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294
UCHWA£A Nr XXII/144/2001 RADY GMINY £ KA OPATOWSKA
z dnia 31 stycznia 2001 roku
w sprawie okreúlenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j.
Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) oraz art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm.) uchwala siÍ co nastÍpuje:

ß4
Zarzπdca domu lub inna osoba uprawniona do pobierania
czynszu zobowiπzani sπ zawiadomiÊ pisemnie najemcÍ o nowej
wysokoúci czynszu, nie pÛüniej niø 7 dni przed wejúciem w øycie
Uchwa≥y Rady Gminy.

ß1
Ustala siÍ stawkÍ czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni
uøytkowej lokalu mieszkalnego na terenie gminy £Íka Opatowska
w wysokoúci:
1) 1,60 z≥
z zastosowaniem dodatkowych czynnikÛw wp≥ywajπcych na
poziom czynszu okreúlonych w za≥πczniku do niniejszej
uchwa≥y.
WartoúÊ stawki czynszu nie moøe przekroczyÊ 3% wartoúci
odtworzeniowej lokalu.
WartoúÊ odtworzeniowπ wyznacza iloczyn jego powierzchni
uøytkowej i wskaünika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni
uøytkowej budynku mieszkalnego (wyznaczonego przez
WojewodÍ Wielkopolskiego w okresach kwartalnych).

ß5
Traci moc:
1) Uchwa≥a Rady Gminy £Íka Opatowska Nr Xlll/90/2000
z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie okreúlenia stawek
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

ß2
Czynsz regulowany op≥acajπ najemcy lokali tworzπcych mieszkaniowy zasÛb Gminy oraz stanowiπcych w≥asnoúÊ Skarbu
PaÒstwa, paÒstwowych osÛb prawnych lub osÛb prawnych
prowadzπcych eksploatacjÍ budynkÛw w celach niezarobkowych, z wyjπtkiem spÛ≥dzielni mieszkaniowych.

ß8
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie miesiπca od dnia jej
og≥oszenia w WojewÛdzkim Dzenniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego, z poczπtkiem miesiπca kalendarzowago.

ß3
Okreúlona wysokoúÊ stawki czynszu regulowanego obowiπzuje
w okresie 12 miesiÍcy od dnia wejúcia w øycie uchwa≥y.

ß6
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy £Íka Opatowska.
ß7
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu na tablicy og≥oszeÒ w budynku
UrzÍdu Gminy w £Íce Opatowskiej oraz w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. Jerzy Flaczyk
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Za≥πcznik do Uchwa≥y Nr XXII/144/2001
Rady Gminy £Íka Opatowska
z dnia 31 stycznia 2001 roku

I.

Czynniki dodatkowe wp≥ywajπce na poziom czynszu.

(1) Obniøenie czynszu moøe nastπpiÊ tylko z tytu≥u jednego
czynnika
(2) Budynki, ktÛre ze wzglÍdu na z≥y stan techniczny zosta≥y
przeznaczone do rozbiÛrki decyzjπ nadzoru budowlanego

Poz. 294, 295

(3) Przez WC rozumie siÍ doprowadzonπ do ≥azienki lub
wydzielonego pomieszczenia instalacjÍ wodociπgowokanalizacyjnπ, umoøliwiajπcπ pod≥πczenie muszli sedesowej i sp≥uczki; dotyczy to rÛwnieø WC przynaleønego do
lokalu poza lokalem, ale na tej samej kondygnacji.
(4) Przez ≥azienkÍ rozumie siÍ wydzielone w mieszkaniu
pomieszczenie posiadajπce sta≥e instalacje:
ñ wodociπgowo-kanalizacyjnπ
ñ ciep≥ej wody dostarczanej centralnie bπdü z urzπdzeÒ
zainstalowanych w lokalu lub inne umoøliwiajπce
pod≥πczenie wanny, brodzika, baterii, piecyka kπpielowego (gazowego, elektrycznego, bojlera, itp.)
(5) Dotyczy ogrzewania energiπ cieplnπ dostarczanπ z ciep≥owni i kot≥owni lokalnych (domowych).
II. W lokalu mieszkalnym wyposaøonym w ≥azienkÍ i WC
w jednym pomieszczeniu stosujemy tylko jeden czynnik podwyøszajπcy stawkÍ bazowπ.
III. Nie naleøy stosowaÊ czynnika zwiÍkszajπcego w przypadku
gdy ≥azienka lub WC przynaleøna jest do dwÛch lub wiÍcej
lokali mieszkalnych.
IV. W lokalu mieszkalnym adaptowanym z pomieszczeÒ strych
lub innych pomieszczeÒ gospodarczych stosowaÊ stawkÍ
bazowπ w stosunku do adaptowanej powierzchni.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. Jerzy Flaczyk

295
UCHWA£A Nr XXIII/146/2001 RADY GMINY W £ CE OPATOWSKA
z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie op≥aty administracyjnej na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.
ze zmianami) oraz art. 18 i 19 pkt 1c ustawy z dn. 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31
z pÛün.zm.) Rada Gminy w £Íce Opatowskiej uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ wysokoúÊ op≥aty administracyjnej w 2001 r. w wysokoúci:
ñ za sporzπdzenie testamentu przed Sekretarzem lub WÛjtem
Gminy ñ 125,00 z≥
ß2
Uiszczenie op≥aty nastÍpuje gotÛwkπ na rachunek bankowy
Gminy w SBL £Íka Opatowska Nr 84131049-101-3600-33 po
sporzπdzeniu testamentu.

ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w £Íce
Opatowskiej.
ß4
Uchyla siÍ uchwa≥Í Nr XX/125/2000 Rady Gminy £Íka Opatowska
z dn. 29.11.2000 r. w sprawie op≥aty administracyjnej na 2001 r.
ß5
1) Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 lutego 2001 r.
2) Uchwa≥a podlega og≥oszeniu na tablicy og≥oszeÒ w UrzÍdzie
Gminy w £Íce Opatowskiej, we wszystkich wsiach so≥eckich
oraz Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. Jerzy Flaczyk
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UCHWA£A Nr XXIX/361/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 7 lutego 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru us≥ug komercyjnych w Øernikach, gmina KÛrnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40. ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst
z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 10 ust. 3
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) Rada Miejska w KÛrniku uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru us≥ug komercyjnych w Øernikach, gmina KÛrnik.
ß2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktÛrym
mowa w ß1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
ß3
Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy za≥πcznik
Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß4
IlekroÊ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß2 niniejszej uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie
wynika inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w KÛrniku, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy ustaw wraz
z przepisami wykonawczymi,
4) rysunku ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na mapie
w skali 1:4000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ jest odpowiednikiem przeznaczenia podstawowego, z dalszym jego uszczegÛ≥owieniem,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
przeznaczeniu podstawowym, wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczajπcymi,
9) linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ jakπ tworzπ
zewnÍtrzne lica úcian budynkÛw,
10)us≥ugi komercyjne ñ naleøy przez to rozumieÊ: centra wystawiennicze, centra logistyczno-spedycyjne, transportowe, us≥ugi
handlu, gastronomii, turystyki i hotelarstwa, instytucje finansowe,

11)us≥ugi publiczne ñ naleøy przez to rozumieÊ: us≥ugi kultury,
zdrowia, sportu, obiekty administracji, ≥πcznoúci, obiekty
sakralne,
12)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ wszelkπ
dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ, okreúlonπ w przepisach i w uchwale,
a s≥uøπcπ funkcji wystawienniczej,
13)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami.
ß5
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach:
1) ustawa z dnia 21. marca 1985 r. o drogach publicznych.
(jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (jednolity
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr106 poz. 1126),
3) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 140),
4) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 1994 r. Nr 49 poz. 19,
z pÛün.zm.),
5) ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78, z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14. lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny
oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. z 1998 r.
Nr 93 poz. 589),
8) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. z 1998 r. Nr 93
poz. 590),
9) ustawa z dnia 13 wrzeúnia 1996 r. o utrzymaniu czystoúci
i porzπdku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622,
z pÛün.zm.),
10)ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U.
z 1997 r. Nr 96 poz. 592 z pÛün.zm.),
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11)ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoøarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351, z pÛün.zm.),
12)rozporzπdzenie Ministra Spraw WewnÍtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoøarowej budynkÛw, innych obiektÛw budowlanych i terenÛw (Dz.U. z 1992 r.
Nr 92 poz. 460),
13)rozporzπdzenie Ministra Spraw WewnÍtrznych z dnia 22 stycznia
1993 r. w sprawie szczegÛlnych zasad przeciwpoøarowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego
i ekologicznego oraz warunkÛw, ktÛrym powinny odpowiadaÊ
drogi poøarowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 8 poz. 42),
ß6
Obszar objÍty planem.
1) Planem objÍto obszar o powierzchni oko≥o 374,00 ha.
2) Obszar, o ktÛrych mowa w pkt. 1, po≥oøony jest w gminie
KÛrnik, w miejscowoúci Øerniki. Znajduje siÍ w zachodniej
czÍúci gminy i przylega do granic Poznania, a od pÛ≥nocy do
gminy Kleszczewo.
ß7
Granice obszaru objÍtego planem, bÍdπce granicami zatwierdzenia
planu, przedstawiono na rysunku planu, o ktÛrym mowa w ß3.

ROZDZIA£ II
Ustalenie przeznaczenia terenu
na obszarze objÍtym planem
ß8
Przy zachowaniu przepisÛw oraz postanowieÒ uchwa≥y, na
obszarze planu ustala siÍ nastÍpujπce przeznaczenie podstawowe:
1) centrum wystawiennicze ñ teren oznaczony na rysunku
symbolem UCW1;
2) us≥ugi komercyjne -tereny oznaczone na rysunku symbolami UC;
3) terminal dla samochodÛw osobowych -teren oznaczony na
rysunku symbolem KS 1;
4) terminal dla samochodÛw ciÍøarowych z dopuszczeniem
transportu szynowego (szybkiej kolei) ñ teren oznaczony na
rysunku symbolem KS2/KK2;
5) teren zwiπzany z transportem szynowym, towarowym i osobowym ñ oznaczony na rysunku symbolem KK1;
6) teren zwiπzany z transportem szynowym (szybkπ kolejπ) ñ
oznaczony na rysunku symbolem KK2;
7) teren zieleni urzπdzonej ñ oznaczony na rysunku symbolem
ZP;
8) tereny parkÛw leúnych ñ oznaczone na rysunku symbolem
ZL;
9) tereny zieleni izolacyjnej ñ oznaczone na rysunku symbolem
ZI;
10)zespÛ≥ dworsko-folwarczny ñ teren oznaczony na rysunku
symbolem KZ;
11)droga krajowa PoznaÒ-Katowice ñ teren oznaczony na rysunku
planu symbolem KDK, leøπcy poza obszarem opracowania;
12)droga wojewÛdzka ñ teren oznaczony na rysunku symbolem
KDW;
13)droga gminna ñ teren oznaczony na rysunku symbolem KDG;
14)wÍze≥ na autostradzie ñ tereny oznaczone na rysunku symbolem WA;
15)droga dojazdowa wewnÍtrzna ñ teren oznaczony na rysunku
symbolem Dw;
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16)ciπg pieszo-jezdny ñ oznaczony na rysunku planu symbolem kxx;
17)ciπg pieszy ñ oznaczony na rysunku planu symbolem kx.
ß9
Przy zachowaniu przepisÛw oraz postanowieÒ planu, na terenach us≥ug komercyjnych, UG i zespo≥u dworsko-folwarcznego,
KZ, dopuszcza siÍ lokalizacjÍ us≥ug publicznych.

