub odprowadzaniu cieków,
4) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,

wodoci¹gowych

5) planowanych przerw w wiadczeniu us³ug.
2. Us³ugodawca udziela informacji za porednictwem
telefonu, faksu lub elektronicznych rodków przekazu, bez
zbêdnej zw³oki, jednak¿e w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 dni.
3. Je¿eli proba o udzielenie informacji zosta³a przed³o¿ona na pimie, Us³ugodawca udziela odpowiedzi w terminie
14 dni od daty otrzymania proby.
4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymagaj¹cych okresów d³u¿szych ni¿ terminy wskazane w ust. 2 i 3,
Us³ugodawca przed up³ywem terminów wskazanych w ust. 2

§39. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna
z hydrantów zainstalowanych na gminnej sieci wodoci¹gowej.
§40. Prawo do korzystania z hydrantów zainstalowanych
na gminnej sieci wodoci¹gowej maj¹ wy³¹cznie jednostki
Stra¿y Po¿arnej.
§41. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpo¿arowe z gminnej sieci wodoci¹gowej s¹ zobowi¹zani do powiadomienia Us³ugodawcy o miejscu po¿aru niezw³ocznie po
otrzymaniu zg³oszenia, nie póniej ni¿ w terminie 3 dni.
§42. Us³ugodawca obci¹¿a Gminê Dobrzyca za wodê
pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe stosuj¹c ceny ustalone
w taryfie; mo¿e te¿ zawrzeæ umowê z Gmin¹, w której
okrelone zostan¹ zasady rozliczeñ za pobran¹ wodê ca cele
przeciwpo¿arowe lub inne cele wymienione w art. 22 ustawy.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe.
§43. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
maj¹ zastosowanie: w szczególnoci ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123 z 2006
r., poz. 858) oraz Kodeks cywilny.
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§44. Us³ugodawca udostêpnia nieodp³atnie Us³ugobiorcy
niniejszy regulamin.

Poz. 3895

§45. Zmiany do regulaminu s¹ wprowadzane w trybie
przewidzianym do jego uchwalania.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak
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3896
UCHWA£A Nr XXXV/203/06 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w Gminie Dobrzyca

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) Rada Gminy Dobrzyca uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
mieszkañców Gminy Dobrzyca.
§2. Konsultacjê przeprowadza siê na zarz¹dzenie organów
gminy:
1) Rady Gminy
2) Wójta Gminy.
§3. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji do
organów gminy mog¹ tak¿e zwróciæ siê:
1) grupa co najmniej 1/20 mieszkañców gminy uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach, je¿eli konsultacja
dotyczy mieszkañców ca³ej gminy,
2) grupa co najmniej 1/20 mieszkañców z obszaru gminy
objêtego konsultacj¹, uprawnionych do brania udzia³u,
je¿eli konsultacja dotyczy czêci gminy.
2. Wnioski mieszkañców o których mowa w ust. 1 powinny
zawieraæ ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, nr ewidencyjny PESEL oraz w³asnorêcznie z³o¿one podpisy. Wniosek
powinien wskazywaæ równie¿ reprezentanta wnioskodawców.
3. Iloæ mieszkañców o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2
ustala siê na dzieñ 31 grudnia poprzedzaj¹cego roku kalendarzowego.
4. O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkañców decyduje Rada Gminy Dobrzyca w odrêbnej uchwale,
któr¹ podejmuje w terminie do 60 dni od daty otrzymania
kompletnego wniosku.
5. W przypadku nie uwzglêdnienia wniosku mieszkañców
o przeprowadzenie konsultacji Rada Gminy informuje o tym
wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz og³asza treæ
uchwa³y z uzasadnieniem na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Dobrzycy, w³aciwych jednostek pomocniczych gminy oraz
na stronie internetowej Gminy Dobrzyca.
§3. Treæ pytañ oraz warianty mo¿liwych odpowiedzi
okrela organ zarz¹dzaj¹cy konsultacje.
§4. Konsultacje przeprowadza siê poród osób, mieszkañców okrelonej wsi so³eckiej lub jej czêci wzglêdnie ca³ej
gminy stale zamieszkuj¹cych na tym obszarze i posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze.
§5. Miejsce konsultacji, dzieñ i godziny okrela organ
zarz¹dzaj¹cy konsultacje.
§6. Koszty konsultacji pokrywa Gmina Dobrzyca.

§7. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzane w formach:
1) g³osowania w obwodach g³osowania ustalonych dla
wyborów do rad gmin,
2) g³osowania na zebraniu wiejskim na zasadach ustalonych
w statucie so³ectwa,
3) zebrania przez so³tysów z udzia³em co najmniej
2 cz³onków rady so³eckiej podpisów na listach zwieraj¹cych postawione pytania.
§8. Tryb przeprowadzania konsultacji w formie o której
mowa w §7 pkt 1 odbywa siê w sposób nastêpuj¹cy:
1. G³osowanie przeprowadzaj¹ i ustalaj¹ wyniki komisje
w sk³adach 3 do 6 osobowych powo³ane przez Wójta
Gminy na 15 dni przed dniem konsultacji.
2. Osoba uprawniona bior¹ca udzia³ w konsultacji otrzymuje
od komisji kartê do g³osowania, której wzór okrela Wójt
Gminy.
Karta do g³osowania zawiera:
1) treæ konsultacji, nazwê organu, który j¹ zarz¹dzi³ oraz
datê konsultacji,
2) pytania i mo¿liwe warianty odpowiedzi,
3) pouczenie o sposobie udzielania odpowiedzi i warunkach wa¿noci g³osu,
4) pieczêæ organu zarz¹dzaj¹cego konsultacje.
3. G³os jest niewa¿ny je¿eli:
1) na karcie do g³osowania, w odniesieniu do poszczególnych pytañ lub wariantów, nie zaznaczono ¿adnej
odpowiedzi lub nie dokonano wyboru ¿adnego wariantu,
2) na karcie do g³osowania zaznaczono wiêcej ni¿ jedn¹
odpowied na dane pytanie lub dokonano wyboru
wiêcej ni¿ jednego wariantu.
4. Osoby uprawnione bior¹ udzia³ w konsultacjach
osobicie, okazuj¹c komisji przed otrzymaniem karty do
g³osowania dokument to¿samoci.
5. Wójt Gminy sporz¹dza spisy wyborców uprawnionych do
udzia³u w konsultacjach wed³ug wzoru okrelonego dla
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.
6. W sprawie przebiegu g³osowania i ustalenia wyników
konsultacji stosuje siê odpowiednio przepisy rozdzia³ów
8 i 9 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168

