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UCHWA£A Nr XIX/119/2000 RADY GMINY WIJEWO
z dnia 15 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wijewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
W Statucie Gminy Wijewo stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y
Nr XV/98/96 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 1996 roku
w sprawie Statutu Gminy Wijewo (Dz.Urz. Woj. LeszczyÒskiego
z 1996 r. Nr 16, poz. 65 z pÛüniejszymi zmianami) wprowadza
siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) w ß2 pkt 1 wyraz ìleszczyÒskimî zastÍpuje siÍ wyrazem
ìwielkopolskimî,
2) w ß3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
ì1. Gmina posiada herb. Kszta≥t i barwy herbu okreúla
za≥πcznik Nr 2 do Statutuî,
3) w ß29 pkt 17 wyraz ìterytorialnymî zastÍpuje siÍ wyrazem
ìgminnymî,
4) w ß32 wyraz ìterytorialnymî zastÍpuje siÍ wyrazem ìgminnymî,
5) w ß59 wyraz ìLeszczyÒskiegoî zastÍpuje siÍ wyrazem ìWielkopolskiegoî.

ß2
Za≥πcznik Nr 2 do Statutu stanowi za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß3
W Regulaminie Rady Gminy Wijewo stanowiπcym za≥πcznik Nr
4 do Statutu Gminy Wijewo, o ktÛrym mowa w ß1 wprowadza
siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) w ß3 pkt 1 wyraz ìterytorialnymî zastÍpuje siÍ wyrazem
ìgminnymî,
2) w ß34 wyrazy ìZielonej GÛrzeî zastÍpuje siÍ wyrazem
ìPoznaniuî.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Wijewo.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem og≥oszenia w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Wijewo
(ñ) Stanis≥aw Kasperski
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UCHWA£A Nr XXVIII/178/2000 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 23 listopada 2000 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego zespo≥u budownictwa mieszkalnous≥ugowego przy hali targowej w Z≥otowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala,
co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otÛw dla zespo≥u budownictwa mieszkalno-us≥ugowego przy hali targowej w Z≥otowie.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Przedmiotem ustalenia planu sπ:
1) tereny przedszkola ñ oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem UO.
2) tereny zabudowy mieszkalnej ñ oznaczone na rysunku zmiany
planu MN.
3) tereny zabudowy mieszkalnej i us≥ug rzemieúlniczych ñ
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN, UR.
4) tereny us≥ug ñ oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U.
5) tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej ñ oznaczone na
rysunku zmiany planu symbolem MW.
6) tereny zieleni izolacyjnej ñ oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem ZI.
7) tereny us≥ug sportu ñ oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem US.
8) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych ñ oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem EE.
ß3
Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie niniejszej uchwa≥y oraz pozosta≥e wymienione parametry zagospodarowania terenÛw wyraøone rysunkiem, cyframi, znakami granicznymi i opisem ìrysunku zmiany planuî.
ß4
1. Zobowiπzuje siÍ przysz≥ych inwestorÛw do uzgadniania prac
ziemnych z Konserwatorem ZabytkÛw Archeologicznych ñ
Delegaturπ w Pile celem objÍcia ich nadzorem archeologicznym.
2. Okreúlona na rysunku zmiany planu strefa ìBî ochrony
konserwatorskiej posiada okreúlone warunki konserwatorskie:

1) projektowane budynki winny byÊ nakryte dachami stromymi o nachyleniu po≥aci jak w oznaczeniach 1UO,
2MN, 4MN.
2) pokrycie dachÛw dachÛwka lub materia≥em dachÛwkopodobnym.
3) nowa zabudowa winna harmonizowaÊ z historycznymi
budynkami Z≥otowa.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Dla obszaru objÍtego zmianπ, planu ustala siÍ:
1. oznaczenia na pianie: 1UO
1) funkcja: przedszkole z moøliwoúciπ zmiany na inna pokrewnπ.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) brak moøliwoúci rozbudowy,
b) dopuszcza siÍ nad czÍúciπ pokrytπ stropodachem
budowÍ poddasza uøytkowego krytego dachÛwkπ,
c) dojazd od ul. Plac Wolnoúci,
d) ogrodzenie posesji aøurowe z siatki metalowej ñ wys.
1,5 m, przeroúniÍtej øywop≥otem izolacyjnym od
ul. Mickiewicza i ul. Pl. Wolnoúci.
e) wymagana konsultacja z Konserwatorem ZabytkÛw.
2. oznaczenie na planie: 2MN
1) funkcja: teren zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
z moøliwoúciπ wbudowanych us≥ug jednak z wykluczeniem funkcji uciπøliwych. Zakaz zabudowy gospodarczej.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) obowiπzuje zabudowa plombowa o wysokoúci do 3-kondygnacji nadziemnych w tym ostatnia kondygnacja w
dachu spadzistym o nachyleniu po≥aci 30∞-45∞,
b) pokrycie dachÛw dachÛwka ceramiczna lub bitumicznπ,
c) garaøe wbudowane, przejazdowe,
d) poziom parteru w poziomie chodnika miejskiego,
e) wymagana konsultacja z Konserwatorem ZabytkÛw,
f) budynek nr 14 przy ul. Mickiewicza objÍty ochronπ
konserwatorskπ.
3. oznaczenie planie: 3U
1) funkcja: teren us≥ug nieuciπøliwych, nieuciπøliwego rzemios≥a tub gastronomii.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa o wysokoúci 3-kondygnacji nadziemnych
(w tym dach spadzisty o nachyleniu spadku po≥aci
30∞ lub 45∞) w formie jednego budynku kubaturowego,
b) front us≥ugowy od strony traktu pieszego z wejúciem
w poziomie chodnika,
c) dojazd na zaplecze od ul. Plac Wolnoúci,
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d) wymagana konsultacja z Konserwatorem ZabytkÛw.
4. oznaczenie na planie: 4MN
1) funkcja: teren zabudowy jednorodzinnej szeregowej i wolnostojπcej z us≥ugami wbudowanymi nieuciπøliwymi.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na dzia≥kach oznaczonych od 1-10 obowiπzuje zabudowa 3-kondygnacyjna, szeregowa z wbudowanymi
us≥ugami w parterze i poddaszem mieszkalnym,
b) dach stromy o po≥aci 30∞, kryty dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
c) obowiπzujπca rzÍdna kalenicy oko≥o 10,0 m. Kalenica
rÛwnoleg≥a do linii rozgraniczajπcej ulicy,
d) dostÍpnoúÊ parterÛw us≥ugowych w poziomie chodnika,
e) garaø przejazdowy,
f) ogrodzenie do wysokoúci 1,10 m w liniach rozgraniczajπcych zakaz grodzenia dzia≥ki miÍdzy frontem
zabudowy us≥ugowej, a pasem drogowym,
g) zakaz zabudowy gospodarczej,
h) wymagana konsultacja z Konserwatorem ZabytkÛw.
5. oznaczenie na planie: 5MW
1) funkcja: teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z moøliwoúciπ wprowadzenia parteru us≥ugowego lub garaøy w
parterze budynku mieszkalnego,
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa o wysokoúci od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym dach stromy,
b) dach o spadku po≥aci 30∞ kryty dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
c) dopuszcza siÍ ewentualnπ powierzchniÍ us≥ugowo-handlowπ w 1/4 rzutu parteru,
d) partery handlowe w poziomie chodnika,
e) realizacja inwestycji mieszkaniowych w formie zorganizowanej spÛ≥dzielczej TBS i innych wymaga sporzπdzenia koncepcji kompleksowego rozwiπzania architektonicznego dla ca≥ego terenu 5MW,
f) zakaz wszelkiej zabudowy gospodarczej.
6. oznaczenie na planie: 6MN i UR
1) funkcja: teren zabudowy mieszanej, istniejπcej zabudowy
mieszkalnej oraz projektowanych us≥ug drobnego rzemios≥a.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynek us≥ugowy, szeregowy z dopuszczeniem czÍúciowego podpiwniczenia,
b) zabudowa us≥ugowa wype≥niajπca w granicach okreúlonych graficznie,
c) dopuszcza siÍ wysokoúÊ budynku us≥ugowo-mieszkalnego do 3 kondygnacji w tym poddasze uøytkowe,
d) nachylenie po≥aci 30∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥u dachÛwkopodobnego,
e) obowiπzuje ujednolicona architektura ca≥ego zespo≥u
budynkÛw szeregowych,
f) zakaz budowy dodatkowych garaøy na terenie przy
budynku mieszkalnym oraz budynkÛw gospodarczych,
g) moøliwa modernizacja oficyny mieszkalnej z nadbudowπ poddasza uøytkowego przy uzgodnieniu z Konserwatorem ZabytkÛw,
h) budynek mieszkalny nr 17 przy ul. Mickiewicza objÍty
ochronπ konserwatorskπ,
i) zakaz grodzenia terenu.
7. oznaczenie na planie: 7U

Poz. 33

1) funkcja: teren hali targowej oraz us≥ug drobnego rzemios≥a.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na placu targowym obowiπzuje uk≥ad stanowisk parkingowo-handlowych,
b) moøliwa modernizacja hali targowej polegajπca na
uatrakcyjnieniu architektury oraz budowie piÍtra handlowego, w liniach zabudowy okreúlonych graficznie,
c) w budynku us≥ugowym wzd≥uø ul. Sienkiewicza dopuszcza siÍ nadbudowÍ piÍtra socjalnego krytego
dachem stromym jedynie przy kompleksowej realizacji
nad ca≥ym obiektem. Przebudowa moøliwa wy≥πcznie
w istniejπcej powierzchni zabudowy,
d) szczegÛlna ochrona naleøy objπÊ istniejπcy nieliczny
drzewostan,
e) obowiπzuje zakaz ustawiania obiektÛw tymczasowych z wyjπtkiem straganÛw ujednoliconych dla
ca≥ego targowiska.
8. oznaczenie na planie: 8MW
1) funkcja: teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z moøliwoúciπ przystosowania parterÛw od ul. Sienkiewicza na
cele us≥ugowe nieuciπøliwe.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa o wysokoúci od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym dach stromy,
b) dach o spadku po≥aci 30∞ kryty dachÛwka lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
c) partery us≥ugowe od ul. Sienkiewicza dostÍpne z poziomu terenu,
d) moøliwe wbudowanie garaøy w kondygnacjÍ parteru,
e) zakaz budowy wolnostojπcych budynkÛw gospodarczych,
f) dojazd do placykÛw gospodarczych od ulicy projektowanej.
9. oznaczenie na planie: 9ZI, 10ZI, 11ZI
1) funkcja: teren zieleni izolacyjnej bez moøliwoúci jego
zabudowy zabudowπ sezonowπ lub tymczasowπ.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) regularne nasadzanie zieleni wysokiej iglastej i liúciastej
z wy≥πczeniem gatunku topoli,
b) dogÍszczenie pasa zieleni krzewami mieszanymi z przewaga zimozielonych,
c) na terenie 9ZI moøliwoúÊ budowy doraünych budowli
ochronnych do O.C.
10. oznaczenie na planie: 13EE, 14EE
1) funkcja: urzπdzenia elektroenergetyczne.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynek trafostacji z dojazdem i utwardzeniem wokÛ≥
budynku,
b) bez moøliwoúci ogrodzenia,
c) wymagana estetyczne materia≥owe i kolorystyczne
wykoÒczenie obiektu.
11. oznaczenie na planie: US
1) funkcja: teren sali sportowej ìSpartaî oraz towarzyszπcych boisk. Boisko ZSZ.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz grodzenia terenu ìSpartyî miÍdzy budynkiem
a ul. Mickiewicza,
b) zakaz grodzenia boiska ZSZ od strony terenÛw SpÛ≥dzielni Mieszkaniowej oraz ul. Sienkiewicza,
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c) dogÍszczenie pasÛw zieleni przy granicach dzia≥ek
o zieleÒ zimozielonπ;

Poz. 33, 34

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
dla terenÛw objÍtych niniejsza uchwa≥.