ROZDZIA£ III
Ustalenie zasad zagospodarowania terenu
na obszarze objÍtym planem.
ß10
Na obszarze objÍtym planem naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ
zmianom powierzchni ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ
do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby
terenu, przez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz
niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
ß11
Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ:
1. Prowadzenia prac trwale naruszajπcych, panujπce na obszarze
objÍtym planem i w jego sπsiedztwie, stosunki gruntowo-wodne.
2. Lokalizacji inwestycji zaliczanych do szczegÛlnie szkodliwych
dla úrodowiska i zdrowia ludzi, wymienianych w przepisach,
z wy≥πczeniem tych wymienionych w niniejszej uchwale.
3. Zabudowy mieszkaniowej.
4. Ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscach
i w sposÛb utrudniajπcy czytelnoúÊ informacji drogowskazowej, a w szczegÛlnoúci zakazuje siÍ ustawiania ich w pobliøu: znakÛw, sygnalizatorÛw drogowych i skrzyøowaÒ (w trÛjkπtach widocznoúci).
5. Ustawiania, w bezpoúrednim sπsiedztwie pasa drogowego,
reklam i tablic informacyjnych úwietlnych sta≥ych i pulsujπcych, rozpraszajπcych uwagÍ uczestnikÛw ruchu drogowego,
a takøe powodujπcych dezorientacjÍ na drodze lub olúnienie.
6. Oúwietlania terenÛw, w taki sposÛb, øe wp≥ywa ono ujemnie
na bezpieczeÒstwo ruchu drogowego, powodujπc dezorientacjÍ uøytkownikÛw ruchu.
ß12
Uciπøliwoúci dla úrodowiska powodowane przez ha≥as, wibracje,
zak≥Ûcenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje
je wywo≥ujπceJ a obiekty i urzπdzenia, w ktÛrych wystÍpujπ ürÛd≥a
ha≥asu i emisja do atmosfery, lokalizowaÊ przy zastosowaniu
odpowiednich, przewidzianych w przepisach zabezpieczeniach.
ß13
Na obszarze planu ustala siÍ obowiπzek wyposaøania nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia posegregowanych
odpadÛw, zgodnie z obowiπzujπcymi w tym zakresie przepisami.
ß14
Przy zachowaniu przepisÛw, dopuszcza siÍ lokalizacjÍ inwestycji
zaliczanych do mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska.
ß15
Pozostawia siÍ istniejπce na obszarze planu kompleksy leúne.
Plan dopuszcza, o ile bÍdzie to wynika≥o z potrzeb: inwestycji
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infrastrukturalnych lub zachowania uk≥adu funkcjonalnego, wycinkÍ drzew, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.
ß16
Planem powiÍksza siÍ powierzchniÍ obszarÛw zadrzewionych,
sπ to tereny oznaczone symbolami ZP i ZL, stanowiπ one
w wiÍkszoúci obudowÍ biologicznπ ciekÛw lub obiektÛw.
ß17
Planem wyznacza siÍ tereny zieleni izolacyjnej, ZI, dla ktÛrych
ustala siÍ:
1. Na terenie zieleni izolacyjnej, po≥oøonej na pÛ≥nocy przy
granicy z gminπ Kleszczewo, ustala siÍ obowiπzek realizacji
ekranu akustycznego chroniπcego tereny znajdujπce siÍ
w sπsiedniej gminie, od ewentualnych uciπøliwoúci wÍz≥a
autostradowego WA. Parametry ekranu wynikaÊ bÍdπ z zastosowanych rozwiπzaÒ wÍz≥a i natÍøenia na nim ruchu. Plan
dopuszcza zastosowanie ekranÛw akustycznych w ramach
innych terenÛw objÍtych planem, w tym na samym wÍüle,
jeøeli bÍdzie to wynika≥o z przyjÍtych rozwiπzaÒ technicznych.
2. Na terenie zieleni izolacyjnej po≥oøonej na po≥udnie od terenu
6UC ustala siÍ nasadzenia w trzech piÍtrach.
ß18
Planem zakazuje siÍ ustawiania ogrodzeÒ oraz innych dzia≥aÒ uniemoøliwiajπcych lub ograniczajπcych swobodny dostÍp do ciekÛw.
ß19
Wzd≥uø ciekÛw, szczegÛlnie Micha≥Ûwki i Kopii, ustala siÍ
realizacjÍ nasadzeÒ w trzech piÍtrach, pozwalajπcych na ograniczenie poziomu uciπøliwoúci dla úrodowiska do wartoúci okreúlonych w przepisach.
ß20
Na obszarze objÍtym planem dopuszcza siÍ zmianÍ sposobu
uøytkowania obiektÛw lub ich czÍúci, przy zachowaniu przepisÛw i warunkÛw okreúlonych w uchwale.
ß21
Plan dopuszcza wyznaczanie ciπgÛw pieszych, pieszo-jezdnych
i drÛg wewnÍtrznych innych niø wyznaczone na rysunku.
ß22
Plan dopuszcza sytuowanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczajπcych drÛg dojazdowych wewnÍtrznych, pod warunkiem zachowania trÛjkπtÛw widocznoúci na skrzyøowaniach
i zjazdach do nieruchomoúci.

ROZDZIA£ IV
Linie rozgraniczajπce
ß23
Linia ciπg≥a przedstawiona na rysunku planu, stanowi liniÍ
rozgraniczajπcπ tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania, okreúlonych w niniejszej uchwale.
ß24
Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urzπdzeniami pomocniczymi przedstawiono na rysunkach planu
zgodnie z ß23.
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ROZDZIA£ V
Obs≥uga komunikacyjna
ß25
Planem nie zmienia siÍ istniejπcych szerokoúci, w liniach rozgraniczajπcych, autostrady A-2 i drogi krajowej, oznaczonej symbolem KDK, znajdujπcych siÍ poza granicami opracowania, a tym
samym uchwalenia planem.
ß26
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ z autostrady A-2, za pomocπ
wÍz≥a, WA, dla ktÛrego ustala siÍ:
1) ≥πcznice co najmniej na dwa pasy ruchu, a wiadukt na cztery
pasy ruchu;
2) przy zachowaniu przepisÛw, warunkÛw technicznych i Polskich Norm, plan dopuszcza powiÍkszenie terenu wyznaczonego pod wÍze≥ oraz jego przesuniÍcie wzd≥uø autostrady,
o ile bÍdzie to podyktowane warunkami wynikajπcymi z zewnÍtrznego uk≥adu komunikacyjnego;
3) w wÍüle WA uwzglÍdniÊ, bezkolizyjny przebieg szybkiej kolei
(w tunelu), zgodnie z ß57 oraz zachowujπc obowiπzujπce
w tym zakresie przepisy i Polskie Normy.
ß27
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ z drogi krajowej, KDK, ustala siÍ przy
pomocy dwÛch bezkolizyjnych skrzyøowaÒ, zlokalizowanych poza
granicami obszaru objÍtego planem; wÍz≥y typu ìkaroî: na skrzyøowaniu z drogπ wojewÛdzkπ, KDW ñ ìwÍze≥ Koninkoî i z drogπ
gminnπ, KDG ñ ìwÍze≥ Gπdkiî, ponad to:
1) ustala siÍ zakaz bezpoúrednich zjazdÛw z drogi krajowej na
tereny objÍte planem.
2) plan dopuszcza przesuniÍcie wÍz≥a typu ñ karo ìKoninkoî
wzd≥uø drogi KDK i jego realizacji w ramach terenu 2UC;
3) jeøeli nastπpi zmiana wÍz≥a z typu ìkaroî na typ ìkoniczynkaî,
a bÍdzie to wynika≥o z zewnÍtrznego uk≥adu komunikacyjnego,
plan dopuszcza, przy zachowaniu przepisÛw, warunkÛw
technicznych i Polskich Norm, wydzielenie z us≥ug komercyjnych, 2UC, niezbÍdnego terenu pod wÍze≥.
ß28
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ z drogi wojewÛdzkiej, KDW ustala siÍ przy
pomocy zjazdÛw publicznych i drÛg wewnÍtrznych, nad to ustala siÍ:
1) zachowanie warunkÛw widocznoúci przewidzianych w przepisach przy realizacji zjazdÛw oraz w uzgodnieniu z w≥aúcicielem drogi;
2) w≥πczenie zjazdÛw publicznych do drogi, naleøy prowadziÊ
pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego;
3) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoúci: 6,0 m;
4) koniecznoúÊ zapewnienia ciπg≥oúci odwodnienia zjazdÛw
wzd≥uø drogi;
5) o ile zajdzie koniecznoúÊ przeprowadzenia zjazdu nad ciekiem, naleøy zastosowaÊ przepust, o úrednicy okreúlonej na
podstawie przepisÛw lub inne rozwiπzanie techniczne umoøliwiajπce swobodny przep≥yw wody.
ß29
Dla drogi KDW ustala siÍ poszerzenie istniejπcej drogi wojewÛdzkiej do 45 m szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych, z odpowiednim, przewidzianym w przepisach, poszerzeniem na ≥ukach i skrzyøowaniach. Za wÍz≥em WA, na pÛ≥noc od autostrady, ustala siÍ
szerokoúÊ: 25 m w liniach rozgraniczajπcych. Ponad to, ustala siÍ:
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1) jezdniÍ co najmniej 4-pasmowπ, po dwa pasy ruchu dla
kaødego kierunku, z obustronnym chodnikiem;
2) noúnoúÊ drogi, spadki pod≥uøne i porzeczne oraz budowÍ
nawierzchni ustaliÊ w oparciu o przepisy, a takøe warunki
techniczne i Polskie Normy, przyjmujπc obciπøenie od samochodÛw ciÍøarowych;
3) plan dopuszcza wyznaczenie, w liniach rozgraniczajπcych
drogi, úcieøki rowerowej;
4) zakazuje siÍ wyznaczania miejsc parkingowych w liniach
rozgraniczajπcych drogi KDW;
5) jeøeli nastπpi zmiana wÍz≥a ìKoninkoî, o ktÛrej mowa w ß27
pkt. 2 i 3, dopuszcza siÍ moøliwoúÊ zmiany przebiegu drogi KDW.
ß30
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ z drogi gminnej, KDG, ustala siÍ przy
pomocy zjazdÛw publicznych i drÛg wewnÍtrznych, nad to ustala siÍ:
1) szerokoúci drogi gminnej w liniach rozgraniczajπcych: 30 m
z odpowiednimi, przewidzianymi w przepisach, poszerzeniami
na ≥ukach i skrzyøowaniach;
2) jednojezdniowy przekrÛj drogi, o min. szerokoúci jezdni 7 m
z obustronnym chodnikiem;
3) poszerzenie w kierunku po≥udniowym, z pozostawieniem istniejπcego drzewostanu; dopuszcza siÍ wyznaczenie w obecnym
úladzie drogi gminnej, ciπgu pieszo-jezdnego i úcieøki rowerowej;
4) noúnoúÊ drogi, spadki pod≥uøne i porzeczne oraz budowÍ
nawierzchni ustaliÊ w oparciu o przepisy, a takøe Polskie
Normy, przyjmujπc obciπøenie od samochodÛw ciÍøarowych;
5) w≥πczenie zjazdÛw publicznych prowadziÊ pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego;
6) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoúci: 6,0 m;
7) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø drogi;
8) o ile zajdzie koniecznoúÊ przeprowadzenia zjazdu nad ciekiem, naleøy zastosowaÊ przepust, o úrednicy okreúlonej na
podstawie przepisÛw lub zastosowaÊ inne rozwiπzanie techniczne, umoøliwiajπce swobodny przep≥yw wody;
9) poza skrzyøowaniami, dopuszcza siÍ wyznaczenie miejsc
parkingowych, w liniach rozgraniczajπcych drogi KDG.
ß31
Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ z ciπgu pieszo-jezdnego, kxx,
a takøe z ciπgu pieszego, kx, dla ktÛrych ustala siÍ:
1) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych nie mniej niø 5 m;
2) realizacjÍ umocnionej nawierzchni;
3) dopuszcza siÍ realizacjÍ w liniach rozgraniczajπcych ciπgÛw,
úcieøek rowerowych.

ROZDZIA£ VI
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury
ß32
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajπcych drÛg: wojewÛdzkiej i gminnej oraz wewnÍtrznych,
przy zachowaniu przepisÛw, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych
warunkÛw:
1. Kanalizacja sanitarna: grawitacyjna z odpowiednim w≥πczeniem do sieci kanalizacyjnej; plan dopuszcza, lokalizacjÍ
w liniach rozgraniczajπcych drÛg i na terenach UG oraz ZP,
przepompowni úciekÛw.
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2. Kanalizacja deszczowa: zakazuje siÍ powierzchniowego odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci,
nad to ustala siÍ:
1) odprowadzenie wÛd deszczowych do odbiornikÛw naturalnych po zretencjonowaniu ich i oczyszczeniu do parametrÛw zgodnych zobowiπzujπcymi przepisami;
2) odprowadzenie wÛd z drÛg publicznych i wewnÍtrznych
oraz utwardzonych terenÛw komunikacyjnych poprzez
wpusty uliczne, odstojniki szlamowe i separatory do
miejskiej kanalizacji deszczowej; plan dopuszcza odprowadzenie wÛd deszczowych, po wstÍpnym podczyszczeniu
w wymienionych wyøej urzπdzeniach do pobliskich rowÛw;
3) z powierzchni dachÛw do ciekÛw;
4) plan dopuszcza stosowanie uk≥adÛw zamkniÍtych, jedynie
nadmiar wody bÍdzie usuwany w sposÛb okreúlony
wyøej.
3. Zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych:
z sieci wodociπgowej, z wykorzystaniem istniejπcych komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ; przy zachowaniu
przepisÛw, plan dopuszcza realizacjÍ odkrytych lub zakrytych
zbiornikÛw ppoø.
4. Urzπdzenia elektroenergetyczne: ze stacji energetycznych
zlokalizowanych na poszczegÛlnych terenach, w zaleønoúci
od zapotrzebowania, po uzgodnieniu z w≥aúciwπ jednostkπ
i po uzyskaniu warunkÛw technicznych.
5. årodki ≥πcznoúci: z w≥πczeniem do istniejπcej i projektowanej
kanalizacji telekomunikacyjnej oraz urzπdzeÒ ≥πcznoúci radiowej i satelitarnej.
6. Zaopatrzenie w gaz: z sieci úredniego ciúnienia, przy zachowaniu przepisÛw.
7. Inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych w przepisach.
8. Plan dopuszcza, w ramach wszystkich terenÛw w nim
okreúlonych, prowadzenie lokalnej infrastruktury technicznej,
przy zachowaniu przepisÛw, warunkÛw technicznych i Polskich Norm.