— 17398 —

7. Po zakoñczeniu g³osowania komisja sporz¹dza protokó³,
który okrela liczbê:

Poz. 3896, 3897

3) imiê i nazwisko osoby uprawnionej opowiadaj¹cej siê za
postawionym na wstêpie listy pytaniem

1) osób uprawnionych do g³osowania,

4) nr PESEL,

2) osób, którym wydano karty do g³osowania,

5) podpis osoby uprawnionej,

3) kart wyjêty z urny,

6) podpisy osoby wobec których sk³adane by³y podpisy,

4) kart niewa¿nych

7) pieczêæ organu, który zarz¹dzi³ konsultacje.

5) kart wa¿nych,
6) g³osów niewa¿nych,
7) g³osów wa¿nych,
8) g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne odpowiedzi.
8. Po wykonaniu czynnoci okrelonych w §8 ust. 7 przewodnicz¹cy komisji najpóniej nastêpnego dnia przekazuje
Wójtowi Gminy ca³¹ dokumentacjê z konsultacji.
§9. Listy, o których mowa w §7 pkt 3 winny zawieraæ:

§10. Wójt Gminy na podstawie protoko³ów Komisji,
protoko³ów z zebrañ wiejskich lub list z zebranymi podpisami
og³asza na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy i w³aciwych
jednostek pomocniczych gmin i na stronie internetowej Gminy
Dobrzyca wyniki konsultacji w terminie 14 dni od dnia ich
zakoñczenia.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§12. Traci moc uchwa³a Nr XXX/199/02 Rady Gminy
Dobrzyca z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji w Gminie Dobrzyca.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

1) treæ pytania,
2) nazwa so³ectwa,

Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak

3897
UCHWA£A Nr XLVI/300/2006 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE
z dnia 21 wrzenia 2006 r.
w sprawie okrelenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r.
Nr 17 poz. 128), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz
z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875) oraz art. 174 ust.
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz
z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104, poz. 708), uchwala siê co
nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela zasady przyznawania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§2. 1. Udzielenie dotacji celowej przez Gminê mo¿e
nast¹piæ po z³o¿eniu przez w³aciciela lub posiadacza zabytku
wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej
wnioskodawc¹, wniosku w tej sprawie w Urzêdzie Miasta
i Gminy w Kêpnie. Dotacja mo¿e byæ udzielona na wydatki
ponoszone w roku z³o¿enia wniosku lub roku nastêpnym.
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2. Wnioski o udzielenie dotacji na prace, które zostan¹
przeprowadzone w roku nastêpnym, sk³ada siê do dnia
15 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok, w którym ma byæ
udzielona dotacja, z zastrze¿eniem ust. 3 i 4.
3. Wnioski o udzielenie dotacji na prace, które zostan¹
przeprowadzone w roku 2007, sk³ada siê do dnia 30 padziernika 2006 roku.
4. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3, nie maj¹
zastosowania w przypadku ubiegania siê o dotacjê na prace
interwencyjne wynikaj¹ce z zagro¿enia zabytku.
5. Wniosek zawiera:
1) imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub
nazwê, siedzibê i adres jednostki organizacyjnej, bêd¹cej
wnioskodawc¹,

Poz. 3897

2) fakt kontynuowania prac,
3) wysokoæ zaanga¿owanych rodków w³asnych.
§4. Zakres prac objêtych dotacj¹ oraz jej wysokoæ
ustalane s¹ odrêbnie dla ka¿dego wniosku.
§5. 1. Po rozpatrzeniu wniosku przez Komisjê, o której
mowa w §3, Burmistrz przek³ada Radzie Miejskiej propozycjê
wysokoci przyznania dotacji na okrelone prace lub roboty.
2. Przyznana dotacja wyp³acana bêdzie na podstawie
zawartej umowy, która winna okrelaæ:
1) zakres planowych prac i termin ich realizacji,
2) wysokoæ udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej
p³atnoci,
3) tryb kontroli wykonania umowy,

2) okrelenie organu, u którego wnioskodawca ubiega siê
o udzielenie dotacji,

4) sposób rozliczenia dotacji,

3) wskazanie zabytku, z uwzglêdnieniem miejsca jego po³o¿enia,

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub
warunkami przyznania dotacji.

4) wskazanie tytu³u prawnego wnioskodawcy do zabytku,
5) okrelenie prac, na które ma byæ udzielona dotacja
i termin ich wykonania,
6) okrelenie wysokoci dotacji, o któr¹ ubiega siê wnioskodawca,
7) informacjê o rodkach publiczny przyznanych z innych
róde³ na prace, o których mowa w punkcie 5 oraz
informacjê o wyst¹pieniu o takie rodki z³o¿onym do
innych podmiotów.
6. Wzór wniosku okrela za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
7. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie
prac w roku z³o¿enia wniosku lub w roku nastêpuj¹cym po
roku z³o¿enia wniosku do³¹cza siê:
1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodawcê
tytu³u prawnego do zabytku,
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na
prowadzenie prac okrelonych we wniosku, które maj¹
byæ przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowê, je¿eli prace wymagaj¹ uzyskania
takiego pozwolenia,
5) kosztorys oferty prac, z uwzglêdnieniem cen zakupu
materia³ów niezbêdnych do ich przeprowadzenia,
6) kopiê najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów
o zamówieniach publicznych, wybranej w postêpowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zawieraj¹c¹
wyodrêbnione ceny zakupu materia³ów niezbêdnych do
wykonania pracy, je¿eli prowadzenia takiego trybu
wymagaj¹ przepisy.
§3. Wniosek o przyznanie dotacji opiniuje Komisja
Gospodarcza i Bud¿etu Rady Miejskiej w Kêpnie, uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce kryteria:
1) stan zachowania obiektu,