ß6
Ustala siÍ parametry ulic:
1. g≥Ûwne ulice oznaczone na rysunku zmiany planu D1, D2, D3.
1) szerokoúÊ jezdni 6,0 m,
2) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych zmienna ze wzglÍdu
na poszerzone miejscami trakty piesze, stanowiska parkingowe oraz fragmenty zieleni.
2. pozosta≥e ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu D4
4,0 m.
1) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych jak w ß3 pkt 1
ust. 2.
3. ciπgi pieszo-rowerowe oznaczone na rysunku zmiany planu
1KX i 2KX o szerokoúci zmiennej w liniach rozgraniczajπcych.

ß9
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIX/206/98 Rady Miejskiej w
Z≥otowie z dnia 12 lutego 1998 r. og≥oszonej w Dz.Urz.Woj. Pilskiego
Nr 7 z dnia 07.04.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa dla zespo≥u budownictwa mieszkalno-us≥ugowego przy hali targowej w Z≥otowie.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Z≥otowie.

ß7
Ustala siÍ obowiπzujπce zasady i rodzaj uzbrojenia terenu:
1) sieÊ infrastruktury technicznej naleøy uk≥adaÊ w liniach
rozgraniczajπcych ulic,
2) zaopatrzenie w wodÍ z miejskiej sieci wodociπgowej,
3) odprowadzenie úciekÛw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wÛd deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
5) zasilanie w energiÍ elektryczna z kablowej sieci energetycznej
z istniejπcej i projektowanej trafostacji. Do przebudowy
istniejπca sieÊ SN i nn,
6) zaopatrzenie w ciep≥o z miejskiej sieci cieplnej,
7) sieÊ telekomunikacyjna kablowa.

ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin
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UCHWA£A Nr XXVIII/180/2000 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 23 listopada 2000 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego zespo≥u mieszkalno-us≥ugowego w Z≥otowie
w rejonie ulic Jastrowskiej i Leúnej
Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala,
co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego zespo≥u mieszkalno-us≥ugowego
w Z≥otowie w rejonie ulic Jastrowskiej i Leúnej.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
1. Dla obszaru objÍtego zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenia terenÛw:
1) teren zabudowy mieszkalno-us≥ugowej oznaczony na rysunku zmiany planu MU,
2) teren komunikacji ogÛlnodostÍpnej z trasami uzbrojenia
technicznego oznaczony na rysunku zmiany planu K.
ß3
1. Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie
niniejszej uchwa≥y oraz pozosta≥e wymienione parametry
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zagospodarowania terenÛw wyraøone rysunkiem, cyframi,
znakami graficznymi i opisem ìrysunku zmiany planuî.
ß4
Zobowiπzuje siÍ przysz≥ych inwestorÛw do uzgadniania prac
ziemnych z Konserwatorem ZabytkÛw Archeologicznych ñ Delegaturπ w Pile.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Dla terenÛw zabudowy mieszkalno-us≥ugowej MU ustala siÍ
nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dla budynkÛw mieszkalnych:
a) maksymalna wysokoúÊ do 2-kondygnacji nadziemnych w
tym poddasze uøytkowe,
b) dachy strome o kπcie nachylenia po≥aci 30∞ lub 45∞,
c) linie zabudowy wg rysunku zmiany planu.
2) dla budynkÛw us≥ugowych:
a) maksymalna wysokoúÊ 1 kondygnacja,
b) stropodach wzbogacony elementami dachÛw stromych
30∞ lub 45∞, lub dach stromy o nachyleniu analogicznym
do spadku dachu w budynku mieszkalnym (30∞ lub 45∞),
c) linie zabudowy wg rysunku zmiany planu,
d) dopuszcza siÍ us≥ugi wy≥πcznie nieuciπøliwe,
e) dopuszcza siÍ realizacjÍ jednego budynku us≥ugowego
na dzia≥ce o maksymalnej powierzchni zabudowy 160 m2.
3) ogrodzenie
a) od strony ulicy dojazdowej K ogrodzenie w linii zabudowy
us≥ugowej, aøurowe do wysokoúci 1,0 m,
b) od strony ulicy Jastrowskiej i Leúnej ogrodzenie po
granicy dzia≥ki, aøurowe do wysokoúci 1,0 m,
4) garaøe
a) dopuszcza siÍ garaøe wy≥πcznie wbudowane w dom
mieszkalny lub budynek us≥ugowy.
ß6
Dla terenu komunikacji KD ustala siÍ liniÍ rozgraniczajπcπ
12,50 m, szerokoúÊ jezdni 6,0 m, szerokoúÊ chodnika 5,0 m.
Jezdnia zakoÒczona placem zwrotnym.
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ß7
Ustala siÍ uzbrojenie techniczne terenÛw do realizacji w pasie
drogowym:
1) sieÊ wodociπgowπ,
2) sieÊ kanalizacji sanitarnej,
3) sieÊ kanalizacji deszczowej,
4) sieÊ elektroenergetycznπ,
5) sieÊ telekomunikacyjna
6) istniejπca linia napowietrzna elektroenergetyczna przebiegajπca przez projektowane dzia≥ki budowlane do prze≥oøenia w
granicach pasa drogowego.
ß8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
dla terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.
ß9
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXIX/207/98 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 12 lutego 1998 r., og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.04.1998 r. w sprawie miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa
na obszarze objÍtym niniejsza uchwa≥.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Z≥otowie.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 4

ó 120 ó

Poz. 34

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 4

Poz. 35

ó 121 ó

35
UCHWA£A Nr XVIII/110/2000 RADY GMINY W PAKOS£AWIU
z dnia 29 listopada 2000
w sprawie uchwalenia statutu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwiπzku z art. 3 ust. 1
i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz.1126 oraz
z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62 poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), Rada
Gminy w Pakos≥awiu uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ statut gminy Pakos≥aw w brzmieniu za≥πcznika do
niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Tracπ moc uchwa≥y Nr XX/107/96 z 25 kwietnia 1996 r.
i Nr XXXVII/198/98 z 28 maja 1998 r. w sprawie Statutu
Gminy Pakos≥aw.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem og≥oszenia w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Gminy
(ñ) Danuta Rybacka

Za≥πcznik Nr 1 do Uchwa≥y
Rady Gminy w Pakos≥awiu
Nr XVIII/110/2000
z dnia 29 listopada 2000 roku

STATUT GMINY PAKOS£AW

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
1. Gmina Pakos≥aw, zwana dalej w niniejszym Statucie ìGminπî,
jest jednostkπ samorzπdu terytorialnego posiadajπca osobo-

woúÊ prawnπ, powo≥anπ dla organizacji øycia publicznego na
swoim terenie.
2. Wszystkie osoby, ktÛre na sta≥e zamieszkujπ na obszarze
Gminy z mocy ustawy o samorzπdzie gminnym stanowiπ
gminnπ wspÛlnotÍ samorzπdowπ realizujπcπ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia≥ w referendum, wybranπ przez
siebie RadÍ Gminy, zwanπ dalej w niniejszym Statucie
ìRadπî, organy wybrane przez RadÍ, a w szczegÛlnoúci przez
Zarzπd Gminy, zwany dalej w niniejszym Statucie ìZarzπdemî, jako organ wykonawczy Gminy.
ß2
1. Gmina po≥oøona jest w wojewÛdztwie wielkopolskim,
powiecie rawickim i obejmuje obszar 77,5 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okreúla mapa stanowiπca za≥πcznik
nr 1 do niniejszego Statutu.
3. W Gminie mogπ byÊ tworzone jednostki pomocnicze ñ
so≥ectwa.
4. Rada tworzy jednostki pomocnicze przy zachowaniu nastÍpujπcych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po≥πczenia, podzia≥u lub zniesienia
jednostki pomocniczej moøe byÊ co najmniej 1/4 mieszkaÒcÛw obszaru, ktÛry ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaÊ albo organ Gminy,
2) utworzenie, po≥πczenie, podzia≥ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaÊ poprzedzone konsultacjami,
ktÛrych tryb okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π. Wynik konsultacji nie wiπøe Rady.
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzπdza Zarzπd w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w
miarÍ moøliwoúci uwzglÍdniaÊ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiÍzi spo≥eczne.
5. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy oraz przekazane
mienie do korzystania stanowi za≥. nr 2 do Statutu.
ß3
1. Herb Gminy przedstawia: w zielonej tarczy poúrodku god≥o
ñ herb AwdaÒcÛw szlachecki herb polski, na polu prawym
z≥oty k≥os zboøa sk≥adajπcy siÍ z 12 ziaren. Na polu lewym
po≥owa bia≥ej podkowy.
2. Herb stanowi w≥asnoúÊ gminy Pakos≥aw.
3. WzÛr herbu przedstawia za≥πcznik nr 3 do niniejszego
Statutu.
ß4
Siedzibπ organÛw Gminy jest miejscowoúÊ Pakos≥aw.
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ROZDZIA£ II
Zakres dzia≥ania, zadania gminy
oraz zasady ich realizacji
ß5
Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych
potrzeb gminnej wspÛlnoty samorzπdowej, w szczegÛlnoúci w
zakresie:
1) ≥adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony úrodowiska,
2) gminnych drÛg, ulic, placÛw oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociπgÛw i zaopatrzenia w wodÍ, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania úciekÛw komunalnych, utrzymania czystoúci
i porzπdku oraz urzπdzeÒ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych, zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ i cieplnπ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo≥ecznej, w tym oúrodkÛw i zak≥adÛw opiekuÒczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) oúwiaty, w tym szkÛ≥ podstawowych, gimnazjÛw, przedszkoli
i innych placÛwek oúwiatowo-wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placÛwek upowszechniania kultury,
10)kultury fizycznej, w tym terenÛw rekreacyjnych i urzπdzeÒ
sportowych,
11)targowisk i hal targowych,
12)zieleni gminnej i zadrzewieÒ,
13)cmentarzy gminnych,
14)porzπdku publicznego i ochrony przeciwpoøarowej,
15)utrzymania gminnych obiektÛw i urzπdzeÒ uøytecznoúci
publicznej oraz obiektÛw administracyjnych,
16)zapewnienia kobietom w ciπøy opieki socjalnej, medycznej
i prawnej.
ß6
1. Zakres dzia≥ania Gminy okreúlajπ:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach
upowaønieÒ ustawowych,
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorzπdu
terytorialnego i organami administracji rzπdowej,
3) uchwa≥y Rady podjÍte w celu realizacji rozstrzygajπcych
wynikÛw referendum gminnego oraz inne uchwa≥y podjÍte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspÛlnoty, w
ramach obowiπzujπcego prawa.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna moøe prowadziÊ
dzia≥alnoúÊ gospodarczπ wykraczajπcπ poza zadania o charakterze uøytecznoúci publicznej wy≥πcznie w przypadkach
okreúlonych w odrÍbnej ustawie.
ß7
1. Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez dzia≥alnoúÊ swych organÛw i organÛw jednostek
pomocniczych,
2) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
3) poprzez dzia≥alnoúÊ innych podmiotÛw krajowych i zagranicznych, na podstawie zawartych z nimi umÛw i porozumieÒ, oraz uchwa≥ o wspÛ≥dzia≥aniu, utworzeniu lub
przystπpieniu.
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2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych
podmiotÛw krajowych i zagranicznych, o ktÛrych mowa w
ust. 1,pkt 3 stanowi za≥. nr 4 do Statutu.