ROZDZIA£ VII
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy oraz urzπdzania terenu, w tym rÛwnieø linie
zabudowy i gabaryty obiektÛw, a takøe maksymalne
i minimalne wskaøniki zabudowy
ß33
Ustala siÍ, øe na terenie centrum wystawienniczego, UCW1,
zabudowÍ oraz urzπdzenie terenu naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb
zapewniajπcy zachowanie przepisÛw oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1. Ustala siÍ realizacjÍ pawilonÛw wystawowych o ca≥kowitej
powierzchni zabudowy oko≥o 20 ha, wysokoúÊ pawilonÛw
do 20 m.
2. Ustala siÍ wysokoúÊ wieøy targowej, pe≥niπcej funkcjÍ symbolu znaku MTP, do 60 m.
3. Ustala siÍ realizacjÍ centrum konferencyjnego o ≥πcznej iloúci
miejsc ok. 10000, powierzchni zabudowy oko≥o 3,00 ha.
4. Ustala siÍ realizacjÍ obiektÛw gastronomicznych w sposÛb
umoøliwiajπcy dostÍp zarÛwno z pawilonÛw wystawowych,
jak i ≥πcznikÛw i ciπgÛw komunikacyjnych zewnÍtrznych,
powierzchnia zabudowy oko≥o 1,00 ha.
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5. Dla obiektu administracyjnego ustala siÍ powierzchniÍ zabudowy oko≥o 0,40 ha i wysokoúÊ do 25 m.
6. Ustala siÍ realizacjÍ zaplecza magazynowego o powierzchni
zabudowy oko≥o 1,80 ha i wysokoúci do 12 m. Ustala siÍ
rÛwnieø realizacjÍ bazy transportowej o powierzchni zabudowy
oko≥o 0,80 ha. Ponad to, przy zachowaniu przepisÛw, ustala
siÍ realizacjÍ obiektÛw i pomieszczeÒ technicznych, obs≥ugi
(celnicy, spedycja, ≥πcznoúÊ, poczta itp.), zaplecza technicznego centrum wystawienniczego oraz innych funkcji zgodnie
z obowiπzujπcymi warunkami.
Wyøej wymienione obiekty sytuowaÊ przy drodze dojazdowej
wewnÍtrznej Dw, o ktÛrej mowa w ß35.

1) Ustala siÍ lokalizacjÍ budynkÛw niskich i úredniowysokich:
do 25 m.
2) Dopuszcza siÍ prowadzenie dzia≥alnoúci wytwÛrczej na potrzeby terenu UCW1.
3) Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ urzπdzeÒ lokalnej infrastruktury
technicznej.

ß34
Na terenie UCW1 ustala siÍ realizacjÍ komunikacji wewnÍtrznej
pieszej przez ≥πczniki, bÍdπce budynkami zespalajπcymi pawilony
i zespo≥y wejúciowe w ca≥oúÊ. Nad to ustala siÍ, øe ≥πczniki bÍdπ
wyprowadza≥y komunikacjÍ wewnÍtrznπ i po≥πczπ jπ z zewnÍtrznπ
komunikacjπ pieszπ. Komunikacja wewnÍtrzna i zewnÍtrzna
winny siÍ bezkolizyjnie przenikaÊ i uzupe≥niaÊ.

ß40
Na terenach 1UC i 2UC, wzd≥uø drogi krajowej, KDK, plan
dopuszcza lokalizacjÍ, drogi lokalnej, bÍdπcej przed≥uøeniem
ulicy Ostrowskiej, znajdujπcej siÍ poza granicami opracowania.

ß35
Na terenie centrum wystawienniczego ustala siÍ realizacjÍ komunikacji wewnÍtrznej samochodowej za pomocπ drogi dojazdowej
wewnÍtrznej, oznaczonej symbolem Dw, ponad to ustala siÍ:
1) zjazdy publiczne z drogi gminnej, KDG, na drogi dojazdowe
wewnÍtrzne realizowaÊ zgodnie z ß30;
2) dla drogi wewnÍtrznej dojazdowej min. szerokoúÊ 10 m
w liniach rozgraniczajπcych;
3) dopuszcza siÍ sytuowanie miejsc postojowych wzd≥uø drogi
Dw, pod warunkiem zachowania trÛjkπtÛw widocznoúci;
4) przy zachowaniu przepisÛw, warunkÛw technicznych i Polskich Norm, plan dopuszcza przesuniÍcie, wyznaczonej na
rysunku drogi Dw, w ramach terenu UCW1; lokalizacja drogi
wewnÍtrznej uzaleøniona bÍdzie od uk≥adu funkcjonalnego
terenu UCW1;
5) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ przy drodze Dw obiektÛw technicznych, o ktÛrych mowa w ß33 ust. 6.
ß36
W ramach terenu UCW1 ustala siÍ realizacjÍ terenÛw wystawienniczych otwartych, o powierzchni ca≥kowitej oko≥o 8,00 ha
(teren naturalnie ukszta≥towany do pokazÛw sprzÍtu budowlanego, rolniczego, pojazdÛw terenowych). Na terenach wystawienniczych otwartych dopuszcza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw tymczasowych lub nietrwa≥ych, nie zwiπzanych na sta≥e z gruntem,
obiektu z siedziskami amfiteatralnymi i czÍúciowym zadaszeniem, przy zachowaniu przepisÛw.
ß37
W czÍúci UCW1 ustala siÍ realizacjÍ terenu zieleni urzπdzonej,
dla ktÛrej ustala siÍ:
a) utrzymanie istniejπcych kompleksÛw zadrzewieÒ;
b) nowe nasadzenia, szczegÛlnie w czÍúci gdzie wystÍpujπ duøe
spadki wzd≥uø Kopli.
ß38
Na terenach us≥ug komercyjnych, UC, zabudowÍ oraz urzπdzenie
terenu naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie
przepisÛw oraz nastÍpujπcych warunkÛw:

ß39
Na terenach us≥ug komercyjnych, UC, ustala siÍ realizacjÍ zieleni
i parkingÛw oraz zwiπzanych z nimi drÛg dojazdowych wewnÍtrznych i placÛw manewrowych. IloúÊ miejsc postojowych
ustaliÊ w zaleønoúci od prowadzonej dzia≥alnoúci.

ß41
Na terenach 1UC i 2UC ustala siÍ maksymalny wskaünik
zabudowy do 25%.
ß42
Plan dopuszcza przeznaczenie czÍúci terenÛw 2UC i 3UC pod
rozwiπzania komunikacyjne, jeøeli bÍdzie to wynika≥o ze zmiany
typu wÍz≥a ìKoninkoî, o ktÛrej mowa w ß27 pkt. 3.
ß43
Na terenie 2UC plan dopuszcza wyznaczenie terenu zwiπzanego
z transportem szynowym, towarowym i osobowym, KK1, nad to:
1) Ustala siÍ przeprowadzenie toru kolejowego na wiadukcie
nad drogπ KDK.
2) Na terenie komunikacji szynowej, dopuszcza siÍ realizacjÍ
kolejki jednotorowej (nad drogπ krajowπ przeprowadziÊ na
wiadukcie).
ß44
Na czÍúci terenÛw 3UC i 4UC dopuszcza siÍ lokalizacjÍ dworca
kolejowego i dworca autobusowego. Drugπ, alternatywnπ, lokalizacjÍ dworca autobusowego ustala siÍ w ramach terenu KS2/KK2.
ß45
Dla terenu 5UC dopuszcza siÍ wprowadzenie zieleni urzπdzonej.
ß46
Na terenach 7UC, 8UC i 9UC ustala siÍ lokalizacjÍ budynkÛw
niskich: do 5 m.
ß47
Przy lokalizowaniu na terenach 7UC, 8UC i 9UC obiektÛw
przeznaczonych na sta≥y pobyt ludzi zachowaÊ przewidziane
w przepisach minimalne odleg≥oúci od infrastruktury technicznej,
szczegÛlnie od istniejπcej i projektowanej linii elektroenergetycznej.
ß48
Na terenach UC plan dopuszcza sytuowanie obiektÛw zwiπzanych z us≥ugami publicznymi.
ß49
Na terenie zespo≥u dworsko-folwarcznego, KZ, podlegajπcego
ochronie konserwatorskiej, wpisanego do rejestru zabytkÛw, zabu-
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dowÍ oraz urzπdzenie terenu naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) Utrzymuje siÍ istniejπce obiekty, nadajπc im nowπ funkcjÍ,
turystycznπ z salami konferencyjnymi. Remonty i modernizacje
przeprowadzaÊ pod warunkiem zachowania postanowieÒ
s≥uøb ochrony zabytkÛw.
2) Dopuszcza siÍ adaptacjÍ obiektÛw, istniejπcych na terenie
KZ, na cele centrum informacji turystycznej.
3) Dopuszcza siÍ adaptacjÍ obiektÛw, o ktÛrych mowa wyøej,
na cele administracyjne zwiπzane z centrum wystawienniczym.
ß50
WokÛ≥ terenu KZ, ustala siÍ wprowadzenie zieleni o charakterze
izolacyjnym.
ß51
Na terenie KS1 zabudowÍ oraz urzπdzenie terenu naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
1) Ustala siÍ realizacjÍ terminala dla samochodÛw osobowych;
plan dopuszcza realizacjÍ parkingÛw dla samochodÛw osobowych na terenach 3UC, 6UC i KK2, ≥πczna iloúci miejsc
ok. 15000.
2) Na terminalu dla samochodÛw osobowych ustala siÍ lokalizacjÍ parkingÛw oraz dopuszcza siÍ lokalizacjÍ wielopoziomowych garaøy (nadziemnych i podziemnych).
ß52
Na terenie KS1 dopuszcza siÍ lokalizacjÍ us≥ug zwiπzanych
z komunikacjπ samochodowπ.
ß53
W przypadku realizacji na terenie KS1 parkingÛw, ustala siÍ:
1) realizacjÍ jezdni o szerokoúciach przewidzianych w przepisach i Polskich Normach;
2) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charakteryzowaÊ siÍ
odpowiedniπ noúnoúciπ, trwa≥oúciπ, rÛwnoúciπ i odpornoúciπ
na powstawanie kolein;
3) przy projektowaniu nawierzchni naleøy przyjπÊ obciπøenia od
pojedynczej osi napÍdowej pojazdu jak dla samochodÛw
osobowych;
4) stanowiska postojowe zaprojektowaÊ w sposÛb okreúlony
w przepisach oraz Polskich Normach; konstrukcja nawierzchni
stanowisk postojowych musi byÊ odporna na deformacje
spowodowane punktowymi obciπøeniami statycznymi.
5) dla pozosta≥ych parametrÛw, stanowiska postojowe zaprojektowaÊ i wykonaÊ zgodnie z wymogami przewidzianymi
w przepisach oraz Polskich Normach.
ß54
Plan dopuszcza funkcje zwiπzane z transportem szynowym na
terenach oznaczonych symbolem KS2/KK2. ZabudowÍ oraz
urzπdzenie terenu naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy
zachowanie przepisÛw oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
1) ustala siÍ zakaz zabudowy obiektami przeznaczonymi na
sta≥y pobyt ludzi.
2) ustala siÍ lokalizacjÍ parkingÛw dla samochodÛw ciÍøarowych.

Poz. 296

ß55
Na terenie KS2/KK2 dopuszcza siÍ lokalizacjÍ us≥ug zwiπzanych
z komunikacjπ samochodowπ.
ß56
Dla parkingÛw realizowanych na KS2/KK2 ustala siÍ:
1) realizacjÍ jezdni o szerokoúciach przewidzianych w przepisach i Polskich Normach, jednak nie mniej niø 4,50 m bez
krawÍønikÛw lub 5,0 m, jeøeli majπ byÊ krawÍøniki;
2) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charakteryzowaÊ siÍ
odpowiedniπ noúnoúciπ, trwa≥oúciπ, rÛwnoúciπ i odpornoúciπ
na powstawanie kolein;
3) przy projektowaniu nawierzchni naleøy przyjπÊ obciπøenia od
pojedynczej osi napÍdowej pojazdu jak dla samochodÛw
ciÍøarowych;
4) minimalne promienie wewnÍtrzne krawÍdzi jezdni: 10 m,
pozosta≥e parametry jezdni zgodnie z przepisami i Polskimi
Normami;
5) stanowiska postojowe zaprojektowaÊ w zaleønoúci od usytuowania w stosunku do krawÍdzi jezdni, w sposÛb okreúlony
w przepisach oraz Polskich Normach; konstrukcja nawierzchni
stanowisk postojowych musi byÊ odporna na deformacje
spowodowane punktowymi obciπøeniami statycznymi;
6) dla pozosta≥ych parametrÛw, stanowiska postojowe zaprojektowaÊ i wykonaÊ zgodnie z wymogami przewidzianymi
w przepisach oraz Polskich Normach.
ß57
W przypadku realizacji na terenie KS2/KK2 szybkiej kolei, ustala
siÍ prowadzenie jej toru w tunelu. Plan dopuszcza lokalizacjÍ
czasowego dworca szybkiej kolei, funkcjonujπcego w okresach
dzia≥ania centrum wystawienniczego.
ß58
Na terenie KS2/KK2 dopuszcza siÍ lokalizacjÍ dworca autobusowego.
ß59
Na terenach parkÛw leúnych, ZL:
1) ustala siÍ zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi;
2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ urzπdzeÒ lokalnej infrastruktury
technicznej, urzπdzeÒ sportu, turystyki i wypoczynku oraz
obiektÛw s≥uøπcych gospodarce leúnej;
3) ustala siÍ uzupe≥nienie istniejπcych kompleksÛw leúnych
nowymi nasadzeniami drzew i krzewÛw.
ß60
Na terenie zieleni urzπdzonej, ZP ustala siÍ:
1) utrzymanie istniejπcych kompleksÛw zadrzewieÒ.
2) nowe nasadzenia, szczegÛlnie w czÍúci gdzie wystÍpujπ duøe
spadki oraz wzd≥uø Kopli.
ß61
Na terenie zieleni urzπdzonej, ZP, dopuszcza siÍ:
1) lokalizacjÍ urzπdzeÒ lokalnej infrastruktury technicznej, urzπdzeÒ i obiektÛw sportu, turystyki i wypoczynku oraz obiektÛw
tymczasowych s≥uøπcych funkcji rekreacyjnej.
2) obiektu amfiteatralnego oraz zbiornika otwartego pe≥niπcego
funkcjÍ rekreacyjnπ.
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ß62
Na ca≥ym obszarze planu ustala siÍ nastÍpujπce nieprzekraczalne
linie zabudowy:
1) od linii rozgraniczajπcej autostrady: 150 m dla obiektÛw
przeznaczonych na sta≥y pobyt ludzi;
2) od krawÍdzi jezdni drogi krajowej:
a) 25 m dla obiektÛw nie przeznaczonych na sta≥y pobyt ludzi,
b) 50 m dla obiektÛw jednokondygnacyjnych,
c) 70 m dla obiektÛw wielokondygnacyjnych;
3) od linii rozgraniczajπcych drogi wojewÛdzkiej: 20 m;
4) od linii rozgraniczajπcych drÛg gminnych: 20 m;
5) od cieku Micha≥Ûwka: 40 m;
6) od granicy Zespo≥u Przyrodniczo-Krajobrazowego ìMicha≥Ûwkaî, leøπcego w granicach m. Poznania: 100 m.