3. Wzór umowy okrela za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
4. Umowê zawiera siê na czas realizacji zadania nie d³u¿ej
ni¿ do 20 grudnia danego roku bud¿etowego.
§6. 1. Dotacja nie mo¿e byæ wykorzystana na inne cele ni¿
okrelone w umowie.
2. Rozliczenie dotacji nastêpuje w formie pisemnego
sprawozdania merytorycznego i finansowego, wed³ug wzoru
stanowi¹cego za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y i dotyczyæ musi
ca³oci dotowanego zadania. Rozliczenie nastêpuje
w terminie okrelonym w umowie o dotacjê. Do rozliczenia
powinno byæ do³¹czone zestawienie kosztów wed³ug wzoru
stanowi¹cego za³¹cznik nr 4 oraz kserokopie faktur dokumentuj¹cych wydatki.
3. W przypadku wykorzystania na realizacjê zadania tylko
czêci przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana czêæ
dotacji podlega zwrotowi w terminie okrelonym w ust. 2.
§7. 1. Kontroli wykonania zadania w zakresie merytorycznym i finansowym dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy
Kêpno.
2. Podanie przez wnioskodawcê nieprawid³owych informacji w celu uzyskania dotacji, brak terminowego rozliczenia
dotacji, stwierdzenie naruszenia przepisów prawa lub niedotrzymanie zapisów mowy w trakcie realizacji zadania, stanowi
podstawê natychmiastowego zwrotu dotacji.
3. Zwrot dotacji odbywa siê na zasadach okrelonych
w art. 145 i 146 w zwi¹zku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.).
§8. 1. Od chwili z³o¿enia wniosku do zakoñczenia
postêpowania o udzielenie dotacji zapewnia siê pe³n¹
jawnoæ postêpowania, w szczególnoci przez:
1) publiczne og³oszenie wykazu z³o¿onych wniosków,
2) zapewnienie uczestnikom postêpowania wgl¹du do opinii
wydanych w sprawie wniosków,
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3) podanie do publicznej wiadomoci rozstrzygniêcia w sprawie wniosków.

§10. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Jawnoæ rozliczenia dotacji zapewnia siê poprzez
podanie do publicznej wiadomoci (przez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Kêpnie) pisemnego
sprawozdania finansowo-rzeczowego o zadaniu.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Kêpno.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Andrzej Stachowiak
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3898
UCHWA£A Nr XXX/160/2006 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 22 wrzenia 2006 r.
w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami)
ustala siê, co nastêpuje:
§1. Tworzy siê odrêbny obwód g³osowania Nr 5 w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Liskowie ul. Ks. Wac³awa Bliziñskiego
96 dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach samorz¹dowych zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lisków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Gra¿yna Bron

3899
UCHWA£A Nr XXXIV/306/2006 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 28 wrzenia 2006 r.
w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych
miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.); art. 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z pón. zm.); rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 4.08.2006 r. w sprawie udzielania przez
Gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
lub tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ (Dz.U. Nr 142, poz. 1017)  uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wprowadza siê program pomocy w zakresie
zwolnieñ od podatku od nieruchomoci na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹.
2. Program spe³nia warunki okrelone w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 4.08.2006 r. w sprawie udzielania przez
Gminy pomoc regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

lub tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ (Dz.U. Nr 142, poz. 1017).
3. Program zawiera dodatkowe warunki dopuszczalnoci
udzielania pomocy regionalnej, inne ni¿ wymienione
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 4.08.2006 r.
w sprawie udzielania przez Gminy pomoc regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ (Dz.U. Nr 142, poz. 1017),
które nie s¹ sprzeczne z tym rozporz¹dzeniem.
§2. 1. Podstawê prawn¹ udzielenia pomocy publicznej
stanowi:
1) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 4.08.2006 r.
w sprawie udzielania przez Gminy pomoc regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ (Dz.U. Nr 142,
poz. 1017)
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2) niniejsza uchwa³a.
2. Szczegó³owe warunki udzielania pomocy publicznej na
wspieranie nowej inwestycji zosta³y zawarte w §6 niniejszej
uchwa³y.
3. Szczegó³owe warunki udzielania pomocy publicznej na
tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ zosta³y zawarte w §7 niniejszej uchwa³y.
§3. Pomoc zawarta w niniejszej uchwale przeznaczona
jest na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych
miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ na terenie Gminy
Ostrów Wielkopolski.
§4. 1. Przedsiêbiorca, który uzyska³ pomoc na postawie
niniejszego programu nie mo¿e równoczenie korzystaæ
z innych tytu³ów pomocy publicznej w gminie Ostrów
Wielkopolski  owiadczenie stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
2. Zwolnienia nie obejmuj¹ handlu prowadzonego
w obiekcie handlowym o powierzchni u¿ytkowej powy¿ej 500
m2 i zwi¹zanych z nim gruntów i budowli, us³ug developerskich oraz stacji paliw.
3. Zwolnienia okrelone w niniejszej uchwale nie maj¹
zastosowania do:
1) nabycia nieruchomoci w ramach przekszta³cenia maj¹tku
Skarbu Pañstwa lub Gminy na podstawie ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 171, poz. 1397 ze zmianami)
2) nabycia nieruchomoci przez osobê fizyczn¹, bêd¹c¹ przedsiêbiorc¹ od ma³¿onka, rodzeñstwa, wstêpnych lub zstêpnych, osób zwi¹zanych stosunkiem przysposobienia, opieki
lub kurateli,
3) nabycie nieruchomoci przez spó³kê prawa handlowego
od wspólnika lub od ma³¿onka, rodzeñstwa, wstêpnych
lub zstêpnych, osób zwi¹zanych stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli wspólnika tej spó³ki.
Owiadczenie w w/w sprawach stanowi za³¹cznik Nr 2 do
uchwa³y.
§5. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaleg³oci
z tytu³u podatków i op³at lokalnych oraz innych zobowi¹zañ
wobec bud¿etu Gminy Ostrów Wielkopolski.
§6. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci przedsiêbiorców, którzy zrealizuj¹ na terenie Gminy Ostrów
Wielkopolski inwestycje po dniu wejcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y.
2. Wyklucza siê mo¿liwoæ wspierania inwestycji
odtworzeniowych, maj¹cych jedynie doprowadziæ do odtworzenia zdolnoci produkcyjnych.
3. Zwolnienie przys³uguje na okres:
1) 1 roku - w przypadku inwestycji od 50 tys. EURO do 100
tys. EURO w przypadku inwestycji zakoñczonej w terminie
1 roku od dnia dokonania zg³oszenia organowi podatkowemu,
2) 2 lat - w przypadku inwestycji powy¿ej 100 tys. EURO do
250 ty. EURO w przypadku inwestycji zakoñczonej