ROZDZIA£ III
W≥adze Gminy
ß8
1. Organami Gminy Pakos≥aw, jest Rada Gminy zwana dalej
ìRadπî i Zarzπd Gminy, zwany dalej ìZarzπdemî.
2. MieszkaÒcy Gminy wykonujπ swoje uprawnienia bezpoúrednio
w drodze wyborÛw Rady i w drodze referendum lokalnego,
a takøe za poúrednictwem organÛw Gminy.
ß9
Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego okreúla
odrÍbna ustawa.
ß10
1. Uchwa≥y organÛw Gminy zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu organu, chyba,
øe ustawa stanowi inaczej.
2. W przypadku rÛwnej liczby g≥osÛw rozstrzyga g≥os przewodniczπcego.
ß11
1. Organem stanowiπcym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do
ktÛrej naleøy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych majπcych na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb
mieszkaÒcÛw Gminy, jeøeli ustawy nie stanowiπ inaczej.
2. Zasady i tryb wyboru cz≥onkÛw Rady okreúla odrÍbna ustawa.
ß12
1. Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 18 radnych.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata liczπc od dnia wyboru.
ß13
1. Do w≥aúciwoúci rady gminy naleøπ wszystkie sprawy pozostajπce w zakresie dzia≥ania gminy, o ile ustawy nie stanowiπ
inaczej.
2. Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci Rady naleøy:
1) uchwalenie Statutu Gminy,
2) wybÛr i odwo≥anie Zarzπdu, stanowienie o kierunkach
jego dzia≥ania oraz przyjmowanie sprawozdaÒ z jego
dzia≥alnoúci,
3) powo≥ywanie i odwo≥ywanie skarbnika gminy, ktÛry jest
g≥Ûwnym ksiÍgowym budøetu oraz sekretarza gminy ñ na
wniosek przewodniczπcego Zarzπdu ñ WÛjta Gminy,
4) uchwalanie budøetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budøetu oraz podejmowanie uchwa≥y w
sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego
tytu≥u,
5) uchwalenie miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalenie programÛw gospodarczych,
7) ustalenie zakresu dzia≥ania jednostek pomocniczych
Gminy, zasad przekazywania im sk≥adnikÛw mienia do
korzystania oraz zasad przekazywania úrodkÛw budøetowych na realizacjÍ zadaÒ przez te jednostki,
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8) podejmowanie uchwa≥ w sprawach podatkÛw i op≥at w
granicach okreúlonych w odrÍbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa≥ w sprawach majπtkowych Gminy,
przekraczajπcych zakres zwyk≥ego zarzπdu, dotyczπcych:
a) okreúlenia zasad nabycia, zbycia i obciπøania nieruchomoúci gruntowych oraz ich wydzierøawiania lub
najmu na okres d≥uøszy niø trzy lata, o ile ustawy
szczegÛlne nie stanowiπ inaczej; do czasu okreúlania
zasad Zarzπd moøe dokonywaÊ tych czynnoúci wy≥πcznie za zgodπ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okreúlania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarzπd,
c) zaciπgania d≥ugoterminowych poøyczek i kredytÛw,
d) ustalania maksymalnej wysokoúci poøyczek i kredytÛw krÛtkoterminowych, zaciπganych przez Zarzπd w
roku budøetowym,
e) zobowiπzaÒ w zakresie podejmowania inwestycji i remontÛw o wartoúci przekraczajπcej granicÍ ustalonπ
corocznie przez RadÍ,
f) tworzenia i przystÍpowania do spÛ≥ek i spÛ≥dzielni
oraz rozwiπzywania i wystÍpowania z nich,
g) okreúlania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia≥Ûw i akcji przez Zarzπd,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiÍbiorstw,
zak≥adÛw i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposaøania ich w majπtek,
i) ustalania maksymalnej wysokoúci poøyczek i porÍczeÒ udzielanych przez Zarzπd w roku budøetowym,
10)okreúlanie wysokoúci sumy, do ktÛrej Zarzπd moøe samodzielnie zaciπgnπÊ zobowiπzania,
11)podejmowanie uchwa≥ w sprawie przejÍcia zadaÒ z zakresu administracji rzπdowej, o ktÛrych mowa w art. 8
ust. 2 ustawy o samorzπdzie gminnym,
12)podejmowanie uchwa≥ w sprawach wspÛ≥dzia≥ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
majπtku,
13)podejmowanie uchwa≥ w sprawach: herbu Gminy, nazw
ulic i placÛw publicznych oraz wznoszenia pomnikÛw,
14)nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
15)podejmowanie uchwa≥ w przedmiocie zaskarøania rozstrzygniÍÊ nadzorczych dotyczπcych uchwa≥ Rady,
16)stanowienie w innych sprawach zastrzeøonych ustawami
do kompetencji Rady.
3. Rada nie moøe przenosiÊ swych wy≥πcznych kompetencji na
øaden inny organ.
ß14
1. Przewodniczπcy Rady organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej
obrady.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczπcego oraz dwÛch
wiceprzewodniczπcych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw w
obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady,
okreúlonego w ß12 ust.1 Statutu, w g≥osowaniu tajnym.
3. Odwo≥anie przewodniczπcego i wiceprzewodniczπcych nastÍpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk≥adu
rady w trybie okreúlonym w ust. 2.
4. Pierwszπ sesjÍ nowo wybranej Rady zwo≥uje przewodniczπcy
Rady poprzedniej kadencji, w terminie 7 dni po og≥oszeniu
zbiorczych wynikÛw wyborÛw do rad na obszarze ca≥ego

5.

6.
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kraju lub w przypadku wyborÛw przedterminowych w ciπgu
7 dni po og≥oszeniu wynikÛw wyborÛw do rady gminy.
Czynnoúci o jakich mowa w ust. 4 obejmujπ:
1) okreúlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porzπdku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spoúrÛd nowo wybranych radnych.
Projekt porzπdku obrad, o jakim mowa w ust. 5 pkt. 2
powinien obejmowaÊ sprawozdanie dotychczasowego Zarzπdu o stanie Gminy.
Po up≥ywie terminu okreúlonego w ust. 4 sesjÍ zwo≥uje
przewodniczπcy wojewÛdzkiej komisji wyborczej w ciπgu
21 dni po og≥oszeniu zbiorczych wynikÛw wyborÛw dla
ca≥ego kraju lub w przypadku wyborÛw przedterminowych
w ciπgu 21 dni po og≥oszeniu wynikÛw wyborÛw do rady
gminy.
Jeøeli wybory by≥y wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwo≥ania Rady, pierwszπ sesjÍ zwo≥uje osoba, ktÛrπ
Prezes Rady MinistrÛw wyznaczy≥ do pe≥nienia funkcji organÛw jednostki samorzπdu terytorialnego.