ROZDZIA£ VIII
Zasady i warunki podzia≥u terenÛw
na dzia≥ki budowlane
ß63
Na terenie UCW1 ustala siÍ nastÍpujπce warunki podzia≥u
nieruchomoúci:
1) zakaz podzia≥u terenÛw zwiπzanych z centrum wystawienniczym, UCW1.
2) dopuszcza siÍ jedynie podzia≥y zwiπzane z poszerzeniem lub
wydzieleniem drÛg publicznych, wÍz≥Ûw drogowych, terenÛw zwiπzanych z transportem szynowym, itp.
ß64
Dla pozosta≥ych terenÛw dopuszcza siÍ podzia≥y na dzia≥ki.
1. WielkoúÊ dzia≥ki bÍdzie wynika≥a z koncepcji zagospodarownia
terenu, uwzglÍdniajπcej najwaøniejsze elementy, tzn. zapotrzebowanie terenu pod zabudowÍ obiektami zwiπzanymi
z konkretnπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, komunikacjÍ wewnÍtrznπ, w tym miejsca parkingowe oraz zieleÒ.
2. Granice dzia≥ek winny byÊ prowadzone pod kπtem prostym
lub zbliøonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczajπcych drÛg.
3. Dzia≥ki po podziale muszπ mieÊ zapewniony dostÍp do drogi
publicznej.

ROZDZIA£ IX
Tymczasowy sposÛb zagospodarowania, urzπdzania
oraz uøytkowania terenu.
ß65
Dopuszcza siÍ czasowe przeznaczenie terenÛw objÍtych planem
pod centrum wystawiennicze, jako jego czÍúÊ, lub tematyczne
wystawy úwiatowe.
ß66
W przypadku realizacji tematycznej wystawy úwiatowej, wyznaczone w niniejszym planie drogi publiczne czasowo bÍdπ stanowi≥y drogi wewnÍtrzne.
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ß67
Na czas budowy i funkcjonowania ìWystawyî, wymagane jest
wyznaczenie tymczasowych objazdÛw, alternatywnych dla drogi
gminnej i wojewÛdzkiej.
ß68
Do czasu realizacji wÍz≥a autostradowego zachowaÊ obecny
przebieg drogi wojewÛdzkiej, ≥πcznie z wiaduktem nad autostradπ.
ß69
Na terenie KZ dopuszcza siÍ tymczasowo, tzn. do czasu realizacji
centrum wystawienniczego, realizacjÍ oúrodka hippoterapii.

ROZDZIA£ X
Ustalenia koÒcowe
ß70
Plan zachowuje waønoúÊ rÛwnieø wtedy, jeúli nastπpi zmiana lub
nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß5 przepisÛw, chyba
øe z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany planu.
ß71
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru us≥ug komercyjnych w Øernikach, gmina
KÛrnik traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy KÛrnik, uchwalony przez RadÍ Miasta i Gminy
KÛrnik, uchwa≥π Nr II/12/93 z dnia 17. lutego 1993 r. (opubl.
w Dz.Urz. Woj.Pozn. Nr 5/93, poz. 43), w granicach obszaru
objÍtego planem, i o ktÛrych mowa w ßß6 i 7.
ß72
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 15%.
ß73
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß5 pkt. 6, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych:
ñ rola kl. IIIa
ñ o pow. 3,1558 ha
ñ rola kl. Illb
ñ o pow. 20,8181 ha
ñ rola kl. IVa
ñ o pow. 215,8559 ha
ñ rola kl. IVb
ñ o pow. 18,2645 ha
ñ rola kl. V
ñ o pow. 60,7899 ha
ñ rola kl. VI
ñ o pow. 3,2032 ha
ñ ≥πka kl. IV
ñ o pow. 29,2291 ha
ñ ≥πka kl. V
ñ o pow. 6,2050 ha
ñ pastwisko kl. IV ñ o pow. 4,1455 ha
na cele okreúlone w uchwale.
ß74
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w KÛrniku.
ß75
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej KÛrnika
(ñ) Seweryn WaligÛra
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UCHWA£A Nr XXXIX/378/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 8 lutego 2001 r.
w sprawie okreúlenia stawek czynszu regulowanego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
nr 13, poz. 74 z pÛøniejszymi zmianami) oraz art. 26 ust. 1-2
i art. 26a ust. 1-3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. nr 120, poz. 787
z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Suchy Las uchwala co
nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ stawki czynszu regulowanego w okresie 12 miesiÍcy
od dnia wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y:
ñ w wysokoúci 1,95 z≥ za 1 metr kwadratowy powierzchni
uøytkowej lokalu od 1 kwietnia 2001 r.
ß2
Stawki czynszu, o ktÛrym mowa w ß1 ulega obniøeniu przy
uwzglÍdnieniu czynnikÛw okreúlonych w za≥πczniku nr 1 do
niniejszej uchwa≥y, stanowiπcym integralnπ czÍúÊ uchwa≥y.
ß3
Zarzπdca domu lub inna osoba uprawniona do pobierania
czynszu zobowiπzani sπ zawiadomiÊ pisemnie najemcÍ o nowej
wysokoúci czynszu nie pÛøniej niø 7 dni przed wejúciem w øycie
uchwa≥y.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Suchy Las.
ß5
Traci moc uchwa≥a nr XXIII/203/2000 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie okreúlenia stawek czynszu
regulowanego.
ß6
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie miesiπca od dnia og≥oszenia,
z poczπtkiem miesiπca kalendarzowego.

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

Za≥πcznik nr 1
Uchwa≥y Rady Gminy Suchy Las
nr XXXIX/378/2001
z dnia 8 lutego 2001 r.

G≥Ûwne czynniki obniøajπce stawkÍ czynszu regulowanego
w zwiπzku z wyposaøeniem mieszkaÒ w instalacje:
1.
2.
3.
4.

Mieszkanie bez centralnego ogrzewania
10%
Mieszkanie bez ≥azienki
10%
Mieszkanie bez kanalizacji
10%
Mieszkanie z kuchniπ bez bezpoúredniego oúwietlenia
naturalnego
10%
5. Mieszkanie bez centralnie podawanej ciep≥ej wody
5%
6. Mieszkanie bez gazu przewodowego
5%
Dodatkowe czynniki wp≥ywajπce na obniøenie maksymalnej
stawki czynszu regulowanego:
1. Mieszkanie z pokojami przejúciowymi
5%
2. Mieszkanie bez balkonu (powyøej parteru)
5%
3. Mieszkanie w budynku substandartowym
10%
Z tytu≥u dodatkowych czynnikÛw wp≥ywajπcych na obniøenie
maksymalnej stawki czynszu regulowanego obniøka moøe nastπpiÊ tylko z powodu jednego czynnika.
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UCHWA£A Nr XXXIX/379/2001 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 8 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchy Las
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 13
poz. 74 z pÛün.zm.) oraz ß66 Statutu Gminy Suchy Las uchwalonego uchwa≥π nr XXVIII/273/2000 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 czerwca 2000 r. (Dz.Urz. Woj.Wlkp. nr 53 z 4 sierpnia
2000 r. poz. 645), Rada Gminy Suchy Las uchwala co nastÍpuje:
ß1
W Statucie Gminy Suchy Las uchwalonym uchwa≥π nr XXVIII/
/273/2000 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchy Las, dokonuje siÍ
nastÍpujπcych zmian:
1. Zmienia siÍ treúÊ ß39 ust. 3, ktÛry otrzymuje brzmienie:
3. Uchwa≥y Zarzπdu podpisuje prowadzπcy obrady przewodniczπcy Zarzπdu lub zastÍpca przewodniczπcego Zarzπdu.
2. Zmienia siÍ treúÊ ß58 ust. 2, ktÛry otrzymuje brzmienie:
2. Do dokonania czynnoúci z zakresu stosunku pracy WÛjta
w≥aúciwa jest Rada.
3. Zmienia siÍ treúÊ ß21 ust. 3, ktÛry otrzymuje brzmienie:
3. Rada, odrÍbnπ uchwa≥π okreúla warunki p≥acy WÛjta.
4. Zmienia siÍ tytu≥ rozdzia≥u VIII, ktÛry otrzymuje brzmienie:
ROZDZIA£ VIII
Akty prawa miejscowego
i postanowienia koÒcowe
5. Zmienia siÍ treúÊ ß64 ust. 1 i 2, ktÛre otrzymujπ brzmienie:
ß64
1. Akty prawa miejscowego stanowione przez RadÍ Gminy
podlegajπ og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

2. Akty prawa miejscowego wchodzπ w øycie po up≥ywie
14 dni od dnia og≥oszenia, o ile przepisy szczegÛlne nie
przewidujπ innego terminu ich wejúcia w øycie.
6. Zmienia siÍ treúÊ ß9 ust. 1 Regulaminu komisji rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las, stanowiπcego za≥πcznik nr 6 do
Statutu Gminy Suchy Las, ktÛry otrzymuje brzmienie:
1. Komisja kontroluje dzia≥alnoúÊ podmiotÛw okreúlonych
w ß2 ust. 1 zd. 2 niniejszego Regulaminu... (dalej bez
zmian).
ß2
Pozosta≥a treúÊ Statutu Gminy Suchy Las nie ulega zmianie.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß4
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Suchy Las
(ñ) mgr Graøyna G≥owacka
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UCHWA£A Nr XXXIII/283/01 RADY GMINY W DOPIEWIE
z dnia 12 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej
w PalÍdziu, gmina Dopiewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139

z 1999 r. z pÛüniejszπ zmianπ), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π
nr XIX/166/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. o przystπpieniu do
sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci PalÍdzie, uchwala siÍ
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zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Dopiewo uchwalonego przez RadÍ Gminy w Dopiewie
uchwa≥π nr XXXI/85/92 Rady Gminy w Dopiewie z dnia
18.12.1992 r. opublikowanπ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 2 poz. 16 z 1.02.1993 r. zwanπ dalej
zmianπ planu, obejmujπcπ nastÍpujπcy obszar w miejscowoúci
PalÍdzie, dla dzia≥ek nr: 3, 4, 17, 12, 10, 14/1, 14/2, 5, 6, 1/26,
15/1, 15/2, 18, 19, 11, 16/1, 16/2 o ≥πcznej powierzchni
oko≥o 33,6 ha.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek, zwany dalej rysunkiem zmiany planu, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowoúci PalÍdzie dla
dzia≥ek nr 3, 4, 17, 12, 10, 14/1, 14/2,5,6, 1/26, 15/1, 15/2,
18, 19,11, 16/1, 16/2î opracowany w skali 1:1000, stanowiπcy
za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ
planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu zagospodarowania terenu.
2. Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ñ Mj,
b) tereny zabudowy jednorodzinnej z us≥ugami towarzyszπcymi,
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ñ MU,
c) tereny zabudowy jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ñ
MG,
d) tereny dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ñ G,
e) tereny us≥ug oúwiaty, oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem ñ UO,
f) tereny leúne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ñ Ls,
g) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem:
kD ñ ulice dojazdowe,
kL ñ drogi lokalne,