Poz. 3899

w terminie 1 roku od dnia dokonania zg³oszenia organowi
podatkowemu,
3) 3 lat - w przypadku inwestycji powy¿ej 250 tys. EURO do 1
mln EURO w przypadku inwestycji zakoñczonej w terminie
2 lat od dnia dokonania zg³oszenia organowi podatkowemu,
4) 5 lat - w przypadku inwestycji powy¿ej 1 mln EURO
w przypadku inwestycji zakoñczonej w terminie 2 lat od
dnia dokonania zg³oszenia organowi podatkowemu.
4. Do kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ na
wspieranie nowych inwestycji nie zalicza siê kosztów
o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia wymienionego w §2 niniejszej uchwa³y.
5. Cenê nabycia i koszt wytworzenia rodków trwa³ych
ustala siê zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzenia
1994 r. o rachunkowoci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze
zmianami).
6. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przed³o¿enie
przez przedsiêbiorcê:
1) owiadczenia:
a) o zamiarze skorzystania z pomocy w terminie nie
póniej ni¿ do dnia 31.12.2006 r. i 30 dni przed rozpoczêciem inwestycji  owiadczenie stanowi za³¹cznik
nr 3 do uchwa³y,
b) terminie zakoñczenia nowej inwestycji  owiadczenie
stanowi za³¹cznik nr 4 do uchwa³y,
c) zobowi¹zaniu, ¿e co najmniej 25% kosztów inwestycji
przedsiêbiorca pokryje ze rodków w³asnych nie
pochodz¹cych ze rodków pomocy publicznej  owiadczenie stanowi za³¹cznik nr 5 do uchwa³y,
d) zobowi¹zaniu utrzymania nowej inwestycji przez przedsiêbiorcê na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez
okres co najmniej 5 lat od dnia zakoñczenia inwestycji
 owiadczenie stanowi za³¹cznik nr 6 do uchwa³y,
2) uwierzytelnionych przez przedsiêbiorcê za zgodnoæ
z orygina³em kopii:
a) faktur VAT,
b) rachunków,
c) dokumentów OT przyjêcia rodka trwa³ego na stan,
d) aktów notarialnych,
e) koñcowych protoko³ów odbioru robót,
3) informacji o udzielonej pomocy publicznej uzyskanej
w ró¿nych formach i z ró¿nych róde³ na realizacjê
inwestycji  informacja stanowi za³¹cznik nr 7 do uchwa³y.
§7. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci przedsiêbiorców, którzy utworz¹ nowe miejsca pracy zwi¹zane z now¹
inwestycj¹, o której mowa w §6 niniejszej uchwa³y.
2. Na nowo utworzonych miejscach pracy zostan¹
zatrudnione osoby bezrobotne lub którym pracodawca
wypowiedzia³ umowê o pracê lub osoby, które s¹ w okresie
wypowiedzenia umowy o pracê;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168

Poz. 3899

— 17413 —

-

3. Zwolnienie przys³uguje w wysokoci:
1) w pierwszym roku zwolnienia:
a) 1.000,00 z³ - za ka¿de nowe miejsce pracy, przy
zatrudnieniu powy¿ej 50 pracowników.

Zwolnienie w wysokoci 500,00 z³ przys³uguje pod
warunkiem, ¿e:

Zwolnienie przys³uguje pod warunkiem, ¿e:
-

zostanie utworzone minimum 51 dodatkowych
nowych miejsc pracy,

-

zostanie utrzymany redni poziom zatrudnienia
z okresu 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ
przyst¹pienia do programu.

b) w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy
w czasie trwania pierwszego roku zwolnienia,
przedsiêbiorca nabywa prawo do zwolnienia w drugim
roku zwolnienia w wysokoci 500,00 z³ za ka¿de nowe
miejsce pracy,
2) w drugim roku zwolnienia:
a) 2.000,00 z³ - za ka¿de nowe miejsce pracy utworzone
w dniu rozpoczêcia drugiego roku zwolnienia,
b) 500,00 z³ - za ka¿de utrzymane miejsce pracy utworzone
w pierwszym roku zwolnienia.
Zwolnienie przys³uguje w wysokoci 2.000,00 z³ pod
warunkiem, ¿e:
-

wyst¹pi³ wzrost nowych miejsc pracy w pierwszym
dniu drugiego roku zwolnienia w stosunku do
redniego poziomu zatrudnienia w okresie 12
miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ, w którym przedsiêbiorca naby³ prawo do 2 - letniego zwolnienia,