ß15
Przewodniczπcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoúci wiceprzewodniczπcy, w szczegÛlnoúci:
1) zwo≥uje sesje Rady, z zastrzeøeniem ß14 ust. 4, 7 i 8,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
4) zarzπdza przeprowadzenie g≥osowania nad projektami uchwa≥,
5) podpisuje uchwa≥y Rady,
6) reprezentuje RadÍ na zewnπtrz,
7) czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
ß16
W przypadku wygaúniÍcia mandatu przewodniczπcego lub wiceprzewodniczπcego przed up≥ywem kadencji, Rada na swej
najbliøszej sesji dokonuje wyboru na wakujπce stanowisko.
ß17
SzczegÛ≥owy tryb dzia≥ania Rady i jej organÛw okreúla regulamin
Rady Gminy, stanowiπcy za≥πcznik nr 5 do niniejszego Statutu.
ß18
1. Rada powo≥uje nastÍpujπce komisje:
1) rewizyjnπ,
2) gospodarki finansowej mienia gminnego i ≥adu przestrzennego,
3) rolnictwa, leúnictwa i ochrony úrodowiska,
4) kultury, oúwiaty, zdrowia i spraw socjalnych oraz porzπdku
publicznego.
2. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
komisje do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπc ich
sk≥ad i zakres dzia≥ania.
3. W sk≥ad komisji Rady mogπ wchodziÊ osoby spoza Rady w
liczbie nie przekraczajπcej po≥owy sk≥adu z zastrzeøeniem
ß19 ust.1.
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ß19
1. W sk≥ad Komisji Rewizyjnej wchodzπ wy≥πcznie radni.
2. Cz≥onkiem komisji Rewizyjnej nie moøe byÊ przewodniczπcy
ani wiceprzewodniczπcy Rady, ani teø radny wchodzπcy w
sk≥ad Zarzπdu.
3. Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej okreúla regulamin
Komisji Rewizyjnej, stanowiπcy za≥πcznik nr 6 do niniejszego
Statutu.
ß20
1. Obs≥ugÍ Rady i jej komisji zapewnia pracownik UrzÍdu
Gminy zatrudniony na stanowisku pracy ds. obs≥ugi Rady.
2. Obs≥ugÍ Zarzπdu zapewnia Sekretarz Gminy.
ß21
1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarzπd.
2. Zarzπd liczy siedem osÛb.
3. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) wÛjt Gminy, ktÛry jest jednoczeúnie Przewodniczπcym
Zarzπdu,
2) zastÍpca wÛjta,
3) cz≥onkowie w liczbie piÍciu.
4. Zarzπd uwaøa siÍ za wybrany, jeúli Rada dokona≥a wyboru
ca≥ego jego sk≥adu wynikajπcego z ust. 3.
ß22
WÛjt Gminy jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥oszonych
wy≥πcznie przez radnych.
ß23
Wybory na stanowisko WÛjta przeprowadza siÍ przed ustaleniem listy kandydatÛw na pozosta≥e stanowiska w Zarzπdzie.
ß24
1. WÛjta Gminy wybiera Rada bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw swego ustawowego sk≥adu, o ktÛrym mowa w ß12 ust
1 Statutu, w g≥osowaniu tajnym.
2. W przypadku, gdy øaden z kandydatÛw nie uzyska≥ wymaganej iloúci g≥osÛw, wybory sπ powtarzane przy zachowaniu
zasad okreúlonych w ust. 1
ß25
1. Po dokonaniu wyboru WÛjta, dokonuje siÍ wyboru pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu w drodze odrÍbnego, tajnego g≥osowania.
2. ZastÍpcÍ WÛjta oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu wybiera
rada na wniosek WÛjta zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady, o ktÛrym
mowa w ß12 ust. 1 Statutu.
ß26
Pracownikiem samorzπdowym zatrudnionym na podstawie
wyboru jest WÛjt gminy.
ß27
Zarzπd wykonuje uchwa≥y Rady i realizuje zadania Gminy okreúlone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rzπdowej i samorzπdowej, porozumieniach miÍdzygminnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
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ß28
1. Zarzπd wykonuje swoje zadania przy pomocy UrzÍdu Gminy,
ktÛrego kierownikiem jest WÛjt.
2. OrganizacjÍ i zasady funkcjonowania UrzÍdu Gminy okreúla
regulamin organizacyjny uchwalony przez RadÍ na wniosek
Zarzπdu.
ß29
Do zadaÒ Zarzπdu naleøy w szczegÛlnoúci:
1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw,
o ktÛrych stanowi Rada oraz przygotowywanie projektÛw
uchwa≥ w tych sprawach,
2) przedk≥adanie wnioskÛw o zwo≥anie sesji Rady,
3) wykonywanie uchwa≥ Rady,
4) okreúlanie sposobu wykonywania uchwa≥,
5) ustalanie planu wykonania budøetu,
6) gospodarowanie mieniem gminnym,
7) zaciπganie zobowiπzaÒ w celu wykonania uchwa≥ Rady i
swych ustawowych kompetencji do wysokoúci ustalonej
przez RadÍ,
8) rozstrzyganie o wystπpieniu na drogÍ sπdowπ w sprawach
zwiπzanych z gospodarowaniem mieniem gminnym,
9) podejmowanie uchwa≥ w przedmiocie zaskarøania do Naczelnego Sπdu Administracyjnego rozstrzygniÍÊ nadzorczych,
dotyczπcych uchwa≥ Zarzπdu,
10)zatwierdzanie wybranych ofert przy przetargach publicznych
og≥aszanych przez Zarzπd, o ile ustawy nie stanowiπ inaczej,
11)podejmowanie uchwa≥ w sprawie zatrudniania i zwalniania
kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych,
12)okreúlanie zakresu spraw, ktÛrych wykonanie WÛjt moøe
powierzyÊ sekretarzowi gminy do wykonania w jego imieniu,
13)wykonywanie zadaÒ z zakresu administracji rzπdowej, wynikajπcych z ustaw i porozumieÒ zawartych przez GminÍ o ile
z przepisÛw szczegÛlnych nie wynika uprawnienie dla innego
organu Gminy,
14)opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego UrzÍdu
Gminy i projektÛw zmian w tym regulaminie,
15)zatwierdzanie czynnoúci WÛjta podjÍtych w trybie art. 32
ust. 1 ustawy o samorzπdzie gminnym.
ß30
1. W posiedzeniu Zarzπdu udzia≥ biorπ jego cz≥onkowie oraz bez
prawa do g≥osowania skarbnik i sekretarz gminy.
2. Zarzπd moøe postanowiÊ o zaproszeniu na swe posiedzenie
innych osÛb niø wymienione w ust. 1, ktÛre uczestniczπ w
posiedzeniu bez prawa do g≥osowania.
3. OrganizacjÍ oraz tryb pracy Zarzπdu okreúla regulamin Zarzπdu
stanowiπcy za≥πcznik nr 7 do niniejszego Statutu.
ß31
1. Oúwiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarzπdu
mieniem sk≥ada WÛjt jednoosobowo albo dwaj cz≥onkowie
Zarzπdu lub jeden cz≥onek Zarzπdu i pe≥nomocnik upowaøniony przez Zarzπd, z zastrzeøeniem postanowieÒ ust. 2-3.
2. WÛjt moøe zostaÊ upowaøniony przez Zarzπd do sk≥adania
jednoosobowo oúwiadczeÒ woli zwiπzanych z prowadzeniem bieøπcej dzia≥alnoúci Gminy.
3. CzynnoúÊ prawna, ktÛra moøe spowodowaÊ powstanie zobowiπzaÒ pieniÍønych wymaga dla swojej skutecznoúci kontr-
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asygnaty skarbnika gminy (g≥Ûwnego ksiÍgowego budøetu)
lub osoby przez niego upowaønionej.
ß32
Uchwa≥a Rady w sprawie nie udzielenia Zarzπdowi absolutorium
jest rÛwnoznaczna ze z≥oøeniem wniosku o odwo≥anie Zarzπdu,
chyba øe po zakoÒczeniu roku budøetowego Zarzπd zosta≥
odwo≥any z innej przyczyny. Rada Gminy rozpatruje wniosek
o odwo≥anie Zarzπdu na zasadach okreúlonych w art. 28b ust. 2
ustawy o samorzπdzie gminnym.
ß33
Rada moøe odwo≥aÊ Zarzπd, z wyjπtkiem WÛjta z innej przyczyny
niø nie udzielenie absolutorium, jedynie na pisemny i uzasadniony
wniosek 1 ustawowego sk≥adu Rady, okreúlonego w ß12 ust. 1
Statutu, w trybie okreúlonym ustawπ.
ß34
Rada moøe odwo≥aÊ WÛjta wiÍkszoúciπ 2/3 ustawowego sk≥adu
okreúlonego w ß12 ust.1 Statutu z zachowaniem wymogÛw
ustawowych. Odwo≥anie WÛjta w tym trybie jest rÛwnoznaczne
z odwo≥aniem pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu.
ß35
1. W razie odwo≥ania Zarzπdu, w przypadkach okreúlonych w
ß32-ß34 Rada wybiera w ciπgu jednego miesiπca nowy Zarzπd.
2. Do czasu wyboru nowego Zarzπdu obowiπzki Zarzπdu wykonuje dotychczasowy Zarzπd.
ß36
Jeøeli wniosek o odwo≥anie Zarzπdu lub WÛjta nie uzyska≥
wymaganej wiÍkszoúci g≥osÛw, kolejny wniosek o odwo≥aniu
moøe byÊ z≥oøony nie wczeúniej niø po up≥ywie 6 miesiÍcy od
poprzedniego g≥osowania.
ß37
Na uzasadniony wniosek WÛjta Rada moøe odwo≥aÊ poszczegÛlnych
cz≥onkÛw Zarzπdu, zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co
najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady, w g≥osowaniu tajnym.
ß38
1. W przypadku z≥oøenia rezygnacji z cz≥onkostwa w Zarzπdzie,
Rada podejmuje uchwa≥Í o przyjÍciu rezygnacji i zwolnieniu
z pe≥nienia obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu zwyk≥π wiÍkszoúciπ
g≥osÛw, nie pÛüniej niø w ciπgu 1 miesiπca od daty z≥oøenia
rezygnacji.
2. NiepodjÍcie przez RadÍ uchwa≥y w terminie okreúlonym w
ust.1 jest rÛwnoznaczne z przyjÍciem rezygnacji z up≥ywem
ostatniego dnia miesiπca, w ktÛrym powinna byÊ podjÍta
uchwa≥a.
3. W przypadku z≥oøenia rezygnacji przez cz≥onka Zarzπdu nie
bÍdπcego jego przewodniczπcym, WÛjt obowiπzany jest
najpÛüniej w ciπgu 1 miesiπca od dnia przyjÍcia rezygnacji
lub up≥ywu terminu okreúlonego w ust.1 przedstawiÊ Radzie
kandydaturÍ na wakujπce miejsce w Zarzπdzie.
ß39
WÛjt organizuje pracÍ Zarzπdu, kieruje bieøπcymi sprawami
Gminy oraz reprezentuje jπ na zewnπtrz.
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ß40
1. Majπtek Gminy, s≥uøπcy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
wspÛlnoty moøe byÊ zarzπdzany przez jednostki organizacyjne
i podmioty okreúlone w ß7 statutu.
2. Zarzπd prowadzi rejestry:
1) sk≥adnikÛw mienia gminnego,
2) podmiotÛw zarzπdzajπcych poszczegÛlnymi sk≥adnikami
mienia.

ROZDZIA£ IV
Jednostki pomocnicze Gminy
ß41
O utworzeniu, po≥πczeniu, podziale i likwidacji jednostki pomocniczej Gminy lub zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa≥y z uwzglÍdnieniem zasad okreúlonych w ß2 ust. 4 Statutu.
ß42
Uchwa≥a o ktÛrej mowa w ß41 powinna zawieraÊ okreúlenie:
1) obszaru jednostki pomocniczej,
2) granic jednostki pomocniczej,
3) siedzibÍ w≥adz,
4) nazwÍ jednostki pomocniczej,
5) sposÛb opublikowania uchwa≥y i datÍ jej wejúcia w øycie.
ß43
1. Organem uchwa≥odawczym w so≥ectwie jest zebranie wiejskie, ktÛre obejmuje wszystkich mieszkaÒcÛw majπcych
czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w so≥ectwie jest so≥tys wspomagany
przez RadÍ So≥eckπ.
3. OrganizacjÍ i zakres dzia≥ania so≥ectw okreúla Rada odrÍbnym Statutem.
4. Tryb i zasady wyboru so≥tysa, cz≥onkÛw rady so≥eckiej oraz
sposÛb zwo≥ywania i obradowania zebraÒ wiejskich okreúla
Rada w Statucie So≥ectw.
ß44
Rada w statucie jednostki pomocniczej moøe okreúliÊ sposÛb
bezpoúredniego korzystania przez tÍ jednostkÍ z mienia komunalnego i rozporzπdzania dochodami z tego tytu≥u oraz zakres
czynnoúci dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki
pomocniczej wzglÍdem mienia oddanego jej do korzystania.
ß45
1. Jednostki pomocnicze podlegajπ nadzorowi organÛw gminy
na zasadach okreúlonych w statutach tych jednostek.
2. So≥tys nie bÍdπcy radnym moøe uczestniczyÊ w:
1) sesjach Rady bez prawa udzia≥u w g≥osowaniu,
2) w posiedzeniach komisji bez prawa udzia≥u w g≥osowaniu
na podstawie zaproszenia przewodniczπcego komisji.

ROZDZIA£ V
Radni
ß46
Radny reprezentuje wyborcÛw, utrzymuje sta≥π wiÍü z mieszkaÒcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zg≥aszane postulaty
i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
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ß47
1. Radny sk≥ada na pierwszej sesji po wyborach Rady Gminy
úlubowanie:
ìålubujÍ uroczyúcie jako radny pracowaÊ dla dobra i pomyúlnoúci Gminy, dzia≥aÊ zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami Gminy i jej mieszkaÒcÛw ñ godnie i rzetelnie reprezentowaÊ swoich wyborcÛw, troszczyÊ siÍ o ich sprawy oraz
nie szczÍdziÊ si≥ dla wykonywania zadaÒ Gminyî
2. Radny nieobecny na pierwszej sesji Rady sk≥ada úlubowanie
na najbliøszej sesji, w ktÛrej uczestniczy.
3. Z chwilπ z≥oøenia úlubowania, radny nabywa swoje ustawowe
uprawnienia.
4. Radny nie moøe byÊ:
1) pracownikiem UrzÍdu Gminy w Pakos≥awiu,
2) kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.
5. Zakaz okreúlony w ust. 4 pkt.1 nie dotyczy radnych wybranych do zarzπdu, z ktÛrymi stosunek pracy zosta≥ zawarty na
podstawie wyboru.
ß48
Radny jest obowiπzany braÊ udzia≥ w pracach Rady i jej organÛw
oraz innych instytucji samorzπdowych do ktÛrych zosta≥ wybrany
lub desygnowany.
ß49
1. Radny ma prawo inicjatywy uchwa≥odawczej, o ile ustawa
nie stanowi inaczej, prawo udzia≥u w g≥osowaniu na sesjach
Rady, prawo wystÍpowania z interpelacjami, wnioskami oraz
zapytaniami.
2. Tryb zg≥aszania interpelacji, wnioskÛw i zapytaÒ okreúla
regulamin Rady.
3. Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych.
ß50
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiπzanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej
zgody Rady.
Rada odmÛwi zgody na rozwiπzanie stosunku pracy z radnym, jeøeli podstawπ rozwiπzania tego stosunku sπ zdarzenia
zwiπzane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3. Pracodawca obowiπzany jest zwolniÊ radnego od pracy
zawodowej, w celu umoøliwienia mu brania udzia≥u w
pracach organÛw gminy.
4. Radnemu przys≥ugujπ diety oraz zwrot kosztÛw podrÛøy
s≥uøbowych na zasadach ustalonych przez RadÍ.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje siÍ odpowiednio do cz≥onkÛw
komisji spoza Rady.
6. Na zasadach okreúlonych przez RadÍ prawo do diet oraz
zwrot kosztÛw podrÛøy przys≥uguje takøe so≥tysom.

Poz. 35

ROZDZIA£ VI
Pracownicy samorzπdowi
ß51
1. Pracownikami samorzπdowymi z wyboru sπ osoby okreúlone
w ß26 Statutu.
2. Do dokonywania czynnoúci z zakresu stosunku pracy WÛjta
w≥aúciwa jest Rada.
3. Rada moøe, w drodze odrÍbnej uchwa≥y upowaøniÊ przewodniczπcego Rady do podejmowania niektÛrych czynnoúci,
o jakich mowa w ust. 2.
ß52
Do dokonywania czynnoúci z zakresu stosunku pracy wobec
pracownikÛw mianowanych w≥aúciwy jest WÛjt.
ß53
1. Powo≥anie, jako forma nawiπzania stosunku pracy z pracownikiem UrzÍdu Gminy, jest stosowna wobec sekretarza i skarbnika gminy.
2. Do dokonania czynnoúci z zakresu stosunku pracy sekretarza
i skarbnika gminy w≥aúciwy jest WÛjt z zastrzeøeniem art. 18
ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorzπdzie gminnym.
ß54
1. Inne niø wymienione w ß51-ß53 osoby zatrudnione sπ w
UrzÍdzie Gminy na podstawie umowy o pracÍ.
2. Do dokonywania czynnoúci z zakresu prawa wobec osÛb
okreúlonych w ust. 1 w≥aúciwy jest WÛjt.