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mj) ustala siÍ:
1) lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych,
2) w ramach budynku mieszkalnego dopuszcza siÍ lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu
samochodowego,
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3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 10 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4) garaøe lub budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie
budynku mieszkalnego (preferowane) w linii budynku mieszkalnego, z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania tej
zabudowy, o ile wystÍpuje na dzia≥kach sπsiadujπcych i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
5) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku garaøowego poza obrysem budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej
20 m2 dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwÛch, pod
warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy,
6) wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwuspadowe),
8) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich oraz kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
9) nachylenie pochy≥ych po≥aci dachowych nowych budynkÛw
mieszkalnych ñ 22∞ do 45∞,
10)pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
11)poziom parteru budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø
0,5 metra nad terenem,
12)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
30% dla budynkÛw wolnostojπcych i 40% dla budynkÛw
bliüniaczych,
13)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 25% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami
towarzyszπcymi (MU) ustala siÍ:
1) lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych,
2) w ramach dzia≥ki lub budynku mieszkalnego dopuszcza siÍ
lokalizacjÍ nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego
ruchu samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 10 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw us≥ugowych i garaøowych I kondygnacja, nie wiÍcej niø 6 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
5) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku garaøowego o powierzchni
maksymalnej 20 m2 dla jednego stanowiska i 40 m2 dla
dwÛch, budynku us≥ugowego o maksymalnej powierzchni
zabudowy 60 m2 pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy,
6) funkcjÍ us≥ugowπ naleøy lokalizowaÊ na parterze budynku
mieszkalnego (preferowane), w linii budynku mieszkalnego
lub w g≥Íbi dzia≥ki, z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania tej zabudowy z budynkiem garaøowym (jeúli wystÍpuje)
oraz tego, typu budynkami na dzia≥kach sπsiadujπcych i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
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7) budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku
mieszkalnego (preferowane) w linii budynku mieszkalnego,
z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania tej zabudowy
z budynkiem us≥ugowym (jeúli wystÍpuje), oraz tego typu
budynkami na dzia≥kach sπsiadujπcych i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
8) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwuspadowe),
9) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich oraz kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞ do 45∞,
11)pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
12)poziom parteru budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø
0,5 metra nad terenem,
13) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
40 % dla budynkÛw,
14) minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 25 % powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki,
ß5
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ (MG) ustala siÍ:
1) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych,
2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw s≥uøπcych nieuciπøliwej
dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej,
3) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ funkcji okreúlonych w p.1 i 2
w jednym bπdü w oddzielnych budynkach,
4) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 10 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
5) garaøe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku mieszkalnego
lub budynku s≥uøπcego dzia≥alnoúci gospodarczej, a w przypadku braku takiego budynku lub w przypadku po≥πczenia
budynku mieszkalnego z budynkiem s≥uøπcym dzia≥alnoúci
gospodarczej, takøe jako wolnostojπcy,
6) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe) dla budynkÛw mieszkalnych i p≥askie dla budynkÛw s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej,
8) nachylenie pochy≥ych po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞ do 45∞,
9) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich oraz kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
11)poziom parteru budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø
0,5 metra nad terenem,
12)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
50%,
13)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 20% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
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ß6
Dla terenu dzia≥alnoúci gospodarczej (G) ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja rzemieúlnicza,
handel hurtowy (w tym masowy detaliczny), bazy, sk≥ady
i magazyny, parkingi w tym dla samochodÛw ciÍøarowych,
garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw, urzπdzeÒ infrastruktury
technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
2) wysokoúÊ budynkÛw do II kondygnacji z zakazem realizacji
budynkÛw o wysokoúci powyøej 12,5 m,
3) dopuszcza. siÍ wszelkie rozwiπzania dachÛw w tym kombinacje dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
4) minimalnπ powierzchniÍ zieleni przy zagospodarowaniu nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 30% ich powierzchni,
5) nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy okreúlonπ na rysunku planu.
ß7
Dla terenÛw us≥ug oúwiaty ñ UD ustala siÍ:
1) Teren przeznaczony na lokalizacjÍ szko≥y podstawowej,
2) wysokoúÊ budynkÛw do trzech kondygnacji nadziemnych,
3) poziom posadowienia parteru budynkÛw us≥ugowych nie
wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniπ terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu dostÍpu osobom niepe≥nosprawnym,
4) minimalnπ powierzchniÍ zieleni w obrÍbie nowowydzielanych dzia≥ek ñ 30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
ß8
Dla terenÛw komunikacji ñ (kD), (kL) ustala siÍ:
1) projektowane i ulice dojazdowe i drogi lokalne, oznaczone na
rysunku ñ kD i kL o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych
10-20 m,
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych,
3) w ulicach o szerokoúci wiÍkszej niø 15 m zaleca siÍ nasadzenia alei zgodnie z warunkami siedliskowymi,
4) dla wszystkich terenÛw przeznaczonvch pod zabudowe ustala
siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie
z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji.
ß9
Dla terenÛw leúnych (Ls) ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej z wyjπtkiem obiektÛw ma≥ej architektury,
2) wprowadzenie nasadzeÒ drzew i krzewÛw zgodnie z warunkami siedliskowymi.
ß10
Dla terenÛw zieleni ochronnej (Zo) ustala siÍ:
1) naleøy wprowadziÊ nasadzenia drzew i krzewÛw, ktÛre bÍdπ
stanowi≥y ochronÍ akustycznπ przed uciπøliwoúciπ ruchu
kolejowego.
2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej z wyjπtkiem obiektÛw ma≥ej architektury.
ß11
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
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1) na rysunku przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
2) dopuszcza siÍ inny podzia≥ na dzia≥ki pod warunkiem spe≥nienia ustaleÒ pkt. 3, 4 i 5,
3) kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd
z istniejπcych lub projektowanych drÛg oraz szerokoúÊ nie
mniejszπ niø 20 m, z wyjπtkiem dzia≥ek bliüniaczych, dla
ktÛrych ustala siÍ min. szerokoúÊ 10 m,
4) ustala siÍ nastÍpujπce minimalne wielkoúci dzia≥ek dla zabudowy 1200 m2,
5) dopuszcza siÍ scalanie dotychczasowych i nowowyznaczonych dzia≥ek, pod warunkiem, øe nie spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw sπsiednich.
ß12
Ustala siÍ obowiπzek wykonania uzbrojenia obszaru w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z istniejπcym
systemem gminnym:
1) wodociπg,
2) odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych
a docelowo do systemu kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wÛd opadowych do gruntu,
4) sieÊ energetyczna ñ skablowana, podziemna,
5) sieÊ telefoniczna ñ skablowana, podziemna,
6) sieÊ gazowa,
7) gromadzenie sta≥ych odpadÛw z kaødej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji,
8) dopuszcza siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego,
9) zakazuje siÍ stosowania do celÛw grzewczych paliw sta≥ych,
a w budynkach zlokalizowanych w odleg≥oúci do 25 m od
granicy lasu, takøe kominkÛw opalanych wÍglem i drewnem,
10)ustala siÍ lokalizacjÍ stacji transformatorowych typu miejskiego na terenach oznaczonych na rysunku ñ (E),
11)naleøy zachowaÊ funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
a w przypadku koniecznoúci jego naruszenia, zapewniÊ rozwiπzanie zastÍpcze,
12)podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ß13
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej ustala siÍ zachowanie
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
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a dla nie okreúlonych w rysunku planu w odleg≥oúci 4 m od linii
rozgraniczajπcych ulic z wyjπtkiem sytuacji o ktÛrych mowa
w ß4 p. 4.
ß14
Na terenach objÍtych zmianπ planÛw zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3) ferm hodowlanych,
4) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych,
5) zak≥adÛw przemys≥owych.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß15
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 10%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
ß16
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y nr XXXI/85/92 Rady Gminy
w Dopiewo z dnia 18.12.1992 r. w sprawie uchwalenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo na
obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß17
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
Dopiewo.
ß18
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy w Dopiewie
(ñ) Leszek Nowaczyk
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UCHWA£A Nr XXXVII/320/01 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia ìMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej we wsi
Daszewice, w rejonie ulicy RogaliÒskiej obejmujπcego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 76.î
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, w rejonie
ulicy RogaliÒskiej, obejmujπcy czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 76.î
2. Zakres obowiπzywania miejscowego planu okreúlajπ granice
zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu, stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Miejscowy plan obejmuje czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 76 po≥oøonej
we wsi Daszewice. Dzia≥ka ta przylega do granicy obszaru
urbanistycznego zainwestowania o charakterze zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoúci.
ß3
1. Celem regulacji zawartej w ustaleniach miejscowego planu
jest umoøliwienie zabudowy mieszkaniowej na terenach
dotychczas uøytkowanych rolniczo, przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktÛw i optymalizacji korzyúci
wynikajπcych ze wspÛlnych dzia≥aÒ w≥adz samorzπdowych
gminy i mieszkaÒcÛw Daszewic.
2. Celem przedmiotowego planu ponadto jest:
1) okreúlenie zasad podzia≥u terenu i zabudowy terenÛw
mieszkaniowych, obs≥ugi komunikacyjnej i uzbrojenia
terenu dla zagwarantowania odpowiednich warunkÛw
øycia w zespole stanowiπcym osiedle mieszkaniowe, przy
uwzglÍdnieniu istniejπcego stanu úrodowiska przyrodniczego;
2) ochrona interesÛw publicznych, ponadlokalnych i lokalnych, w szczegÛlnoúci w zakresie:
a) ochrony úrodowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b) zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych,
c) zapewnienia powiπzaÒ pomiÍdzy istniejπcπ i projektowanπ infrastrukturπ technicznπ.
ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoúci, oznaczone na rysunku planu symbolem M;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczony na
rysunku planu symbolem M/DG;
3) teren urzπdzeÒ i drÛg komunikacyjnych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem KD-L, KD i ciπgÛw pieszo-jezdnych,
oznaczonych symbolem KPJ;
4) zasady uzbrojenia terenu;
5) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego.
ß5
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem M i M/DG, ustala siÍ przeznaczenie
podstawowe mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Na terenie oznaczonym symbolem M/DG ustala siÍ funkcjÍ
uzupe≥niajπcπ nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej.
3. Tereny zabudowy mieszkaniowej muszπ byÊ wykorzystane
zgodnie z podstawowym celem.
4. Lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej i nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej nie moøe ograniczaÊ
funkcjonowania terenÛw rolniczych przylegajπcych bezpoúrednio do terenÛw zabudowy mieszkaniowej i nieuciπøliwej
dzia≥alnoúci gospodarczej oraz nie moøe wp≥ywaÊ na stosowanie odpowiednich úrodkÛw i metod uprawy ziemi.
ß6
1. Integralnπ czÍúciπ miejscowego planu jest rysunek zmiany
planu w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na za≥πczniku sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania obowiπzujπce,
3) nieprzekraczalna frontowa linia zabudowy,
4) oznaczenia kolorystyczne i literowe funkcji terenu.
ß7
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia niniejszej uchwa≥y,
o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w Mosinie, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej;
3) planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ Miejscowy plan
ogÛlny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina,
zatwierdzony uchwa≥π Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy
Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz.Urz. Woj.Pozn. z 1992 r.
Nr 2, poz. 14);
4) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
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ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y;
6) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na ca≥ym
obszarze oznaczonym odpowiednim symbolem, zgodnie z rysunkiem planu;
7) funkcji uzupe≥niajπcej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ nieuciπøliwπ, pozostajπcπ bez szkodliwego
oddzia≥ywania dla podstawowej funkcji terenu takøe w skali
dzia≥ki;
8) dopuszczalnej maksymalnej powierzchni zabudowy ñ naleøy
przez to rozumieÊ, øe suma powierzchni zabudowy przyziemia wszystkich obiektÛw na okreúlonej dzia≥ce nie moøe
przekroczyÊ granicy ustalonej procentem powierzchni ogÛlnej
dzia≥ki lub liczbπ podanπ w metrach kwadratowych powierzchni;
9) opracowaniach planistycznych odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
ktÛre zawieraÊ bÍdπ ustalenia dodatkowe, nie kolidujπce
z niniejszπ uchwa≥π;
10)dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania
projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ
stanowi≥y uúciúlenie zasad realizacji niniejszego planu w zakresach branøowych i problemowych, w skali nie objÍtej
niniejszπ uchwa≥π i nie kolidujπce z niπ.
ß8
Ustala siÍ, øe wszelkie wtÛrne podzia≥y dzia≥ki znajdujπcej siÍ
w granicach zatwierdzenia planu, ktÛre nastπpi≥y w trakcie
sporzπdzenia planu lub nastπpiπ w trakcie jego realizacji (w tym
zmiana numerÛw ewidencyjnych), nie powodujπ niewaønoúci
bπdü zmiany ktÛregokolwiek z przepisÛw niniejszej uchwa≥y.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß9
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem M.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza siÍ wy≥πcznie realizacjÍ zabudowy mieszkaniowej wolnostojπcej jednorodzinnej;
2) ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe), z moøliwoúciπ
podpiwniczenia, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiÍcej
niø 1,5 m ponad istniejπcy poziom terenu;
3) wykonanie podpiwniczenia uzaleønione jest od wykonania
badaÒ szczegÛ≥owych gruntu, w trybie wystπpienia o pozwolenie na budowÍ;
4) ustala siÍ obowiπzek stosowania dachÛw dwu- lub wielospadowych, o kπcie nachylenia po≥aci dachowych 25∞-50∞;
5) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy obiektami
na dzia≥ce na terenach oznaczonych M do 30% jej
powierzchni, lecz nie wiÍcej niø 240 m2;
6) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøy wbudowanych, przybudowanych lub wolnostojπcych z koniecznoúciπ sytuowania