-

zostanie utrzymane minimum 1 dodatkowe nowe
miejsce pracy które zosta³o utworzone w pierwszym dniu 2  letniego zwolnienia,

Zwolnienie w wysokoci 500,00 z³ przys³uguje pod
warunkiem, ¿e:
-

zostanie utrzymane minimum 51 dodatkowych
nowych miejsc pracy

-

w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy
w czasie trwania drugiego zwolnienia, przedsiêbiorca nabywa prawo do zwolnienia w trzecim roku
zwolnienia w wysokoci 500,00 z³ za ka¿de nowe
miejsce pracy,

3) w trzecim roku zwolnienia:
a) 3.000,00 z³ - za ka¿de miejsce pracy utworzone w dniu
rozpoczêcia trzeciego roku zwolnienia,
b) 500,00 z³ - za ka¿de utrzymane miejsce pracy utworzone w pierwszym oraz drugim roku zwolnienia,
Zwolnienie przys³uguje w wysokoci 3.000,00 z³ pod
warunkiem, ¿e:
-

wyst¹pi³ wzrost nowych miejsc pracy w pierwszym
dniu trzeciego roku zwolnienia w stosunku do
redniego poziomu zatrudnienia w okresie 12
miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ, w którym przedsiêbiorca naby³ prawo do 3 - letniego zwolnienia,

zostanie utrzymane minimum 1 dodatkowe
miejsce pracy które zosta³o utworzone w pierwszym dniu 3  letniego zwolnienia,

-

zostanie utrzymane minimum 51 dodatkowych
nowych miejsce pracy,

4) od czwartego do 5 roku (w³¹cznie) zwolnienia
-

500,00 z³ - za ka¿de utrzymane miejsce pracy utworzone
w pierwszym, drugim oraz trzecim roku zwolnienia.
Zwolnienie przys³uguje w wysokoci 500,00 z³ pod
warunkiem, ¿e:

-

zostanie utrzymane minimum 51 dodatkowych
nowych miejsce pracy w stosunku do redniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ, w którym przedsiêbiorca naby³ prawo do
3 - letniego zwolnienia.

4. Dopuszcza siê zlikwidowanie do 2 - ch nowych miejsc
pracy w trakcie korzystania ze zwolnienia, pod warunkiem, ¿e
w wyniku zlikwidowanego miejsca pracy zostanie zachowany
warunek wzrostu miejsc pracy. W takiej sytuacji przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do zwrotu nabytego zwolnienia za 1 lub
2 miejsca pracy w wysokoci zwolnienia przys³uguj¹cego na
utworzenie nowych miejsc pracy, licz¹c od pierwszego dnia
roku zwolnienia, w którym zlikwidowano miejsce pracy.
Uzyskan¹ kwotê zwolnienia nale¿y zwróciæ wraz z odsetkami
(od nale¿noci podatkowych) w terminie 7 dni licz¹c od
pierwszego dnia tego roku, w którym zosta³y zlikwidowane
miejsca pracy. Odsetki naliczane s¹ od dnia utraty prawa do
zwolnienia do dnia wp³aty. Pozosta³e zwolnienia zachowuj¹
moc.
5. Za zlikwidowanie powy¿ej 2  ch nowych miejsc pracy
w trakcie korzystania ze zwolnienia podatnik traci prawo do
korzystania z dalszego zwolnienia. Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do zwrotu ca³ej kwoty zwolnienia w wysokoci
przypadaj¹cej z pierwszego dnia roku zwolnienia, w którym
zlikwidowano miejsca pracy. Uzyskan¹ kwotê zwolnienia nale¿y
zwróciæ wraz z odsetkami (od nale¿noci podatkowych)
w terminie 7 dni licz¹c od pierwszego dnia tego roku
w którym zosta³y zlikwidowane miejsca. Odsetki naliczane s¹
od dnia utraty prawa do zwolnienia do dnia wp³aty. Zwolnienia otrzymane do czasu utraty prawa do zwolnienia zachowuj¹ moc.
6. Dla przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ
w okresie krótszym ni¿ 12 miesiêcy, przyjmuje siê poziom
zatrudnienia z okresu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski (dla przedsiêbiorców
rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ - przyrost
zatrudnienia liczy siê od zera),
7. redni poziom oblicza siê poprzez podzielenie sumy
dwunastu stanów zatrudnienia na koniec poszczególnych
miesiêcy przez liczbê 12. W przypadku, o którym mowa
w pkt. 6 poprzez podzielenie iloci stanów zatrudnienia miesiêcy przez liczbê miesiêcy w których by³a prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza (za³¹cznik nr 8 do uchwa³y).
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8. redni stan zatrudnienia w miesi¹cach, gdzie wyst¹pi³
przyrost zatrudnienia oblicza siê jako redni¹ stanów z pocz¹tku
i koñca poszczególnych miesiêcy pracowników zatrudnionych
na umowê o pracê na czas nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy, zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy.
9. Stosuje siê matematyczn¹ metodê zaokr¹gleñ przy
obliczaniu wskanika 50%.
10. Warunkiem skorzystania ze zwolnieñ jest przed³o¿enie
przez przedsiêbiorcê nie póniej ni¿ w ci¹gu 2 miesiêcy licz¹c
od dnia, w którym przedsiêbiorca utworzy³ 51 dodatkowych
nowych miejsc pracy
1) owiadczenia:
a) spe³nieniu warunków okrelonych w niniejszym
programie  owiadczenie stanowi za³¹cznik nr 9 do
uchwa³y,
b) o zatrudnieniu osoby, której zosta³a wypowiedziana
umowa o pracê lub ¿e jest w okresie wypowiedzenia
- owiadczenie stanowi za³¹cznik nr 10 do uchwa³y,
c) ¿e udzia³ w³asny w kosztach zatrudnienia wynosi co
najmniej 25%  owiadczenie stanowi za³¹cznik nr 11
do uchwa³y,
d) o zobowi¹zaniu utrzymania nowo utworzonych miejsc
pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ przez przedsiêbiorcê na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez
okres co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia 
owiadczenie stanowi za³¹cznik nr 12 do uchwa³y.
2) zawiadczenia z Powiatowego Urzêdu Pracy o statusie
osoby bezrobotnej dotycz¹ce osoby nowozatrudnionej,
3) informacji o wysokoci zatrudnienia na ostatni dzieñ
miesi¹ca poprzedzaj¹cy miesi¹c przyst¹pienia do programu,