ROZDZIA£ VII
Publikowanie przepisÛw gminnych
ß55
Jeøeli z ustaw, innych przepisÛw szczegÛlnych lub uchwa≥y rady
nie wynika nic innego miejscowo przyjÍtym sposobem og≥aszania przepisÛw gminnych jest jeden z niøej wymienionych sposobÛw:
1) rozplakatowanie obwieszczeÒ w miejscach publicznych w
sposÛb miejscowo przyjÍty,
2) og≥oszenie na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Gminy,
3) og≥oszenie w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienie koÒcowe
ß56
Statut podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego i wchodzi w øycie z dniem og≥oszenia.
ß57
Do zmian Statutu stosuje siÍ przepisy dotyczπce jego uchwalenia.
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Za≥πcznik nr 1
do Statutu Gminy
Pakos≥aw
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Za≥πcznik nr 2
do Statutu Gminy
Pakos≥aw
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Za≥πcznik nr 3
do Statutu Gminy
Pakos≥aw

WzÛr herbu Gminy Pakos≥aw
Wykaz jednostek pomocniczych oraz
przekazane mienie do korzystania

e
Lp.

Nazwa
so≥ectwa

Granice
so≥ectwa

Okreúlenie
mienia

1.

Bia≥yka≥

Bia≥yka≥

ñ

2.

Chojno

Chojno

Dom Kultury
Grunty

3.

DÍbionka

4.

Golejewko

Golejewko

åwietlica

Dzia≥ka 35/6

5.

Golejewo

Golejewo

åwietlica

95

6.

GÛreczki
Wielkie

GÛreczki Wielkie
Baranowo

åwietlica,
Grunty,
Mieszkanie

99
98
103,

7.

Niedüwiadki

Niedüwiadki

ñ

8.

Osiek

Osiek, Zielony Dπb,

åwietlica,
Grunty

27
112

9.

Osrtrobudki

Ostrobudki

åwietlica,
Grunty

89
87

10.

Pakos≥aw

Pakos≥aw,
GÛry Pakos≥awskie,
Olbina

Dom straøaka,
Grunty
Las
Koszary

18
1
1, 11, 12
1

11.

Pomocno

Pomocno

åwietlica

26 Osiek

12.

Podborowo

Podborowo

ñ

13.

Sowy

Sowy, Halin,

åwietlica,

40

14.

Sworowo

Sworowo, gajÛwka
Skrzyptowo

åwietlica,
Grunty

47
49, 50

15.

Zaorle

Zaorle,
GÛry ZaorliÒskie

åwietlica

Dzia≥ka remizy
362/1

DÍbionka, Kubeczki åwietlica Kubeczki

Nr karty
inwentaryzacyjnej

57
60,61
113

Za≥πcznik nr 4
Do Statutu Gminy
Pakos≥aw

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych oraz
innych podmiotÛw krajowych i zagranicznych,
z ktÛrymi zawarto umowy i porozumienia lub podjÍto
uchwa≥y o wspÛ≥dzia≥aniu, utworzeniu
lub przystπpieniu
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urzπd Gminy w Pakos≥awiu
Gminna Biblioteka Publiczna w Pakos≥awiu z Filiπ w Chojnie
Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej w Pakos≥awiu.
Przedszkole Samorzπdowe w Pakos≥awiu.
Przedszkole Samorzπdowe w Chojnie.
Szko≥a Podstawowa w Pakos≥awiu.
Szko≥a Podstawowa w Chojnie.
Szko≥a Podstawowa w Sowach.
Gimnazjum Gminne w Pakos≥awiu.

Podmioty krajowe i zagraniczne z ktÛrymi zawarto
umowy, porozumienia lub podjÍto uchwa≥y
o wspÛ≥dzia≥aniu, utworzeniu, przystπpieniu.
1. Porozumienie o wspÛ≥pracy zagranicznej z gminπ MOULT w
Francji pÛ≥nocna Normandia z dnia 8 lipca 1991r.
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2. Porozumienie w sprawie wspÛ≥dzia≥ania i wspÛ≥pracy z HAIMATKREISGEMEINSCHAFT z GELSENKIRCHEN z Niemiec
z 4 czerwca 1996r.
3. Akt nawiπzania partnerskich kontaktÛw pomiÍdzy gminπ
PASZOWICE powiat Jawor z 21 stycznia 2000 r.
4. SpÛ≥ka ìWodociπgi Gminneî ñ uchwa≥a z 2 paüdziernika
1995 Nr XIII/70/95.
5. MiÍdzygminny Zwiπzek Turystyczny ñ Uchwa≥a z 2 kwietnia
1998 r. Nr XXXVI/185/98
6. Porozumienie (umowa o wspÛ≥pracy) z Wielkopolskπ Gie≥dπ
Rolno-Ogrodniczπ S.A. w Poznaniu z dnia 22 maja 2000 rok.

Za≥πcznik nr 5
do Statutu Gminy
Pakos≥aw

2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez wiceprzewodniczπcego dzia≥aÒ
wymaga stwierdzenia przez RadÍ w pierwszym punkcie
porzπdku obrad Sesji, zwo≥anej przez wiceprzewodniczπcego.
ß6
Przewodniczπcy oraz dwÛch wiceprzewodniczπcych Rady koordynujπ prace komisji Rady.
ß7
Postanowienia dotyczπce komisji Rady, z wyjπtkiem Komisji
Rewizyjnej sπ zawarte w rozdziale VIII regulaminu.

1.

2.

REGULAMIN RADY GMINY
3.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Regulamin Rady, zwany dalej ìregulaminemî okreúla organizacjÍ
wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady i jej organÛw z wy≥πczeniem
zasad i trybu dzia≥ania Komisji Rewizyjnej.
ß2
1. Rada obraduje na sesjach, zwo≥ywanych nie rzadziej niø raz
na kwarta≥ oraz dzia≥a poprzez swoje komisje i Zarzπd
wykonujπcy jej uchwa≥y.
2. Zarzπd i Komisje Rady dzia≥ajπ pod kontrolπ Rady, ktÛrej
sk≥adajπ sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci.

Do
1)
2)
3)
4)
5)

ROZDZIA£ II
Organizacja wewnÍtrzna Rady
ß3
wewnÍtrznych organÛw Rady naleøπ:
przewodniczπcy,
dwÛch wiceprzewodniczπcych,
Komisja Rewizyjna,
komisje sta≥e wymienione w Statucie,
doraüne komisje do okreúlonych zadaÒ,

ß4
Przewodniczπcy wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie
i Statucie.
ß5
1. Do obowiπzkÛw wiceprzewodniczπcych naleøy wykonywanie
zadaÒ zastrzeøonych przez ustawÍ lub statut dla przewodniczπcego w przypadku jego nieobecnoúci lub w przypadku
zaistnienia innych przyczyn braku moøliwoúci dzia≥ania przewodniczπcego.
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4.

ROZDZIA£ III
Sesja Rady
ß8
Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
wszystkie sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w
ustawie o samorzπdzie gminnym oraz w innych ustawach.
Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach zwiπzanych z realizacjπ kompetencji stanowiπcych i kontrolnych w
formie uchwa≥.
OprÛcz uchwa≥ merytorycznych Rada moøe podejmowaÊ
uchwa≥y zawierajπce:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje zawierajπce samozobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) oúwiadczenia zawierajπce stanowisko w okreúlonej sprawie,
4) apele zawierajπce formalnie nie wiπøπce wezwania adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania, podjÍcia inicjatywy czy zadania.
Rada moøe podejmowaÊ uchwa≥y rÛwnieø w innych sprawach przewidzianych w statucie.

ß9
Rada odbywa sesje zwyczajne z czÍstotliwoúciπ potrzebnπ do
wykonywania zadaÒ Rady, nie rzadziej jednak niø raz na kwarta≥.
ß10
Rada moøe odbywaÊ sesje nadzwyczajne zwo≥ywane na wniosek
Zarzπdu lub co najmniej 1/4 ustawowego sk≥adu Rady.

1.
2.

3.
4.

5.

ROZDZIA£ IV
Przygotowanie sesji
ß11
Sesje przygotowuje przewodniczπcy i dwÛch wiceprzewodniczπcych.
Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie projektu porzπdku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad.
Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy lub w przypadku jego nieobecnoúci wiceprzewodniczπcy.
O terminie, miejscu i proponowanym porzπdku obrad powiadamia siÍ radnych najpÛüniej na 7 dni przed terminem obrad,
za pomocπ listu, lub w inny skuteczny sposÛb.
W zawiadomieniu naleøy podaÊ projekt porzπdku obrad, przy
czym zawiadomienie wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji
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poúwiÍconej uchwaleniu budøetu i sprawozdaniu z wykonania
budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 14 dni przed sesjπ.
6. W razie niedotrzymania terminÛw, o jakich mowa w ust. 4-5
Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczeniu
nowego terminu jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
moøe byÊ zg≥oszony przez radnego tylko na poczπtku obrad
przed przystπpieniem do uchwalania porzπdku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.
ß12
Przed kaødπ sesjπ przewodniczπcy Rady w uzgodnieniu z WÛjtem ustala listÍ zaproszonych osÛb na sesjÍ.
ß13
Zarzπd jest obowiπzany udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