Poz. 300

garaøy wolnostojπcych w sposÛb nie kolidujπcy dla uøytkowania terenÛw sπsiednich;
7) dopuszcza siÍ wielkoúÊ garaøy wolnostojπcych maksymalnie do 40 m2 powierzchni zabudowy, jako obiekt
jednosegmentowy, o wysokoúci pomieszczenia nie wiÍkszej niø 2,5 m;
8) zakazuje siÍ wykorzystywania garaøy dla celÛw kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ terenu;
9) wyklucza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych.
ß10
1. Ustala siÍ teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczony na rysunku planu symbolem M/DG.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ustÍpie 1, ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania terenu:
1) obowiπzuje realizacja zabudowy mieszkaniowej wolnostojπcej jednorodzinnej na zasadach okreúlonych w ß10
ust. 2 z wy≥πczeniem punktÛw 5 i 9;
2) ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw dla dzia≥alnoúci gospodarczej do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe);
3) ustala siÍ dla pkt 1 i 2, obowiπzek stosowania dachÛw
dwu- lub wielospadowych, o kπcie nachylenia po≥aci
dachowych 25∞-50∞;
4) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy obiektem
mieszkalnym wynoszπcπ 240 m2.
5) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy obiektami
na dzia≥ce do 50% jej powierzchni, przy czym powierzchnia
zabudowy obiektem z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ nie
moøe byÊ wiÍksza niø 250 m2;
6) zakazuje siÍ realizacji garaøy wolnostojπcych oraz wykorzystywania pomieszczeÒ garaøowych dla celÛw garaøowania pojazdÛw ciÍøarowych i sprzÍtu budowlanego.
ß11
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1. zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ z istniejπcego wodociπgu zrealizowanego na terenie sπsiedniego osiedla poprzez
jego rozbudowÍ wzd≥uø projektowanych ulic;
2. odprowadzenie úciekÛw naleøy zagwarantowaÊ na warunkach zgodnych zobowiπzujπcymi programami rozwoju kanalizacji na tym obszarze, z uwzglÍdnieniem moøliwoúci odprowadzenia úciekÛw do systemu kanalizacji miejskiej Poznania;
3. dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji tymczasowych bezodp≥ywowych zbiornikÛw indywidualnych dla gromadzenia úciekÛw usytuowanych na poszczegÛlnych dzia≥kach zgodnie
z przepisami szczegÛlnymi;
4. zaopatrzenie w gaz naleøy zapewniÊ z istniejπcej sieci gazowej z istniejπcego gazociπgu zrealizowanego na terenie
sπsiedniego osiedla poprzez jego rozbudowÍ wzd≥uø projektowanych ulic;
5. zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ naleøy zapewniÊ z istniejπcej linii 15 KV biegnπcej przez centralnπ czÍúci terenu
opracowania, na warunkach okreúlonych przez s≥uøby energetyczne z uwzglÍdnieniem:
a) moøliwoúci pod≥πczenia do trafostacji projektowanej na
terenie realizowanego osiedla z uwzglÍdnieniem koniecznoúci dostosowania parametrÛw stacji do zwiÍkszonego
zapotrzebowania;
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b) koniecznoúci realizacji linii niskiego napiÍcia dla zasilania
budynkÛw zaprojektowanych jako kablowe, wyprowadzone ze stacji transformatorowej;
c) koniecznoúci realizacji linii niskiego napiÍcia, w tym takøe
oúwietlenia ulic u≥oøonych w chodnikach;
d) koniecznoúci wykonania w granicach dzia≥ek, z dostÍpem
od ulicy, z≥πczy z zabudowanym pomiarem rozliczeniowym energii elektrycznej;
e) naleøy przyjπÊ, øe jedno z≥πcze moøe zasiliÊ 1 lub 2 dzia≥ki;
f) od z≥πcza do budynkÛw na dzia≥kach naleøy u≥oøyÊ
wewnÍtrzne linie zasilajπce.
ß12
W zakresie komunikacji i rozwiπzaÒ drogowych obowiπzujπ
nastÍpujπce ustalenia:
1) dla projektowanych ulic przyjmuje siÍ nastÍpujπce oznaczenia
i parametry:
a) KD-L ñ ulica lokalna:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 15,0 m;
ñ szerokoúÊ jezdni ñ 6,0 m;
ñ chodnik dwustronny o szerokoúci minimum ñ 1,5 m;
ñ odleg≥oúÊ zabudowy mieszkaniowej od granicy dzia≥ki
ñ 6,0 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
b) KD ñ ulica dojazdowa:
ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 9,0 m;
ñ szerokoúÊ jezdni ñ 6,0 m;
ñ chodnik jednostronny o szerokoúci minimum ñ 1,5 m;
ñ odleg≥oúÊ zabudowy mieszkaniowej od krawÍdzi jezdni
ñ 5,0 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
c) KPJ ñ ulica pieszo-jezdna ñ o szerokoúci pasa drogowego,
zgodnie z rysunkiem planu, min. 6,0 m;
2) dla zapewnienia optymalnego po≥πczenia komunikacyjnego
przedmiotowego terenu zaleca siÍ kontynuacjÍ ciπgÛw komunikacyjnych, zgodnie z rysunkami planu.

Poz. 300, 301

III. PRZEPISY KO—COWE
ß13
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu
op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust 3 tejøe ustawy. Stawka ta
wynosi 30%.
ß14
ZmianÍ przeznaczenia gruntÛw rolnych, o ktÛrych mowa w ß1,
na cele nierolnicze przeprowadza siÍ dla gruntÛw klasy IV
o powierzchni 1,27 ha na podstawie zgody Wojewody Wielkopolskiego na trwa≥e przeznaczenie uøytkÛw rolnych na cele
nierolnicze (zgodnie z decyzjπ nr GN.V-60120/Po/67/2000/
/5819 z dnia 13 paüdziernika 2000 r.).
ß15
Traci moc ìMiejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosinaî, wymieniony w ß7 pkt 3 niniejszej
uchwa≥y, na obszarze objÍtym ustaleniami niniejszego planu.
ß16
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Mosinie.
ß17
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr Przemys≥aw Pniewski
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UCHWA£A Nr XXIX/238/01 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 22 lutego 2001 roku
w sprawie zmiany uchwa≥y nr XXVII/231/00 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie wysokoúci
op≥at za wodÍ i odprowadzanie úciekÛw
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 1 art. 40 ust. 1
i 2 pkt. 4, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzπdzie gminnym (tekst jedn. z 1996 roku Dz.U. Nr 13
poz. 74) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z pÛün.
zmianami), a takøe zaakceptowanej przez Zarzπd Miejski w Wolsztynie kalkulacji przedstawionej przez PrzedsiÍbiorstwo Gospodarki
Komunalnej SpÛ≥ka z o.o. w Wolsztynie uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß1
Zmienia siÍ brzmienie ß1 uchwa≥y Nr XXVII/231/00 Rady
Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2000 roku w nastÍpujπcy sposÛb:
Ustala siÍ op≥atÍ za 1 m3 dostarczanej wody:
ñ 1,40 z≥ netto ñ na cele socjalne, zaopatrzenia ludnoúci,
s≥uøby zdrowia i straøy poøarnej,
ñ 1,55 z≥ netto ñ na pozosta≥e cele spoøywcze i produkcyjne.
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ß2
Ustala siÍ op≥atÍ za 1 m3 odprowadzanych úciekÛw do urzπdzeÒ
kanalizacji sanitarnej w wysokoúci 2,74 z≥ netto.
ß3
Traci moc uchwa≥a nr XVI/137/99 Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie wysokoúci op≥at za
wodÍ i odprowadzanie úciekÛw.

ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po 14 dniach od og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i podlega
wywieszeniu na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Miejskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) Piotr Maszner
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UCHWA£A Nr XXIX/239/2001 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y nr XXXVI/305/97 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 16 paüdziernika 1997 r. w sprawie úwiadczeÒ
pieniÍønych na finansowanie kosztÛw wywozu odpadÛw z posesji
Na podstawie art. 12 ust.1 art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r., Dz.U. Nr 13, poz. 74,
z pÛün. zmianami) oraz art. 37 ustawy z dnia 11 paüdziernika
1991 r. o referendum gminnym (Dz.U. Nr 86 poz. 386) i protokÛ≥u wynikÛw referendum gminnego przeprowadzonego w dniu
21 wrzeúnia 1997 r. uchwala siÍ co nastÍpuje:
ß1
Zmienia siÍ ß4 pkt 2 uchwa≥y nr XXXVII/305/97 Rady Miejskiej
w Wolsztynie z dnia 16 paüdziernika 1997 r. w sprawie úwiadczeÒ pieniÍønych na finansowanie kosztÛw wywozu odpadÛw
z posesji, ktÛry otrzymuje nastÍpujπce brzmienie:

2. Do dnia 30 czerwca 2001 roku wysokoúÊ úwiadczenia
miesiÍcznego od osoby wynosi 2,25 z≥ (stawka nie uwzglÍdnia
kosztÛw zakupu lub dzierøawy pojemnikÛw).
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie 14 dni po og≥oszeniu w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) Piotr Maszner
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UCHWA£A Nr XXIX/240/2001 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 22 lutego 2001 roku
w sprawie wy≥apywania bezdomnych zwierzπt na terenie miasta i gminy Wolsztyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1966 roku), art. 11 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzπt (Dz.U.

Nr 111, poz. 724, Nr 106, poz. 668 z 1998 roku), ß2 Rozporzπdzenia Ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunkÛw wy≥apywania
bezdomnych zwierzπt (Dz.U. Nr 116, poz. 753 z 1998 roku), po

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 21

ó 815 ó

uzyskaniu opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii i Polskiego
Towarzystwa Opieki nad ZwierzÍtami w Polsce OkrÍgu PoznaÒ
uchwala siÍ, co nastÍpuje:

Za≥πcznik nr 1
do uchwa≥y nr XXIX/240/2001
z dnia 22 lutego 2001 roku

ß1
Bezdomne zwierzÍta na terenie miasta i gminy Wolsztyn podlegajπ sta≥emu wy≥apywaniu, zgodnie z zasadami okreúlonymi
w za≥πczniku nr 1 do uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Wolsztynie.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Miejskiego w Wolsztynie.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Poz. 303, 304

REGULAMIN
w sprawie dalszego postÍpowania z wy≥apanymi
bezdomnymi zwierzÍtami
na terenie miasta i gminy Wolsztyn
ß1
Wy≥apywaniu podlegajπ zwierzÍta domowe i gospodarskie, ktÛre
zab≥πka≥y siÍ lub zosta≥y porzucone przez cz≥owieka, a nie
istnieje moøliwoúÊ ustalenia w≥aúciciela lub innej osoby, pod
ktÛrej opiekπ zwierzÍ dotπd pozostawa≥o.
ß2
Wy≥apywanie zwierzπt bezdomnych moøe byÊ prowadzone za
pomocπ przeznaczonego do od≥owu specjalistycznego sprzÍtu,
ktÛry nie bÍdzie stwarza≥ zagroøenia dla øycia i zdrowia wy≥apanych zwierzπt, a takøe nie bÍdzie zadawaÊ im cierpiema.

Przewodniczπcy Rady
ß3
Wy≥apywanie bezdomnych zwierzπt na terenie miasta i gminy
Wolsztyn przeprowadzi Zak≥ad prowadzπcy schronisko dla bezdomnych zwierzπt.

(ñ) Piotr Maszner

ß4
Wy≥apane zwierzÍta domowe, a w szczegÛlnoúci psy i koty,
podlegajπ przewiezieniu do schronisk dla zwierzπt.
ß5
Wydawanie w≥aúcicielom ze schroniska wy≥apanych zwierzπt
nastÍpuje po zwrocie przez te osoby kosztÛw wy≥apania i transportu zwierzÍcia oraz kosztÛw jego utrzymania i koniecznego
leczenia.
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UCHWA£A Nr XXXIV/298/01 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie okreúlenia stawek za dostawÍ wody i przyjmowanie úciekÛw
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. ñ ìO samorzπdzie gminnymî, jednolity
tekst Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej Dz.U. Nr 9
poz. 43 z 1997 r. z pÛüniejszymi zmianami Rada Gminy Dopiewo
uchwala co nastÍpuje:

ß1
Ustala siÍ wysokoúÊ op≥at obowiπzujπcych w gminie Dopiewo
za:
1. dostawÍ wody pitnej 1,90 z≥/m3 w tym podatek VAT,
2. przyjmowanie úciekÛw socjalno-bytowych do kanalizacji sanitarnej ñ 2,90 z≥/m3 w tym podatek VAT,
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3. przyjmowanie úciekÛw do punktÛw zlewczych na oczyszczalniach úciekÛw ñ 2,50 z≥/m3 w tym podatek VAT.
ß2
Ustala siÍ op≥atÍ sta≥π w wysokoúci 1,00 z≥ miesiÍcznie (w tym
podatek VAT) za przy≥πcze zakoÒczone wodomierzem.
ß3
1. IloúÊ pobranej wody i odprowadzanych úciekÛw bÍdzie
ustalana na podstawie wskazaÒ wodomierza.
2. W przypadku braku wodomierza zuøycie wody i iloúÊ odprowadzanych úciekÛw bÍdzie ustalone wg Zarzπdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
przeciÍtnej normy zuøycia wody.

Poz. 304, 305

ß5
Tracπ moc: Uchwa≥a Nr XVII/154/2000 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie okreúlenia stawek za
dostawÍ wody i przyjmowanie úciekÛw.
ß6
Uchwa≥a wchodzi wøycie z dniem 1 kwietnia 2001 r. po og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
i podaniu do publicznej wiadomoúci przez rozplakatowanie na
tablicy og≥oszeÒ oraz poprzez jej zamieszczenie w gazecie
lokalnej ìEcho Dopiewaî.

Przewodniczπcy
Rady Gminy w Dopiewie

ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Dopiewo.

(ñ) Leszek Nowaczyk
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UCHWA£A Nr XXX/368/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 28 lutego 2001 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej
dzia≥ki po≥oøone w Rabowicach przy ul. åwierkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 67/5 (pow. zmiany 1,3159 ha), 67/4
(pow. zmiany 0,9566 ha) oraz dzia≥kÍ 67/6 (pow. zmiany 1,6754 ha)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r., z pÛüniejszymi zmianami), oraz
w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XVII/185/2000 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 15 lutego 2000 r. o przystπpieniu do sporzπdzania
zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w Rabowicach przy ul åwierkowej (zmiana przeznaczenia z zalesienia
oraz terenÛw wysypisk úmieci i zak≥adÛw utylizacji na tereny
aktywizacji gospodarczej), Rada Miejska uchwala co nastÍpuje:

gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w Rabowicach
przy ul. åwierkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 67/5,
67/4 oraz dzia≥kÍ 67/4 opracowany w skali 1:5000.î

ß1
Uchwa≥a siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥ki po≥oøone w Rabowicach przy ul åwierkowej.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu ñ G.

ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze wsi Rabowice przy
ul. åwierkowej dla dzia≥ek oznaczonych numerami geodezyjnymi
67/5, 67/4 i 67/6, ktÛrego granice okreúla rysunek zmiany
planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
1) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja przemys≥owa
i rzemieúlnicza., handel hurtowy (w tym masowy detaliczny),

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 21

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ó 817 ó

bazy, sk≥ady i magazyny, parkingi w tym dla samochodÛw
ciÍøarowych, garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw, urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
zakaz realizacji budynkÛw wysokich i wysokoúciowych o wysokoúci powyøej 12 m,
maksymalna wysokoúÊ budynkÛw us≥ugowych i biurowych
ñ 2 kondygnacje nadziemne,
minimalnπ powierzchniÍ zabudowy ñ 10% powierzchni dzia≥ki,
maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy ñ 50% powierzchni
dzia≥ki,
minimalnπ powierzchniÍ zieleni przy zagospodarowaniu nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 30% ich powierzchni,
preferowanπ formÍ dachÛw p≥askich,
dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw pochy≥ych, lub kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw.

ß5
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ
z istniejπcym systemem gminnym:
1) wodociπg,
2) kanalizacja sanitarna ñ odprowadzenie úciekÛw docelowo
do PoznaÒskiego Systemu Kanalizacji,
3) sieÊ energetyczna ñ istniejπca naziemna i skablowana,
podziemna (jedna z dwÛch),
4) sieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna,
5) sieÊ gazowa,
6) gromadzenie odpadÛw z kaødej posesji w pojemnikach
zlokalizowanych na terenie tej posesji, odprowadzenie
odpadÛw sta≥ych zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy, odpady przemys≥owe winny byÊ sk≥adane
i wywoøone na sk≥adowisko zgodnie z przepisami szczegÛlnymi.
7) Zaleca siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
8) Zasady dostaw mediÛw okreúlajπ przepisy szczegÛlne
i lokalne.
9) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej zezwala siÍ na
odprowadzanie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych
o gwarantowanej szczelnoúci.
10)Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ
bÍdπ projekty branøowe.
11)Odpady przemys≥owe winny byÊ sk≥adane i wywoøone
na sk≥adowisko zgodnie z przepisami szczegÛlnymi.

Poz. 305

ß6
1. Na obszarze objÍtym planem, dla nowych terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ, wyznacza siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ
zabudowy.
2. Usytuowanie linii zabudowy, o ktÛrej mowa w ust. 1 okreúla
rysunek planu.
ß7
WysokoúÊ ogrodzeÒ od ulicy, na nowych terenach przeznaczonych pod dzia≥alnoúÊ gospodarczπ ustala siÍ na 1,7 m ñ dla
terenÛw oznaczonych symbolem (G).

ROZDZIA£ III
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu
ß8
Na obszarze objÍtym planem obowiπzuje ca≥kowity zakaz urzπdzania sk≥adowisk odpadÛw.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe
ß9
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci. W odniesieniu do gruntÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ
gminy, bπdü zbywalnych na jej rzecz, jednorazowa op≥ata w przypadku zbycia nieruchomoúci nie bÍdzie naliczana.
ß10
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Miejscowy Plan OgÛlny
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy SwarzÍdz zatwierdzony
Uchwa≥π nr XLIV/234/ 94 Rady Miejskiej SwarzÍdz z dnia
21.02.1994 roku (Dz.Urz. Woj.PoznaÒskiego nr 4 poz. 42
z 1994 roku).
ß11
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 21

ó 818 ó

Poz. 305

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 21

ó 819 ó

Poz. 306
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UCHWA£A Nr XXX/369/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 28 lutego 2001 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej
dzia≥ki po≥oøone w SwarzÍdzu rejon ul. Granicznej-Armii PoznaÒ i oznaczone numerami geodezyjnymi 3736/1 (pow. zmiany
0,7454 ha) oraz czÍúci dzia≥ki 3736/5 (pow. zmiany 0,9118 ha)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r., z pÛüniejszymi zmianami), oraz
w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XXIV/240/2000 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 30 sierpnia 2000 r. o przystπpieniu do sporzπdzania
zmiany miejscowego pIaIiu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej dzia≥ki oznaczone
numerami geodezyjnymi 3736/1 oraz czÍúÊ 3736/5 (zmiana
przeznaczenia z us≥ug zdrowia i zieleni publicznej na tereny
us≥ug oúwiaty), Rada Miejska uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcπ dzia≥ki
po≥oøone w SwarzÍdzu rejon ul. Granicznej-Armii PoznaÒ ñ
dzia≥ki 3736/1 i czÍúÊ 3736/5.
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowjπzuje na obszarze miasta SwarzÍdz,
w rejonie ulic Graniczna-Armii PoznaÒ, ktÛrego granice okreúla
rysunek pIanu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany
ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdz obejmujπca dzia≥kÍ po≥oøonπ w SwarzÍdzu rejon ul. Granicznej-Annii PoznaÒ o nr ewid. 3736/1, oraz
czÍúci dzia≥ki o m ewid. 3736/5î opracowany w skali 1:1000.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem.
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu zagospodarowania terenu,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny us≥ug oúwiaty, oznaczone na rysunku planu symbolem ñ Uo.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenÛw us≥ug oúwiaty (Uo) ustala siÍ:
1) wysokoúÊ budynkÛw us≥ugowych do III kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe,
2) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe),
3) nachylenie po≥aci dachowych- 22∞ do 45∞,
4) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich, lub kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
5) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub podobnπ,
6) poziom parteru budynkÛw nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniπ terenu,
7) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
50%.
ß5
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ
z istniejπcym systemem gminnym:
1) wodociπg,
2) kanalizacja sanitarna ñ odprowadzenie úciekÛw do PoznaÒskiego Systemu Kanalizacji,
3) sieÊ energetyczna ñ istniejπca naziemna i skablowana,
podziemna,
4) sieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna,
5) sieÊ gazowa
2. Usta≥a siÍ gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
3. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych
i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
4. Naleøy zachowaÊ funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
a w przypadku koniecznoúci jego naruszenia, zapewniÊ
rozwiπzanie zastÍpcze.
5. Nakazuje siÍ odprowadzania nieoczyszczonych úciekÛw do
istniejπcych ciekÛw i wszelkiego rodzaju zbiornikÛw.
6. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ß6
Dla kaødego rodzaju zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a dla nie
okreúlonych w rysunku planu w odleg≥oúci 5 m od linii rozgraniczajπcych ulic.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 21

ó 820 ó

Poz. 306

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 21

ó 821 ó

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß7
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci. W odniesieniu do gruntÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ
gminy, bπdü zbywalnych na jej rzecz, jednorazowπ, op≥ata
w przypadku zbycia nieruchomoúci nie bÍdzie naliczana.

Poz. 306, 307

dzony Uchwa≥π nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 21.02.1994 r. (Dz.Urz. Woj.PoznaÒskiego nr 4 z 1994 roku
poz. 42).
ß9
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß8
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Miejscowy Plan OgÛlny
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta SwarzÍdza zatwier-

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXX/370/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 28 lutego 2001 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej
czÍúÊ dzia≥ek o nr ewid. 215/2, 216/2, 217/2, po≥oøonych w Janikowie w rejonie ulicy GnieünieÒskiej ñ pow. zmiany 0,50
ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r., z pÛüniejszymi
zmianami), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XXII/225/2000 Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 23 maja 2000 r. o przystπpieniu
do sporzπdzania zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej czÍúÊ
dzia≥ek o numerach geodezyjnych 215/2, 216/2, 217/2 po≥oøonych w Janikowie w rejonie ulicy GnieünieÒskiej ñ pow.
zmiany 0,50 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych
i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej) Rada Miejska uchwala
co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ czÍúÊ dzia≥ek
oznaczonych numerami geodezyjnymi 215/2, 216/2, 217/2
po≥oøonych w Janikowie w rejonie ulicy GnieünieÒskiej ñ pow.
zmiany 0,50 ha.
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze wsi Janikowo, w rejonie ulicy GnieünieÒskiej i oznaczonym numerami geodezyjnymi

215/2, 216/2, 217/2, ktÛrego granice okreúla rysunek zmiany
planu, bÍdπcy jej integralna czÍúciπ, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ek po≥oøonych w Janikowie w rejonie ulicy GnieünieÒskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi
215/2, 216/2, 217/2î opracowany w skali 1:1000.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii,
ñ wyznaczenie i okreúlenie zasad wykorzystania terenÛw
umoøliwiajπcych rozwÛj przestrzenny strefy dzia≥alnoúci
gospodarczej i us≥ugowej z wykluczeniem przeznaczenia
terenÛw dla funkcji przemys≥owych i gospodarczych
pogarszajπcych stan úrodowiska przyrodniczego w zakresie ponadnormatywnych emisji szkodliwych zwiπzkÛw, ha≥asu i wibracji oraz zanieczyszczenia wÛd.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 21

ó 822 ó

2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ñ G,
b) tereny upraw rolnych RO.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu dzia≥alnoúci gospodarczej (G) ustala siÍ:
1) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja przemys≥owa
i rzemieúlnicza, handel hurtowy (w tym masowy detaliczny),
bazy, sk≥ady i magazyny, parkingi w tym dla samochodÛw
ciÍøarowych, garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw, urzπdzenia
infrastruktury technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
2) wysokoúÊ budynkÛw gospodarczych do II kondygnacji, zakaz
lokalizacji budynkÛw o wysokoúci powyøej 10 m,
3) poziom parteru budynkÛw nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniπ terenu,
4) zakazuje siÍ realizacji wielkokubaturowych obiektÛw bÍdπcych prostπ bry≥π geometrycznπ
5) minimalnπ powierzchniÍ zieleni przy zagospodarowaniu nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 30% ich powierzchni,
6) nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 50%,
7) nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy okreúlonπ na rysUnku planu.
ß5
Na terenach objÍtych zmianπ planÛw zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3) ferm hodowlanych,
4) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.

ROZDZIA£ III
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß6
Zakazuje siÍ pod≥πczania obiektÛw do istniejπcych sieci infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem sieci.
ß7
Na terenach, na ktÛrych zrealizowana bÍdzie kanalizacja sanitarna
zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw w inny sposÛb niø poprzez
pod≥πczenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej.
ß8
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarze objÍtym
zmianπ planu, zezwala siÍ na odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych pod warunkiem ich pe≥nej szczelnoúci.
ß9
Zakazuje siÍ stosowania jako ürÛd≥a ciep≥a takich paliw i urzπdzeÒ do
ich spalania, ktÛre nie odpowiadajπ wymogom ochrony powietrza
atmosferycznego. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw
gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.

Poz. 307

1. Naleøy zachowaÊ funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
a w przypadku koniecznoúci jego naruszenia, zapewniÊ
rozwiπzanie zastÍpcze.
2. Zakazuje siÍ odprowadzania nie oczyszczonych úciekÛw do
istniejπcych ciekÛw i wszelkiego rodzaju zbiornikÛw.
3. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
4. Odpady przemys≥owe winny byÊ sk≥adane i wywoøone na
sk≥adowisko zgodnie z przepisami szczegÛlnymi.

Linie zabudowy
ß10
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci:
1) Przy lokalizowaniu obiektÛw budowlanych na terenach bezpoúrednio sπsiadujπcych z drogπ krajowπ naleøy uwzglÍdniÊ
strefÍ uciπøliwoúci drogi dla sta≥ych uøytkownikÛw sπsiadujπcych obszarÛw i budowli. Odleg≥oúci (od zewnÍtrznej
krawÍdzi jezdni) negatywnego oddzia≥ywania zwiπzanego
z ruchem drogowym wynoszπ:
ñ dla istniejπcej drogi krajowej nr 5 (E 261),
ñ dla obiektÛw budowlanych nie przeznaczonych na pobyt
ludzi ñ 30 m,
ñ dla kaødego rodzaju zabudowy ustala siÍ zachowanie
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu oraz 30 m od krawÍdzi jezdni drogi krajowej nr 5.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wymaczanych w zmianie planu ustala siÍ 30% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
W odniesieniu do gruntÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ gminy, bπdü
zbywalnych na jej rzecz, jednorazowa op≥ata w przypadku zbycia
nieruchomoúci nie bÍdzie naliczana.
ß12
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Miejscowy Plan OgÛlny
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy SwarzÍdz zatwierdzony
Uchwa≥π Nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia
21.02.1994 r. (Dz.Urz. Woj. PoznaÒskiego nr 4 z 1994 roku
poz. 42).
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 21

ó 823 ó

Poz. 307
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UCHWA£A Nr XXX/371/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 28 lutego 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ki
po≥oøonej w Bogucinie w rejonie ulicy Wiúniowej oznaczonej numerem geodezyjnym 234/25 ñ powierzchnia zmiany 0,60 ha
(zmiana przeznaczenia z terenÛw zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U Nr 13
poz. 74 z 1996 r., ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15,
poz.139 z 1999 roku ze zmianami) w zwiπzku z uchwa≥π
nr XVIII/198/2000 z dnia 21 marca 2000 roku w sprawie
przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz dla
dzia≥ki po≥oøonej w Bogucinie w rejonie ul. Wiúniowej ñ dzia≥ka
oznaczona numerem geodezyjnym 234/25 (zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ñ pow. zmiany 0, 60 ha) Rada Miejska uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Bogucinie,
gmina SwarzÍdz na dzia≥ce o numerze geodezyjnym 234/25,
arkusz mapy 6.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Plan obejmuje obszar opowierzchni ca 0,6000 ha po≥oøony
w rejonie ul. Wiúniowej gmina SwarzÍdz.
2. Obszar objÍty planem stanowi dzia≥ka o numerze geodezyjnym 234/25 na arkuszu mapy ewidencyjnej nr 6.
3. Obszar objÍty planem stanowi dzia≥ka o numerze geodezyjnym 234/25 na arkuszu mapy ewidencyjnej nr 6.
ß3
Cele wynikajπce z unormowaÒ zawartych w planie sπ nastÍpujπce:
a) okreúlenie sposobu podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane,
b) okreúlenie warunkÛw zabudowy tych dzia≥ek.
ß4
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliüniaczej oznaczony na rysunku planu symbolem M,
b) teren drogi dojazdowej oznaczony na rysunku planu
symbolem KD,
c) teren dzia≥ki nie objÍty zmianπ przeznaczony podzieleÒ
oznaczony na rysunku planu Z.
2. Uwarunkowania zabudowy wymienionego terenu podano
w rozdziale II niniejszej Uchwa≥y.

ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek w skali 1:500 stanowiπcy za≥πcznik graficzny do niniejszej Uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ jego
ustaleniami obowiπzujπcymi:
a) granica zatwierdzenia planu,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
ß6
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúliÊ wg. zasad okreúlonych
w ß8 oraz rysunku planu stanowiπcego za≥πcznik graficzny
do niniejszej Uchwa≥y.
2. IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej Uchwa≥y jest mowa o:
a) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrym
mowa w ß1 Uchwa≥y,
b) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ Uchwa≥Í Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu,
c) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
na mapie w skali 1:500 pt. ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej w Bogucinie gmina SwarzÍdz, dzia≥ka nr geod.
234/25
d) przepisach szczegÛ≥owych ñ naleøy przez to rozumieÊ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
e) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe
w obszarze o symbolu M,
f) obszarze ñ naleøy przez to rozumieÊ teren o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczajπcymi.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
W sk≥ad zak≥adanej infrastruktury technicznej oprÛcz drogi
wchodzi zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ, wodÍ z wodociagu
i pod≥πczenie do kanalizacji.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß8
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej o symbolu M
okreúlone liniami rozgraniczajπcymi na rysunku planu.
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a) obszar przeznaczony jest pod realizacjÍ jednorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego,
b) budynki mieszkalne bliüniacze o wysokoúci 1-2 kondygnacji
przy dachach p≥askich i od 1,5-2,5 kondygnacji przy
dachach stromych z pokryciem ceramicznym wzglÍdnie
ceramiczno podobnym przy nachyleniu po≥aci dachowych
30-50∞,
c) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ scalania okreúlonych graficznie
dzia≥ek lub powiÍkszenie dzia≥ek sπsiednich pod warunkiem nie naruszania okreúlonych w planie zasad powiπzania z komunikacja zewnÍtrznπ,
d) ustala siÍ teren zieleni Z bez prawa zabudowy
e) od strony rowu ustala siÍ teren zieleni ekologicznej
w granicach w≥asnoúci dzia≥ek o szerokoúci 4 m.
2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Komunikacja ñ obszar o symbolu KD stanowi drogÍ
dojazdowπ o szerokoúci 10 m w liniach rozgraniczajπcych z poszerzeniem w miejscu placu nawrotu zgodnie
z rysunkiem planu,
b) Zaopatrzenie w wodÍ z wodociπgu wiejskiego, do czasu
wybudowania przewodu w ulicy KD, dopuszcza siÍ studnie
na dzia≥kach,
c) Energia elektryczna ñ poprzez rozbudowÍ linii energetycznej biegnπcej w sπsiedniej ulicy Gruszowej,
d) Kanalizacja sanitarna ñ odprowadzenie úciekÛw do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, do czasu budowy
kolektora sanitarnego w ulicy KD dopuszcza siÍ zastosowanie szczelnych zÛiornikÛw bezodp≥ywowych.
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ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß9
Traci moc uchwa≥a Nr XLIV/234/94 Rady Miasta SwarzÍdz
z dnia 21.02.1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz (Dz.UrzÍdowy
Woj.PoznaÒskiego Nr 4 poz. 42) w czÍúci okreúlonej w ß1
niniejszejszej uchwa≥y.
ß10
Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ
z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci naliczonπ w wysokoúci
30% od rÛønicy wartoúci gruntÛw przed i po zmianie planu.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Swarzedz.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr 358/XXII/01 RADY MIEJSKIEJ W åREMIE
z dnia 2 marca 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Pyszπcej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pÛün.zm.) Rada Miejska w åremie uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej w Pyszπcej.
ß2
USTALENIA OG”LNE
1. Plan obejmuje obszar o pow. ca 22,2 ha po≥oøony w Pyszπcej,
miÍdzy drogπ wojewÛdzkπ årem-Ksiπø Wlkp. i drogπ gminnπ
z Pyszπcej do Sosnowca, ktÛrego granice okreúla rysunek
planu, bÍdπcy integralnπ czÍúciπ planu, zatytu≥owany: ìPy-

szπca ñ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowejî, opracowany w skali
1:2000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rezydencjalnej, zieleni leúnej i izolacyjnej, komunikacji oraz zasady uzbrojenia.
3. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ ustaleniami obowiπzujπcymi:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
2) linie zabudowy.
ß3
USTALENIA SZCZEG”£OWE
1. Wyznacza siÍ tereny pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, oznaczone na rysunku planu symbolem M1, dla
ktÛrych ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
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1) utrzymuje siÍ istniejπcπ zabudowÍ mieszkaniowπ i gospodarczπ; dopuszcza siÍ jej remonty i rozbudowÍ, z ograniczeniami okreúlonymi w punkcie 7 ,
2) dopuszcza siÍ podzia≥ geodezyjny istniejπcych dzia≥ek
pod warunkiem, øe powierzchnia dzia≥ek powsta≥ych po
podziale nie bÍdzie mniejsza niø 800 m2,
3) obs≥uga komunikacyjna ñ wy≥πcznie z drÛg lokalnych,
dojazdowych i ciπgÛw pieszo-jezdnych oraz istniejπcych
zjazdÛw,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) dla obiektÛw mieszkalnych:
ñ 40 m od krawÍønika drogi g≥Ûwnej dla obiektÛw
II-kondygnacyjnych,
ñ 30m od krawÍønika drogi g≥Ûwnej dla obiektÛw
I-kondygnacyjnych,
b) dla obiektÛw niemieszkalnych 20 m od krawÍønika
drogi g≥Ûwnej,
c) 5 m od linii rozgraniczajπcych drogi lokalne, dojazdowe
oraz ciπgi pieszo-jezdne,
5) charakter projektowanej zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 2 kondygnacje, dachy strome, o nachyleniu
po≥aci dachowej 25-45∞, kryte dachÛwkπ lub materia≥em
imitujπcym dachÛwkÍ,
6) dopuszcza siÍ prowadzenie nieuciπøliwej dzia≥alnoúci
gospodarczej w budynkach mieszkalnych lub parterowych obiektach przeznaczonych na ten cel,
7) powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 20% powierzchni dzia≥ki ñ dla dzia≥ek o powierzchni 800-1200 m2
i 25% ñ dla dzia≥ek wiÍkszych,
8) odprowadzenie úciekÛw: do czasu realizacji komunalnej
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siÍ odprowadzenie do
szczelnych zbiornikÛw na dzia≥kach,
9) dopuszcza siÍ stosowanie do celÛw grzewczych wy≥πcznie
paliw proekologicznych.
2. Wyznacza siÍ teren pod zabudowÍ rezydencjalnπ oznaczony
na rysunku planu symbolem M2 dla ktÛrego:
1) ustala siÍ minimalnπ powierzchniÍ dzia≥ki ñ 0,5 ha,
2) obs≥uga komunikacyjna terenu i linie zabudowy ñ ustalenia jak w ust. 1 punkty 3 i 4,
3) odprowadzenie úciekÛw i ogrzewanie ñ ustalenia jak
w ust. 1 punkty 8 i 9.
3. Wyznacza siÍ teren pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ oznaczony na rysunku planu symbolem M3, dla
ktÛrego obowiπzujπ ustalenia, jak dla terenu M1 z dopuszczeniem zabudowy w obszarze istniejπcego lasu, g≥Ûwnie na
gruncie niezadrzewionym oraz koniecznoúciπ ochrony istniejπcej wieøy triangulacyjnej.
4. W zakresie drÛg publicznych ustala siÍ:
1) istniejπca droga wojewÛdzka ñ g≥Ûwna (KG): szerokoúÊ
w liniach rozgraniczajπcych ñ 20 m, szerokoúÊ jezdni ñ
7 m, bez chodnikÛw,
2) drogi lokalne (KL): szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych
ñ 12 m, szerokoúÊ jezdni 7 m, chodniki po stronie
zabudowanej,

5.

6.

7.
8.

Poz. 309

3) drogi dojazdowe (KD): szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 10 m, szerokoúÊ jezdni ñ 5,5 m,
4) ciπgi pieszo- jezdne (KX): szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 6 m.
Wyznacza siÍ teren pod stacjÍ transformatorowπ, oznaczony
na rysunku planu symbolem EE. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ
przesuniÍcia stacji w ramach tej samej nieruchomoúci. Realizacja ewentualnych dalszych stacji dopuszczona w ramach
terenÛw mieszkaniowych.
Dopuszcza siÍ wydzielenie z terenÛw mieszkaniowych dzia≥ek
pod urzπdzenia techniczne zwiπzane z obs≥ugπ osiedla oraz
drÛg wewnÍtrznych.
Utrzymuje siÍ istniejπcy las, oznaczony na rysunku planu
symbolem RL.
Wyznacza siÍ tereny zieleni izolacyjnej w strefach ochronnych od napowietrznych linii elektroenergetycznych úrednich
i wysokich napiÍÊ; zieleÒ niska, umoøliwiajπca dostÍp sprzÍtem do sieci. W przypadku skablowania linii 15 kV teren ZI
w≥πcza siÍ do sπsiadujπcych dzia≥ek. Ewentualny inny sposÛb
zagospodarowania terenu stref (z wy≥πczeniem zabudowy
mieszkaniowej) moøe nastπpiÊ wy≥πcznie na podstawie uzgodnieÒ z w≥aúcicielem sieci.

ß4
Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zwiπzku z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ
naliczaniu jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
ß5
W czÍúci dotyczπcej terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π tracπ
moc:
1. uchwa≥a Nr 16/LIV/94 r Rady Miasta i Gminy årem z dnia
25 maja 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy årem,
opublikowana w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 12 poz. 121 z dnia 12 lipca 1994 r.,
2. uchwa≥a Nr 220/XXIX/96 Rady Miejskiej w åremie z dnia
10 paüdziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy årem, opublikowana w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 26 poz. 304 z dnia 18 listopada
1996 r.
ß7
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w åremie.
ß8
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Boles≥aw Woúkowiak
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WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
dnia 16 lutego 2001 r.
Naczelny Sπd Administracyjny Oúrodek Zamiejscowy w Poznaniu
w sk≥adzie nastÍpujπcym:
Przewodniczπcy SÍdzia
NSA Graøyna Radzicka (spr)
SÍdziowie
NSA Maria Zwadziszewska
deI. SSA Barbara KamieÒska
Protokolant
sekr. sπd.
Laura Szuka≥a

w przedmiocie:

uchylenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego;

orzeka o niezgodnoúci z prawem uchwa≥y
Rady Miasta Poznania nr XII/118/III/99 w ß1

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2001 r.

(ñ) B.KamieÒska

sprawy ze skargi Wojewody Wielkopolskiego
na uchwa≥Í
Rady Miasta Poznania
z dnia
27 kwietnia 1999 r. Nr XII/118/III/99

(ñ) G.Radzicka
(ñ) M.Zwadziszewska
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WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
dnia 16 lutego 2001 r.
Naczelny Sπd Administracyjny Oúrodek Zamiejscowy w Poznaniu
w sk≥adzie nastÍpujπcym:
Przewodniczπcy SÍdzia
NSA Graøyna Radzicka (spr)
SÍdziowie
NSA Maria Zwadziszewska
deI. SSA Barbara KamieÒska
Protokolant
sekr. sπd.
Laura Szuka≥a
po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2001 r.
sprawy ze skargi Wojewody Wielkopolskiego
na uchwa≥Í
Rady Miasta Poznania
z dnia
27 kwietnia 1999 r. Nr XII/200/III/99

w przedmiocie:

uchylenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego;

stwierdza niewaønoúÊ uchwa≥y
Rady Miasta Poznania nr XII/200/III/99 w ß1

(ñ) B.KamieÒska
(ñ) G.Radzicka
(ñ) M.Zwadziszewska

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 21

ó 830 ó
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ZARZ•DZENIE Nr 2/2001 STAROSTY JAROCI—SKIEGO
z dnia 5 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia miesiÍcznego kosztu utrzymania mieszkaÒca w Domu Pomocy Spo≥ecznej w Zakrzewie na 2001 rok
Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo≥ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414
ze zm.) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo≥ecznej w Zakrzewie zarzπdza siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ miesiÍczny koszt utrzymania mieszkaÒca w Domu Pomocy Spo≥ecznej w Zakrzewie na 2001 rok w kwocie 1.846,90 z≥.

ß2
Wykonanie zarzπdzenia powierza siÍ kierownikowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
ß3
Zarzπdzenie podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie z dniem og≥oszenia.

Starosta
(ñ) Adam Ko≥odziej
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