2. W przypadku nowo wybudowanych budynków lub ich
czêci, nowo wybudowanych budowli lub ich czêci obowi¹zek podatkowy powstaje 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po
roku, w którym budowa zosta³a zakoñczona lub rozpoczêto
ich u¿ytkowanie pomoc bêdzie przys³ugiwa³a od dnia powstania obowi¹zku podatkowego do koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c w którym przekroczono dopuszczaln¹ intensywnoæ pomocy.
3. Kwota zwolnienia nie mo¿e przewy¿szaæ kwoty
nale¿nego podatku od nieruchomoci naliczonego od
zwiêkszonej podstawy opodatkowania. W przypadku nabycia
prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, zwolnienie
przys³uguje do wysokoci nale¿nej kwoty podatku, przypadaj¹cej proporcjonalnie do iloci miesiêcy z danego roku
podatkowego, odpowiadaj¹cym okresowi zwolnienia.
§9. 1. Przedsiêbiorca korzystaj¹cy ze zwolnienia jest zobowi¹zany przedk³adaæ:
1) w terminie do 15 stycznia (stan na 31.12) oraz 15 lipca
(stan na 30.06)
a) w przypadku udzielenia pomocy na wspieranie nowej
inwestycji:
-

owiadczenie o utrzymaniu nowej inwestycji na
terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez okres co
najmniej 5 lat od dnia zakoñczenia inwestycji,
o której mowa w §6,

-

informacji o udzielonej pomocy publicznej uzyskanej w ró¿nych formach i z ró¿nych róde³ na
realizacjê inwestycji,

b) w przypadku udzielenia pomocy na utworzenie
nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹:
-

owiadczenie o utrzymaniu redniorocznego poziomu zatrudnienia bêd¹cego podstaw¹ korzystania
ze zwolnienia  owiadczenie stanowi za³¹cznik nr
14 do uchwa³y,

-

owiadczenie o iloci utrzymanych nowych miejsc
pracy - owiadczenie stanowi za³¹cznik nr 14 do
uchwa³y.

4) zestawienia:
a) redniego poziomu zatrudnienia za okres 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym przedsiêbiorca
utworzy³ pierwsze dodatkowe nowe miejsce pracy
zwi¹zane z inwestycj¹  zestawienie stanowi za³¹cznik
nr 9 do uchwa³y,
b) poniesionych kosztów wynagrodzeñ brutto powiêkszonych o wszystkie dodatkowe p³atnoci zwi¹zane
z zatrudnieniem nowych pracowników,

2) terminie 15 dni, licz¹c od dnia ukoñczenia kolejnego roku
zwolnienia (ze stanem na ostatni dzieñ roku przys³uguj¹cego zwolnienia):

c) wykazu nowo utworzonych miejsc pracy  wykaz
stanowi za³¹cznik nr 13 do uchwa³y,

a) wykaz nowo utworzonych miejsc pracy, wraz z uwierzytelnionymi przez przedsiêbiorcê za zgodnoæ
z orygina³em kopii umów o pracê,

5) uwierzytelnionych przez przedsiêbiorcê za zgodnoæ
z orygina³em kopii umów o pracê w pe³nym wymiarze
czasy pracy,
6) informacji o wielkoci pomocy publicznej uzyskanej
w ró¿nych formach i z ró¿nych róde³ na tworzenie nowych miejsc pracy  informacja stanowi za³¹cznik nr 7 do
uchwa³y.
§8. 1. Zwolnienie przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przedsiêbiorca przyst¹pi³
do programu.

b) zestawienie redniego zatrudnienia za okres 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ, w którym przedsiêbiorca naby³
prawo do 2  letniego zwolnienia,
c) zestawienie redniego zatrudnienia za okres 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ, w którym przedsiêbiorca naby³
prawo do 3  letniego zwolnienia,
d) wykaz utrzymanych nowych miejsc pracy wraz z uwierzytelnionymi przez przedsiêbiorcê za zgodnoæ
z orygina³em kopiami umów o pracê
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e) z poniesionych kosztów wynagrodzeñ brutto powiêkszonych o wszystkie dodatkowe p³atnoci zwi¹zane
z zatrudnieniem nowych pracowników.
2. Przedsiêbiorca, który nie dope³ni³ obowi¹zku okrelonego ust. 1, pkt. 1 i ust. 2 traci prawo do zwolnienia od
pocz¹tku roku przys³uguj¹cego zwolnienia, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê zwolnienia do dnia
z³o¿enia sprawozdania.
3. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia, przedsiêbiorca jest zobowi¹zany powiadomiæ
pisemnie Urz¹d w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia
okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.
4. Przedsiêbiorca, o którym mowa w ust. 3 traci prawo do
zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y
okolicznoci powoduj¹ce utratê tego zwolnienia.
5. Przedsiêbiorca, który wprowadzi³ w b³¹d organ podatkowy co do spe³nienia warunków, uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres jaki
korzysta³ ze zwolnienia.
6. Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do zwrotu uzyskanej
kwoty zwolnienia w ci¹gu 14 dni, licz¹c od dnia utraty prawa
do zwolnienia o którym mowa w ust. 2, 4 i 5.