ROZDZIA£ V
Obrady
ß14
1. Sesje Rady sπ jawne.
2. JawnoúÊ sesji oznacza, øe podczas obrad na sali moøe byÊ
obecna publicznoúÊ, ktÛra zajmuje wyznaczone w tym celu
miejsca.
3. Utrwalenie przez publicznoúÊ przebiegu obrad przy pomocy
urzπdzeÒ audiowizualnych moøe odbywaÊ siÍ wy≥πcznie za
zgodπ Rady.
ß15
1. Jeøeli przedmiotem obrad sesji majπ byÊ sprawy objÍte
tajemnicπ paÒstwowπ lub s≥uøbowπ, jawnoúÊ sesji lub jej
czÍúÊ zostaje wy≥πczona i Rada obraduje przy drzwiach
zamkniÍtych, przy czym osoby zaproszone do udzia≥u w sesji
w myúl ß12 regulaminu mogπ byÊ obecne na sesji o ile Rada
tak postanowi i nie sprzeciwiajπ siÍ temu przepisy ustawowe.
2. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1 Rada moøe postanowiÊ,
iø ze wzglÍdu na waøny interes spo≥ecznoúci Gminy lub poszczegÛlnych obywateli ca≥a sesja lub obrady nad okreúlonymi
punktami porzπdku obrad odbÍdπ siÍ przy drzwiach zamkniÍtych.
ß16
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu. Na wniosek
przewodniczπcego obrad lub co najmniej 3 radnych, Rada
moøe postanowiÊ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu jej w
innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust 1. Rada
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoønoúÊ wyczerpania porzπdku obrad lub koniecznoúÊ jego
rozszerzenia, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw
lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemoøliwiajπce Radzie w≥aúciwe obradowanie lub podjecie uchwa≥.
ß17
1. Kolejne sesje Rady zwo≥ywane sπ w terminach ustalonych
przez przewodniczπcego Rady.
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2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczπ sesji nadzwyczajnych.
ß18
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu Rady.
2. Przewodniczπcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poniøej po≥owy ustawowego sk≥adu. Jednakøe Rada
nie moøe wÛwczas podejmowaÊ uchwa≥.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem odnotowuje siÍ w protokole.
ß19
1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka obrady przewodniczπcy
Rady.
2. W razie nieobecnoúci przewodniczπcego czynnoúci okreúlone
w ust 1 wykonuje wiceprzewodniczπcy.
ß20
1. Otwarcie Sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego formu≥y: ìOtwieram... sesjÍ Rady Gminy Pakos≥aw.
2. Po otwarciu sesji przewodniczπcy stwierdza na podstawie
listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad. W przypadku braku
quorum stosuje siÍ odpowiednio przepis ß18.
ß21
1. Po otwarciu sesji przewodniczπcy przedstawia pod dyskusjÍ
projekt porzπdku obrad Rady.
2. Z wnioskiem o uzupe≥nienie bπdü zmianÍ projektu porzπdku
obrad moøe wystπpiÊ radny, a takøe nie bÍdπcy radnym
cz≥onek zarzπdu.
3. Po wykonaniu wskazanych w ust 1-2 czynnoúci Rada uchwala
porzπdek obrad sesji.
ß22
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Zarzπdu Gminy o pracach Zarzπdu w okresie
miÍdzysesyjnym, zw≥aszcza z wykonania uchwa≥ Rady,
3) rozpatrywanie projektÛw uchwa≥ i podjÍcie uchwa≥ lub
zajÍcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wolne g≥osy i wnioski,
6) odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
ß23
Sprawozdanie, o jakim mowa w ß22 pkt 2 sk≥ada wÛjt lub
cz≥onek Zarzπdu wyznaczony przez Zarzπd.
ß24
1. Interpelacje i zapytania kierowane sπ do Zarzπdu i WÛjta
Gminy.
2. Interpelacja dotyczy spraw gminnej wspÛlnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu faktycznego bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ pytania.
4. InterpelacjÍ sk≥ada siÍ w formie pisemnej na rÍce przewodniczπcego Rady lub ustnie podczas sesji.
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5. Odpowiedü na interpelacjÍ jest udzielana w formie pisemnej
w terminie 21 dni osobie sk≥adajπcej interpelacjÍ lub ustnie
na sesji.
Odpowiedzi mogπ udzielaÊ w≥aúciwe rzeczowo osoby, upowaønione do tego przez Zarzπd wzglÍdnie wÛjta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalajπcπ radny interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do przewodniczπcego Rady o nakazanie niezw≥ocznego uzupe≥nienia odpowiedzi.
ß25
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Gminy, takøe celem uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie na rÍce przewodniczπcego lub ustnie w trakcie sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia
odpowiedü na zapytania nie jest moøliwa zapytany udziela
odpowiedzi pisemnej. ß24 ust. 5 i 6 stosuje siÍ odpowiednio.
ß26
1. Obrady prowadzi przewodniczπcy Rady wed≥ug uchwalonego
porzπdku obrad otwierajπc i zamykajπc dyskusjÍ nad kaødym
z punktÛw.
2. Przewodniczπcy udziela g≥osÛw wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ,
w uzasadnionych przypadkach moøe takøe udzieliÊ g≥osu
poza kolejnoúciπ.
ß27
1. Przewodniczπcy obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz
innych osÛb uczestniczπcych w sesji.
2. Przewodniczπcy moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce tematu,
formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie
uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ ìdo rzeczyî
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego
w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü uchybiajπ
powadze sesji, przewodniczπcy przywo≥uje radnego ìdo
porzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o skutku moøe
odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego faktu w
protokole.
4. Postanowienia ust 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady i publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu przewodniczπcy moøe nakazaÊ
opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem, lub wystπpieniami zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
ß28
Na wniosek radnego przewodniczπcy przyjmuje do protoko≥u
sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie, lecz nie wyg≥oszone w toku obrad informujπc o tym RadÍ.
ß29
1. Przewodniczπcy udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w sprawie
wnioskÛw natury formalnej, a w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porzπdku obrad,
3) ograniczenia czasu wystπpieÒ dyskutantÛw,
4) zamkniÍcia listy mÛwcÛw lub kandydatÛw,
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5) zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
6) zarzπdzenia przerwy,
7) odes≥ania projektu uchwa≥y do komisji,
8) przeliczenia g≥osÛw,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne przewodniczπcy poddaje pod dyskusjÍ po
dopuszczeniu jednego g≥osu ìzaî i jednego g≥osu ìprzeciwkoî
wnioskowi, po czym poddaje pod g≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
ß30
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.
ß31
1. Uchwa≥y Rady w sprawie odwo≥ania sekretarza i skarbnika
gminy nie mogπ byÊ podejmowane na sesji, na ktÛrej zosta≥
zg≥oszony wniosek o odwo≥anie.
2. Przed podjÍciem uchwa≥y o odwo≥aniu Rada jest zobowiπzana wys≥uchaÊ wyjaúnieÒ osoby, ktÛrej dotyczy wniosek
o odwo≥anie.
3. Postanowienia ust 1 i 2 nie stosuje siÍ w razie odwo≥ania
rÛwnoznacznego z rozwiπzaniem stosunkÛw pracy bez wypowiedzenia.
ß32
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw przewodniczπcy obrad zamyka
dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu umoøliwienia w≥aúciwej komisji lub Zarzπdowi ustosunkowanie siÍ
do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw a jeúli zaistnieje
taka koniecznoúÊ ñ przygotowanie poprawek w rozpatrywanych dokumentach.
2. Po zamkniÍciu dyskusji przewodniczπcy obrad rozpoczyna
procedurÍ g≥osowania. Od tej chwili do momentu zarzπdzenia
g≥osowania moøna zabraÊ g≥os tylko w celu zg≥oszenia lub
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzπdku
g≥osowania.
ß33
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad przewodniczπcy obrad koÒczy
sesjÍ wypowiadajπc formu≥Í ìzamykam ì... sesjÍ Rady Gminy
Pakos≥aw.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenia.
ß34
1. Po og≥oszeniu zamkniÍcia sesji przez przewodniczπcego
obrad RadÍ obowiπzujπ uchwa≥y podjÍte na Sesji.
2. Zmiana podjÍtych uchwa≥ moøe nastπpiÊ tylko w drodze
odrÍbnej uchwa≥y.
ß35
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrym sesja siÍ odbywa≥a.
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ß36
1. Pracownik prowadzπcy sprawy Rady z kaødej sesji sporzπdza
protokÛ≥ obrad.
2. Przebieg sesji moøna nagraÊ na taúmÍ magnetofonowπ,
ktÛrπ przechowuje siÍ do czasu podjÍcia uchwa≥y w trybie
ß22 pkt 1 regulaminu.
3. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz
odrÍbnπ listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych uchwa≥,
z≥oøone na piúmie usprawiedliwienia osÛb nieobecnych,
oúwiadczenia i inne dokumenty z≥oøone na rÍce przewodniczπcego.
4. ProtokÛ≥ z sesji znajduje siÍ do publicznego wglπdu w Biurze
Rady oraz na nastÍpnej sesji na sali obrad.
5. Przepis ust. 4 nie dotyczy tych sesji, ktÛre odby≥y siÍ przy
drzwiach zamkniÍtych.
6. Radni mogπ zg≥aszaÊ poprawki lub uzupe≥nienia do protoko≥u
najpÛüniej na najbliøszej sesji, po czym o ich uwzglÍdnieniu
rozstrzyga przewodniczπcy po wys≥uchaniu protokolanta
i przes≥uchaniu takøe taúmy magnetofonowej z nagraniem
przebiegu obrad (o ile przebieg obrad zosta≥ nagrany).
7. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 6 nie bÍdzie uwzglÍdniony
wnioskodawca moøe odwo≥aÊ siÍ do Rady.
ß37
Obs≥ugÍ biurowπ sesji: protoko≥owanie, wysy≥anie zawiadomieÒ,
wyciπgÛw z protoko≥Ûw itp. sprawuje pracownik do spraw Rady.
ß38
1. ProtokÛ≥ z sesji Rady winien odzwierciedlaÊ jej rzeczywisty
przebieg a w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
1) numer, datÍ i miejsce odbywania sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazaÊ numery uchwa≥,
imiÍ i nazwisko przewodniczπcego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia (quorum),
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
4) odnotowanie przyjÍcia protoko≥u z poprzedniej sesji,
5) uchwalenie porzπdku obrad,
6) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ, teksty
zg≥oszonych jak rÛwnieø uchwalonych wnioskÛw, a nadto
odnotowanie faktÛw zg≥oszenia pisemnych wystπpieÒ,
7) przebieg g≥osowania z uwzglÍdnieniem liczby g≥osÛw
ìzaî, ìprzeciwî, ìwstrzymujπcych siÍî,
8) wskazanie przez radnego zdania odrÍbnego do treúci
uchwa≥y,
9) podpis przewodniczπcego i osoby sporzπdzajπcej protokÛ≥.
2. Protoko≥y sesji numerowane sπ cyframi rzymskimi, ≥amanymi
przez dwie ostatnie cyfry roku.

ROZDZIA£ VI
Uchwa≥y
ß39
1. Uchwa≥y o jakich mowa w ß8 ust. 2 regulaminu, a takøe
deklaracje, oúwiadczenia i opinie sπ sporzπdzone w formie
odrÍbnych dokumentÛw.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÒ proceduralnych.
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ß40
1. InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz
Zarzπd chyba, øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
2. Projekt uchwa≥y powinien zawieraÊ:
1) tytu≥ uchwa≥y,
2) podstawÍ prawnπ,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarÍ potrzeb okreúlenia ürÛd≥a finansowania realizacji
uchwa≥y,
5) okreúlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa≥y,
6) ustalenie terminu wejúcia w øycie uchwa≥y (z dniem
podjÍcia, og≥oszenia uchwa≥y, w okreúlonym terminie).
3. Projekt uchwa≥y powinien byÊ przed≥oøony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w ktÛrym naleøy wskazaÊ potrzebÍ podjÍcia
uchwa≥y oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa≥ sπ opiniowane co do zgodnoúci uchwa≥y
z prawem przez radcÍ prawnego.
ß41
1. Uchwa≥y Rady Gminy powinny byÊ zredagowane w sposÛb
zwiÍz≥y, syntetyczny, przy uøyciu wyraøeÒ majπcych podstawowe znaczenie. W projektach uchwa≥ naleøy unikaÊ pos≥ugiwania siÍ wyraøeniami specjalistycznymi zapoøyczonymi
z jÍzykÛw obcych.
2. Uchwa≥a powinna zawieraÊ co najmniej:
1) datÍ i tytu≥,
2) podstawÍ prawnπ,
3) dok≥adnπ merytorycznπ treúÊ uchwa≥y,
4) okreúlenie organu, ktÛremu powierza siÍ wykonanie
uchwa≥y,
5) termin wejúcia w øycie uchwa≥y i ewentualnie czas jej
obowiπzywania.
ß42
IlekroÊ przepisy prawa ustanawiajπ wymÛg dzia≥ania Rady po
zaopiniowaniu jej uchwa≥y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu
z organami administracji rzπdowej lub z innymi organami, do
uzgodnienia przekazywany jest projekt uchwa≥y zaakceptowany
przez Zarzπd.
ß43
Uchwa≥y Rady podpisuje przewodniczπcy obrad.
ß44
Uchwa≥y numeruje siÍ uwzglÍdniajπc numer sesji ñ cyframi
rzymskimi, kolejny numer uchwa≥y ñ cyframi arabskimi i rok
podjÍcia uchwa≥y.
ß45
1. Oryginalne uchwa≥y Zarzπd rejestruje w rejestrze uchwa≥
i przechowuje wraz z protoko≥em sesji.
2. Odpisy uchwa≥ przekazuje siÍ w≥aúciwym jednostkom do
realizacji i do wiadomoúci zaleønie od ich treúci.
ß46
WÛjt przedk≥ada wojewodzie uchwa≥y Rady w ciπgu 7 dni od
daty podjÍcia.
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ß47
WÛjt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
1) uchwa≥Í budøetowπ,
2) uchwa≥Í w sprawie absolutorium,
3) inne uchwa≥y objÍte zakresem nadzoru Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

ROZDZIA£ VII
Tryb g≥osowania
ß48
W g≥osowaniu mogπ braÊ udzia≥ wy≥πcznie radni.
ß49
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ przez podniesienie rÍki.
2. G≥osowanie jawne przeprowadza przewodniczπcy obrad,
przeliczajπc g≥osy oddane ìzaî, ìprzeciwî, i ìwstrzymujπce
siÍî, sumuje je i porÛwnujπc z listπ radnych obecnych na
sesji, nakazuje odnotowanie wynikÛw g≥osowania w protokole.
3. Do przeliczania g≥osÛw przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ
radnych.
4. Wyniki g≥osowania jawnego og≥asza przewodniczπcy obrad.
5. W przypadku rÛwnej iloúci g≥osÛw ìzaî i ìprzeciwî decyduje
g≥os przewodniczπcego Rady.
ß50
1. G≥osowanie jawne stosuje siÍ w przypadkach okreúlonych
ustawowo.
2. W g≥osowaniu tajnym radni g≥osujπ za pomocπ ostemplowanych kart pieczπtkπ Rady, przy czym kaødorazowo Rada
ustala sposÛb g≥osowania, a samo g≥osowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym
spoúrÛd siebie przewodniczπcym komisji.
3. Komisja skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania
objaúnia sposÛb g≥osowania.
4. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø radnych obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g≥osÛw przewodniczπcy komisji skrutacyjnej
odczytuje wynik g≥osowania i podpisuje protokÛ≥.
6. Karty z oddanymi g≥osami stanowiπ za≥πcznik do protoko≥u
obrad sesji.
ß51
1. Przewodniczπcy obrad przed podaniem wniosku pod g≥osowanie precyzuje i og≥asza zebranym proponowanπ treúÊ w
taki sposÛb, aby jej redakcja by≥a przejrzysta, a wniosek nie
budzi≥ wπtpliwoúci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoúci przewodniczπcy poddaje pod g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, ktÛry moøe wykluczyÊ potrzebÍ
g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami.
3. W przypadku g≥osowania w sprawie wyborÛw osÛb, przewodniczπcy przed zamkniÍciem listy kandydatÛw zapytuje
kaødego z nich czy zgadza siÍ kandydowaÊ i dopiero po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzπcej poddaje pod g≥osowanie
zamkniÍcie listy kandydatÛw i zarzπdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania gdy nieobecny kandydat
z≥oøy≥ uprzednio zgodÍ na piúmie.
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ß52
1. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi
wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a wiÍkszπ liczbÍ
g≥osÛw ìzaî niø ìprzeciwî. G≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i niewaønych nie dolicza siÍ øadnej z grup ìzaî czy ìprzeciwî.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z wielu moøliwoúci
przechodzi wniosek lub kandydatura, na ktÛrπ oddano najwiÍkszπ liczbÍ g≥osÛw.
ß53
1. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe
przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a co
najmniej jeden g≥os wiÍcej od sumy pozosta≥ych waønie
oddanych g≥osÛw tzn. przeciwnych i wstrzymujπcych siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu Rady
oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a
liczbÍ ca≥kowitπ waønie oddanych g≥osÛw przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu rady, a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.

ROZDZIA£ VIII
Komisje Rady
ß54
1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadaÒ Rada powo≥uje
sta≥e i doraüne Komisje.
2. Komisje podlegajπ wy≥πcznie Radzie.
ß55
Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych komisji okreúla Rada.
ß56
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z planem pracy przed≥oøonym
Radzie.
2. Rada moøe zleciÊ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
ß57
1. Komisje Rady mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogπ podejmowaÊ wspÛ≥prace z odpowiednimi komisjami innych rad gmin ponadto z organizacjami
spo≥ecznymi i zawodowymi dzia≥ajπcymi na obszarze kraju.
3. Komisje podejmujπ rozstrzygniÍcia w formie opinii i wnioskÛw przedk≥adanych Radzie.
4. Przewodniczπcy lub wiceprzewodniczπcy koordynujπcy pracÍ komisji moøe w kaødym czasie poleciÊ zwo≥anie posiedzenia
komisji i z≥oøenia sprawozdania Radzie z dzia≥alnoúci.
ß58
1. Pracami komisji kieruje przewodniczπcy komisji lub jego zastÍpca, wybrani przez cz≥onkÛw danej komisji spoúrÛd radnych.
2. Przewodniczπcego komisji Rewizyjnej wybiera Rada na
wniosek tej Komisji.
3. Radny moøe byÊ przewodniczπcym tylko jednej komisji
sta≥ej.
ß59
Komisje pracujπ na posiedzeniach, w ktÛrych dla ich prawomocnoúci winna uczestniczyÊ co najmniej po≥owa sk≥adu Komisji.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 4

ó 134 ó

ß60
1. Opinie i wnioski Komisji uchwalone sπ w g≥osowaniu jawnym zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej
po≥owy sk≥adu komisji.
2. W przypadku rÛwnej iloúci g≥osÛw ìzaî i ìprzeciwî, decyduje
glos przewodniczπcego komisji.

ROZDZIA£ IX
Radni
ß61
1. Radni winni uczestniczyÊ czynnie w sesjach Rady, w pracach
organÛw i komisji do ktÛrych zostali wybrani.
2. Radni majπ obowiπzek utrzymania sta≥ej wiÍzi z wyborcami
w szczegÛlnoúci przez:
1) informowanie wyborcÛw o stanie gminy,
2) propagowanie dokonaÒ i zamierzeÒ Rady,
3) informowanie mieszkaÒcÛw o swojej dzia≥alnoúci w
Radzie.
ß62
1. Radni mogπ domagaÊ siÍ wniesienia pod obrady sesji Rady
lub posiedzeÒ i innych prac komisji spraw, ktÛre uwaøajπ za
spo≥ecznie pilne i uzasadnione.
2. Radni majπ prawo podejmowaÊ interwencje i sk≥adaÊ wnioski
do instytucji, ktÛrych wnioski te dotyczπ.
ß63
1. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na sesjach i komisjach
podpisem na liúcie obecnoúci.
2. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbycia sesji Rady lub
posiedzenia komisji winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ u przewodniczπcego Rady, przewodniczπcego Komisji.
ß64
Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaÊ nie
rzadziej niø 2 razy w roku.
ß65
Radni ponoszπ przed Radπ i wyborcami odpowiedzialnoúÊ za
udzia≥ i wyniki pracy w Radzie.
ß66
1. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie radnemu ìregulaminowego upomnieniaî.
2. W sprawie wskazanej w ust. 1 Rada podejmuje uchwa≥Í po
uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia Radzie wyjaúnieÒ.
ß67
1. W przypadku wniosku zak≥adu pracy zatrudniajπcego radnego
o rozwiπzanie z nim stosunku pracy Rada moøe powo≥aÊ
komisjÍ doraünπ dla szczegÛ≥owego zbadania wszystkich
okolicznoúci sprawy.
2. Komisja przedk≥ada swoje ustalenia i propozycje na piúmie
przewodniczπcemu Rady.
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3. Przed podjÍciem rozstrzygniÍcia w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada winna wys≥uchaÊ radnego.
ß68
Podstawπ do udzielenia radnemu przez pracodawcÍ czasowego
zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 ustawy
o samorzπdzie gminnym jest zawiadomienie lub upowaønienie
do wykonywania danych prac, zawierajπce okreúlenie terminu
i charakteru zajÍÊ podpisane przez przewodniczπcego Rady.
ß69
1. Na wniosek radnego Przewodniczπcy Rady moøe wystawiÊ
zaúwiadczenie o pe≥nieniu funkcji radnego.
2. Zarzπd udziela pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu.
3. Radni mogπ zwracaÊ siÍ do Rady we wszystkich sprawach
zwiπzanych z pe≥nieniem przez nich funkcji radnego.
ß70
1. Do cz≥onkÛw komisji zespo≥Ûw doradczych i konsultacyjnych
powo≥anych przez RadÍ spoza grona radnych stosuje siÍ
odpowiednio art. 25 ust.4 ustawy o samorzπdzie gminnym.
2. Przewodniczπcy Rady ustali i wyda osobom wskazanym w
ust 1 stosowne dokumenty stwierdzajπce udzia≥ w pracach
Rady.

ROZDZIA£ X
Absolutorium
ß71
1. Sprawozdanie z wykonania budøetu Zarzπd przedk≥ada komisji
Rewizyjnej do zaopiniowania najpÛüniej do 30 marca roku
nastÍpujπcego po roku budøetowym, ktÛrego dotyczy sprawozdanie Zarzπdu.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budøetu gminy i wystÍpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium zarzπdowi. Wniosek w sprawie
absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalnπ izbÍ
obrachunkowπ.
ß72
Uchwa≥a Rady w sprawie nie udzielenia Zarzπdowi absolutorium
jest rÛwnoznaczna ze z≥oøeniem wniosku o odwo≥anie Zarzπdu,
chyba, øe po zakoÒczeniu roku budøetowego Zarzπd zosta≥
odwo≥any z innej przyczyny.
ß73
Rada rozpoznaje odwo≥anie Zarzπdu z przyczyny okreúlonej w
ß72 na sesji zwo≥anej nie wczeúniej niø po up≥ywie 14 dni od
podjÍcia uchwa≥y w sprawie nie udzielenia absolutorium Zarzπdowi.
ß74
1. Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í w sprawie odwo≥ania Zarzπdu
z powodu nie udzielenia absolutorium po zapoznaniu siÍ z:
1) opiniπ Komisji Rewizyjnej,
2) opiniπ Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) uchwa≥π Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
uchwa≥y Rady o nie udzieleniu absolutorium Zarzπdowi,
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4) wyjaúnieniami Zarzπdu.
2. Uchwa≥Í, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje bezwzglÍdna wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu Rady, w g≥osowaniu
tajnym.

ROZDZIA£ XI
WspÛlne sesje z radami innych gmin
ß75
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z innymi radami, a w
szczegÛlnoúci dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlne sesje organizujπ przewodniczπcy zainteresowanych
rad gmin.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie przewodniczπcy lub wiceprzewodniczπcy wszystkich rad gmin.
ß76
1. WspÛlna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co
najmniej po≥owa radnych z kaødej rady.
2. Przewodniczπcy rad gmin uczestniczπcych we wspÛlnej sesji
wybierajπ przewodniczπcego sesji.
3. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ w czÍúciach rÛwnych rady
gmin biorπce udzia≥ we wspÛlnej sesji, chyba øe radni
uczestniczπcy we wspÛlnej sesji postanowiπ inaczej.
4. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad,
a jeøeli to nie nastπpi stosuje siÍ odpowiednio przepisy
regulaminÛw rad, ktÛre biorπ udzia≥ we wspÛlnej sesji.