Poz. 3899

7. Przedsiêbiorca, o którym mowa w ust. 2, 4 i 5 jest
zobowi¹zany jest do zwrotu uzyskanej kwoty zwolnienia wraz
z odsetkami (od nale¿noci podatkowych), naliczonymi od
dnia utraty prawa do zwolnienia do dnia wp³aty.
§10. Pomoc udzielana na podstawie niniejszego programu podlega sumowaniu z inn¹ pomoc¹ udzielon¹ na realizacjê tego samego projektu inwestycyjnego lub tworzenie
nowych miejsc pracy zwi¹zanych z realizacj¹ tego projektu
inwestycyjnego i nie mo¿e przekroczyæ maksymalnej
intensywnoci pomocy okrelonej w rozporz¹dzeniu o którym
w §2 niniejszej uchwa³y.
§11. Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie
wp³ywów do bud¿etu Gminy Ostrów Wielkopolski. Kwota
zmniejszonych dochodów zale¿na bêdzie od liczby przedsiêbiorców, którzy przyst¹pi¹ do programu.
§12. Organem udzielaj¹cym pomocy jest Rada Gminy
Ostrów Wielkopolski jako organ stanowi¹cy i Wójt Gminy
Ostrów Wielkopolski jako organ podatkowy.
§13. 1. Program wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
2. Program obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stefan Matuszak
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3900
UCHWA£A Nr XXX/194/2006 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 25 wrzenia 2006 r.
w sprawie Statutu Powiatowego Urzêdu Pracy w Nowym Tomylu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 roku nr 23, poz. 220, nr 62,
poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688,
nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz art.
21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zmiany:
Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319,
nr 104, poz. 708) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala
STATUT POWIATOWEGO URZÊDU
PRACY W NOWYM TOMYLU.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1. 1. Powiatowy Urz¹d Pracy jest samodzieln¹ jednostk¹
bud¿etow¹, organizacyjnie wchodz¹c¹ w sk³ad powiatowej
administracji zespolonej powiatu nowotomyskiego.
2. Terenem dzia³ania Powiatowego Urzêdu Pracy jest
powiat nowotomyski, w sk³ad którego wchodz¹:
1) Gmina Nowy Tomyl,
2) Gmina Opalenica,
3) Gmina Kulin,
4) Gmina Zb¹szyñ,
5) Gmina Miedzichowo,
6) Gmina Lwówek
3. Siedzib¹ Powiatowego Urzêdu Pracy jest miasto Nowy
Tomyl.

6) ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.),
7) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 249, poz. 2104 i nr 169, poz. 1420),
8) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(jt. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.),
9) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz.U. nr 123,
poz. 1291),
10) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ
publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.),
11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz.U. nr 122, poz. 1143 ze zm.),
12) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.),
13) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (jt. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 923 ze zm.),
14) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz.U. nr 109, poz.
1158 ze zm.),
15) rozporz¹dzenia Rady Unii Europejskiej (1260/1999/WE)
z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzaj¹ce ogólne przepisy
dotycz¹ce funduszy strukturalnych,
16) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (jt. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze
zm.),
17) obowi¹zuj¹cych aktów wykonawczych do wymienionych
w punktach 1-14 ustaw.

§2. Powiatowy Urz¹d Pracy dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206 z 2004 r. nr 90, poz. 759
i nr 267, poz. 2251),
2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001
ze zm.),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j. t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
(Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U.
nr 210, poz. 2135 ze zm.),

II. ZADANIA POWIATOWEGO URZÊDU PRACY
§3. 1. Powiatowy Urz¹d Pracy wykonuje zadania wynikaj¹ce z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).
2. Powiatowy Urz¹d Pracy prowadzi sprawy i realizuje
zadania z zakresu administracji samorz¹dowej, a w szczególnoci s¹ to:
1) rejestrowanie bezrobotnych i innych poszukuj¹cych
pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form maj¹cych na celu aktywizacjê zawodow¹, a w razie braku takich mo¿liwoci wyp³acenia uprawnionym zasi³ków i innych wiadczeñ pieniê¿nych,
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2) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji
zawodowej dla osób bezrobotnych i innych osób
poszukuj¹cych pracy,

3. Upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 2, mo¿e byæ na
wniosek Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy udzielone
tak¿e innym pracownikom Urzêdu.

3) wydawanie decyzji w sprawach dotycz¹cych zatrudnienia
i przeciwdzia³ania bezrobociu na podstawie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
innych ustaw,

§6. 1. Powiatowym Urzêdem Pracy kieruje, zarz¹dza oraz
go reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy.

4) wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym
do pracy poza miejsce sta³ego zamieszkania,

2. Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy wydaje zarz¹dzenia, które obowi¹zuj¹ wszystkich pracowników Urzêdu Pracy
oraz osoby przebywaj¹ce na terenie Powiatowego Urzêdu
Pracy.

5) udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom
poszukuj¹cym pracy w jej znalezieniu, a tak¿e pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników,

3. Zastêpca Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy
zastêpuje Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w czasie jego
nieobecnoci w Urzêdzie Pracy.

6) pozyskiwanie i gospodarowanie rodkami finansowymi
na realizacjê zadañ z zakresu przeciwdzia³ania bezrobociu
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

4. Szczegó³owa organizacjê i zasady dzia³anie Powiatowego Urzêdu Pracy okrela regulamin organizacyjny
Powiatowego Urzêdu Pracy, uchwalany przez Zarz¹d Powiatu
w Nowym Tomylu.

7) inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz
udzielanie w tym zakresie pomocy bezrobotnym,
8) wspó³dzia³anie z Powiatow¹ Rad¹ Zatrudnienia w zakresie
ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
9) inicjowanie i wspieranie dzia³alnoci klubów pracy,
opracowywanie analiz, ocen i sprawozdañ problematyki
zatrudnienia i przeciwdzia³ania bezrobociu w powiecie,

§7. 1. Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Nowym
Tomylu s¹ pracownikami samorz¹du powiatowego.
2. Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Urzêdu Pracy zatwierdza zarz¹d Powiatu w Nowym
Tomylu.

11) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów
lokalnych i innych dzia³añ dotycz¹cych rynku pracy.

§8. 1. Powiatowy Urz¹d Pracy przy realizacji zadañ
wynikaj¹cych z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy wspó³dzia³a z organami, organizacjami i instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ zatrudnienia i przeciwdzia³aniem bezrobociu.

III. ORGANIZACJA POWIATOWEGO URZÊDU PRACY.

2. Powiatowy Urz¹d Pracy przy wykonywaniu swoich
zadañ w szczególnoci wspó³pracuje z:

10) inicjowanie i wdra¿anie instrumentów rynku pracy,

1) Ministrem Pracy i Polityki Spo³ecznej,
§4. 1. Powiatowy Urz¹d Pracy jest jednostk¹ organizacyjn¹
Powiatu Nowotomyskiego.
2. Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy jest powo³ywany
przez Starostê Nowotomyskiego.
3. Zastêpcê Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy
powo³uje i odwo³uje Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy.
4. Prawa i obowi¹zki z zakresu prawa pracy wobec
Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy wykonuje Starosta
Nowotomyski.
5. Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy wykonuje prawa
i obowi¹zki pracodawcy wobec Zastêpcy Dyrektora i pozosta³ych pracowników Powiatowego Urzêdu Pracy.
§5. 1. Decyzje administracyjne w sprawach zwi¹zanych
z realizacja zadañ i kompetencji w zakresie promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podejmuje Starosta
Nowotomyski.
2. Starosta Nowotomyski mo¿e w formie pisemnej
upowa¿niæ Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy do za³atwiania
w jego imieniu innych spraw, w tym do wydawania decyzji,
postanowieñ administracyjnych oraz zawiadczeñ w zakresie
zadañ wykonywanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy.

2) Wojewódzkim Urzêdem Pracy,
3) jednostkami samorz¹du terytorialnego,
4) Powiatow¹ Rad¹ Zatrudnienia,
5) innymi powiatowymi urzêdami pracy,
6) organami administracji publicznej,
7) Pracodawcami i ich organizacjami,
8) zwi¹zkami zawodowymi,
9) organizacjami bezrobotnych,
10) instytucjami i organami powo³anymi do kontroli.
V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE.
§9. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowym Tomylu u¿ywa
pieczêci o treci:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowym Tomylu
ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyl
NIP 788-11-33-040
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§10. Zmiany Statutu Powiatowego Urzêdu Pracy
w Nowym Tomylu dokonywane s¹ uchwa³¹ Rady powiatu
w Nowym Tomylu.

§11. Statut Powiatowego Urzêdu Pracy w Nowym Tomylu
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy rady
() mgr Andrzej Wilkoñski
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UCHWA£A Nr XXX/195/2006 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 25 wrzenia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomylu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142,
poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zmiany:
Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala
STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
RODZINIE W NOWYM TOMYLU
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Jednostka bud¿etowa zwana dalej Jednostk¹ nosi
nazwê Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Tomylu.
§2. 1. Siedzib¹ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
jest Nowy Tomyl.
2. Jednostka dzia³a na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
§3. Podstawê prawn¹ funkcjonowania Jednostki stanowi¹:
1) art. 20-22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

4) uchwa³a nr IV/20/99 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 11 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomylu.
§4. Przedmiotem dzia³alnoci Jednostki jest realizacja
zadañ powiatu z zakresu pomocy spo³ecznej i rehabilitacji
oraz realizacja zadañ wynikaj¹cych z innych ustaw.
ROZDZIA£ II
Gospodarka finansowa
§5. Jednostka prowadzi gospodarkê finansow¹ na
zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
§6. Jednostka mo¿e na wydzielonym rachunku gromadziæ dochody w³asne przewidziane w ustawie o finansach
publicznych i w uchwale Rady Powiatu Nowotomyskiego.
§7. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹
Jednostki ponosz¹ Dyrektor Jednostki i w zakresie mu
powierzonym - G³ówny Ksiêgowy Jednostki.
§8. 1. W sk³ad Jednostki wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki
organizacyjne:
- Zespó³ do spraw obs³ugi ksiêgowej,
- Zespó³ wsparcia rodziny,
- Zespó³ do spraw rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych,
- Stanowisko do spraw organizacyjnych Centrum oraz
wspó³pracy z instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Na czele komórek organizacyjnych stoj¹ kierownicy.
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3. Komórki organizacyjne dziel¹ siê na stanowiska pracy.
4. Podzia³u komórek organizacyjnych na stanowiska
pracy dokonuje Dyrektor Jednostki.
5. Strukturê organizacyjn¹ Jednostki przedstawia
schemat organizacyjny stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego
Statutu.

4) przekazywanie Starocie informacji na temat sytuacji
finansowej i bie¿¹cej dzia³alnoci Jednostki.
2. W stosunku z innymi podmiotami Dyrektor dzia³a na
podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez Starostê.
3. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynnoci
w sprawach z zakresu prawa wobec pracowników Jednostki.

§9. 1. Jednostk¹ kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarz¹d Powiatu Nowotomyskiego.

§11. Wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania
pracowników Jednostki okrelaj¹ przepisy odrêbne.

2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Dyrektora jest Starosta
Nowotomyski.

ROZDZIA£ IV

§10. 1. Do zadañ Dyrektora nale¿y w szczególnoci:

Postanowienia koñcowe.

1) reprezentowanie Jednostki na zewn¹trz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i sk³adnikami
maj¹tku pozostaj¹cymi w dyspozycji Jednostki,
3) opracowywanie planów dzia³ania Jednostki i przedk³adanie sprawozdañ z ich wykonania,

§12. Zmiany niniejszego Statutu wymagaj ¹ uchwa³y
Rady Powiatu.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Andrzej Wilkoñski
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3902
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 wrzenia 2006 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomoci wykazu spó³ek wodnych województwa
wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzieli³ dotacjê w 2006 roku
na konserwacjê urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych
Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) podaje
siê do publicznej wiadomoci wykaz spó³ek wodnych
1



województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski
przydzieli³ dotacjê w 2006 roku na konserwacjê urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych.
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