Za≥πcznik nr 6
Do Statutu Gminy
Pakos≥aw

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY
ß1
1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pakos≥aw jest sta≥π komisjπ
powo≥anπ w celu kontrolowania dzia≥alnoúci Zarzπdu oraz
gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem dzia≥aÒ kontrolnych Komisji jest dostarczenie Radzie
informacji niezbÍdnych dla oceny dzia≥alnoúci Zarzπdu oraz
gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia≥alnoúci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod wzglÍdem:
1) legalnoúci,
2) gospodarnoúci,
3) rzetelnoúci,
4) celowoúci,
oraz zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
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4. Komisja kontroluje Zarzπd oraz gminne jednostki organizacyjne, bada w szczegÛlnoúci gospodarkÍ finansowπ, w tym
wykonanie budøetu Gminy.
5. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia≥y z kontroli
Zarzπdu i podporzπdkowanych mu jednostek organizacyjnych dokonywanych przez inne podmioty.
ß2
1. Komisja opiniuje na piúmie wykonanie budøetu Gminy i wystÍpuje z pisemnym wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarzπdowi.
2. Wniosek, o ktÛrym mowa w ust. 1 przewodniczπcy Rady
przesy≥a do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej
ß3
1. Komisja opiniuje na piúmie wniosek o odwo≥anie WÛjta
i poszczegÛlnych cz≥onkÛw Zarzπdu lub ca≥ego Zarzπdu z wyjπtkiem WÛjta.
2. Przewodniczπcy Komisji przedk≥ada opinie, o ktÛrych mowa
w ust.1 na rÍce przewodniczπcego Rady nie pÛüniej niø w
terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w
tej sprawie.
ß4
Komisja wydaje takøe opinie w innych sprawach niø wskazane
w ß2-3 jeøeli wynika to z treúci uchwa≥y Rady.
ß5
1. Komisja sk≥ada siÍ z przewodniczπcego oraz cz≥onkÛw wybieranych spoúrÛd radnych uchwa≥π Rady podejmowanπ
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy
sk≥adu Rady.
2. Odwo≥anie cz≥onkÛw Komisji nastÍpuje na zasadach okreúlonych w ust. 1.
3. W sk≥ad Komisji nie mogπ byÊ powo≥ani radni pe≥niπcy
funkcjÍ przewodniczπcego Rady Gminy, wiceprzewodniczπcego oraz radni bÍdπcy cz≥onkami Zarzπdu Gminy.
4. Rada powinna unikaÊ powo≥ywania do sk≥adu komisji radnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy w jednostkach
organizacyjnych gminy.
5. Mandat cz≥onka Komisji wygasa w przypadku wygaúniÍcia
mandatu radnego, wyboru cz≥onka Komisji na przewodniczπcego Rady oraz w przypadku wyboru w sk≥ad Zarzπdu.
ß6
1. Przewodniczπcy oraz pozostali cz≥onkowie Komisji podlegajπ
wy≥πczeniu od udzia≥u w dzia≥aniach Komisji w sprawach, w
ktÛrych moøe powstaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub
interesownoúÊ.
2. O wy≥πczeniu cz≥onka Komisji decyduje Rada.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
stosuje siÍ odpowiednio przepisy art. 24 KPA.
ß7
1. Komisja podlega Radzie Gminy.
2. Komisja przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia roczny plan
pracy co najmniej na ostatniej sesji poprzedzajπcej kolejny
rok pracy Rady.
3. Plan przed≥oøony Radzie musi zawieraÊ co najmniej:
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1) tematykÍ posiedzeÒ,
2) wykaz jednostek, ktÛre zostanπ poddane kontroli.
Rada Gminy moøe podjπÊ decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objÍtej planem pracy Komisji.
Rada moøe nakazaÊ rozszerzenie zakresu i przedmiotu kontroli.
Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 4 i 5 wykonywane
sπ niezw≥ocznie.
Komisja jest obowiπzana do przeprowadzenia kontroli w
kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez RadÍ.
Kontrola problemowa winna byÊ zakoÒczona nie pÛüniej niø
w ciπgu 30 dni roboczych, a sprawdzajπca 14 dni od daty
podjÍcia uchwa≥y przez RadÍ. Rada moøe przed≥uøyÊ termin,
o ktÛrym wyøej mowa.
Komisja moøe prowadziÊ kontrole problemowe i sprawdzajπce nie objÍte zatwierdzonym planem pracy.

ß8
1. Komisja sk≥ada Radzie roczne sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci.
2. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1 Komisja sk≥ada
sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci po podjÍciu stosownej
uchwa≥y Rady okreúlajπcej przedmiot i termin z≥oøenia sprawozdania.
ß9
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych przez przewodniczπcego zgodnie z Planem pracy Komisji oraz w miarÍ
potrzeb.
2. Przewodniczπcy zwo≥uje posiedzenia Komisji, ktÛre nie sπ
objÍte planem pracy Komisji drogπ listownπ lub telefonicznπ.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 mogπ byÊ zwo≥ywane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji, a takøe na
pisemny wniosek przewodniczπcego Rady, cz≥onkÛw Komisji
lub 1/4 sk≥adu Rady.
4. Przewodniczπcy Rady oraz radni sk≥adajπcy wniosek w
sprawie zwo≥ania posiedzenia Komisji obowiπzani sπ wskazaÊ
we wniosku przyczynÍ jego z≥oøenia.
5. Przewodniczπcy Komisji moøe zapraszaÊ na posiedzenia
osoby nie bÍdπce cz≥onkami Komisji:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji w charakterze
bieg≥ych lub ekspertÛw.
Osoby wymienione w punktach. 1 i 2 nie biorπ udzia≥u w
g≥osowaniu.
6. Z posiedzenia Komisji naleøy sporzπdziÊ protokÛ≥, ktÛry
winien byÊ podpisany przez protokolanta oraz przewodniczπcego komisji.
ß10
1. Uchwa≥y komisji zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w
obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji.
2. G≥osowanie jest jawne. W przypadku rÛwnej liczby g≥osÛw
rozstrzyga g≥os przewodniczπcego.
3. Na wniosek cz≥onka Komisji przewodniczπcy moøe zarzπdziÊ
g≥osowanie tajne.
ß11
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji zapewnia pracownik ds. obs≥ugi Rady.
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ß12
1. Komisja moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz osÛb
posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym z przedmiotem kontroli.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych úrodkÛw
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥at
wynagrodzenia ze úrodkÛw gminnych przewodniczπcy Komisji
przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady, celem podjÍcia
uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce mieniem gminnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.
ß13
Komisja przeprowadza kontrole:
1) problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia z zakresu
dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu, stanowiπce fragment
jego dzia≥alnoúci
2) sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania jednostki.
ß14
Kontroli dokonuje Komisja, w sk≥adzie co najmniej dwÛch
cz≥onkÛw.
ß15
1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu majπcego cechy
przestÍpstwa Komisja niezw≥ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i wÛjta, wskazujπc dowody
uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy WÛjta, kontrolujπcy zawiadamia
przewodniczπcego Rady Gminy.
ß16
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia≥alnoúci
kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie
i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci wg kryteriÛw okreúlonych
w ß1 ust. 3.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko co nie jest
sprzeczne z prawem, a w szczegÛlnoúci dokumenty, wyniki
oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne
wyjaúnienia i oúwiadczenia kontrolowanych.
ß17
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ warunki i úrodki dla prawid≥owego przeprowadzenia
kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w
szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ na øπdanie kontrolujπcych dokumenty i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umoøliwienia kontrolujπcym wstÍpu do obiektÛw i pomieszczeÒ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania czynnoúci, o ktÛrym mowa w ust 1 i 2 obowiπzany jest
do niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej
pisemnego wyjaúnienia.
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4. Na øπdanie kontrolujπcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest udzieliÊ ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ takøe w przypadkach innych, niø okreúlone w ust. 3.
5. Zasady udostÍpniania informacji niejawnych regulujπ odrÍbne
przepisy.
ß18
Obowiπzki przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi
kontrolowanego podmiotu mogπ byÊ wykonane za poúrednictwem upowaønionego pracownika.

3. Do cz≥onkÛw innych Komisji uczestniczπcych w kontroli
przeprowadzonej przez KomisjÍ stosuje siÍ odpowiednio
przepisy niniejszego regulaminu.
ß24
Komisja moøe wystÍpowaÊ do organÛw gminy w sprawie
wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ IzbÍ
Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub przez inne organy
kontroli.

ß19
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w miarÍ moøliwoúci w
dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
ß20
1. Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakoÒczenia protokÛ≥ pokontrolny
obejmujπcy:
1) nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu oraz imiÍ i nazwisko kierownika,
2) imiona i nazwiska kontrolujπcych,
3) daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
4) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli,
5) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzone nieprawid≥owoúci w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz
wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte
w protokole,
6) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
7) podpisy kontrolujπcych i kierownika kontrolowanego podmiotu.
2. ProtokÛ≥ pokontrolny moøe zawieraÊ wnioski, a takøe propozycje co do sposobu usuniÍcia stwierdzonych nieprawid≥owoúci.
ß21
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika
kontrolowanego podmiotu osoba ta jest obowiπzana do
z≥oøenia, w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego
wyjaúnienia jej przyczyn.
2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ na rÍce
przewodniczπcego Komisji.
ß22
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
przewodniczπcego Rady uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
2. Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ w terminie 14 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.
ß23
1. Komisja moøe na zlecenie Rady lub teø po powziÍciu stosownych uchwa≥ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami
Rady Gminy, w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
2. Przewodniczπcy Komisji moøe zwracaÊ siÍ do przewodniczπcych innych Komisji Rady o oddelegowanie w sk≥ad zespo≥u
kontrolujπcego radnych wchodzπcych w sk≥ad tych komisji.

Za≥πcznik nr 7
do Statutu Gminy
Pakos≥aw

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

W
1)
2)
3)

II. ORGANIZACJA WEWN TRZNA ZARZ•DU
ß3
sk≥ad Zarzπdu wchodzπ
WÛjt, ktÛry jest jednoczeúnie przewodniczπcym Zarzπdu,
jego zastÍpca,
piÍciu cz≥onkÛw zarzπdu.

ß4
Rada wybiera zarzπd spoúrÛd radnych lub spoza sk≥adu Rady w
trybie okreúlonym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym.
ß5
Cz≥onkostwa w zarzπdzie nie moøna ≥πczyÊ:
1) z zatrudnieniem w administracji rzπdowej,
2) pe≥nieniem funkcji przewodniczπcego bπdü wiceprzewodniczπcego Rady,
3) z cz≥onkostwem w Komisji Rewizyjnej.
ß6
1. Do zadaÒ wÛjta jako przewodniczπcego Zarzπdu naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) przewodniczenie obradom Zarzπdu,
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3) reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz oraz wobec Rady
i jej organÛw.
2. Organizowanie pracy Zarzπdu obejmuje:
1) przygotowanie projektu porzπdku obrad,
2) okreúlenie czasu i miejsca posiedzenia,
3) zapewnienie obs≥ugi kancelaryjno-biurowej posiedzeÒ.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objÍtych porzπdkiem obrad lub wyznaczenie innych cz≥onkÛw Zarzπdu do zreferowania
sprawy,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczegÛlnymi
punktami porzπdku obrad,
3) ustalanie kolejnoúci zabierania g≥osÛw przez uczestnikÛw
dyskusji,
4) zarzπdzanie g≥osowania nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarzπdu na zewnπtrz obejmuje:
1) przygotowanie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
2) przyjmowanie uwag i wnioskÛw dotyczπcych dzia≥alnoúci
Zarzπdu,
3) reprezentowanie Zarzπdu w postÍpowaniach sπdowych
i administracyjnych, o ile z przepisÛw prawa lub uchwa≥
Rady albo Zarzπdu nie wynika nic innego.

prawem okreúlonych zadaÒ Zarzπdu, z wy≥πczeniem czynnoúci
polegajπcych na podejmowaniu rozstrzygniÍÊ.
2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdania z wykonania czynnoúci na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.

ß7
1. Do obowiπzkÛw zastÍpcy wÛjta naleøy podejmowanie czynnoúci okreúlonych w ß6 na podstawie upowaønienia udzielonego mu przez wÛjta, albo w przypadku koniecznoúci
podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ pod nieobecnoúÊ wÛjta, lub wynikajπcych z innych przyczyn braku
moøliwoúci dzia≥ania wÛjta.
2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ
wymaga stwierdzenia w formie uchwa≥y Zarzπdu.

ß14
O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ cz≥onkÛw pisemnie
lub telefonicznie.

Do
1)
2)
3)

1.

2.

3.
4.

ß8
obowiπzkÛw cz≥onkÛw Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady Gminy i Zarzπdu,
sk≥adanie oúwiadczenia woli w imieniu Gminy na podstawie
imiennych upowaønieÒ wynikajπcych z uchwa≥ Zarzπdu.

III. TRYB PRACY ZARZ•DU
ß9
Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach zwo≥ywanych w miarÍ potrzeb, jednak nie rzadziej niø
raz w miesiπcu.
W sprawach nie cierpiπcych zw≥oki zwiπzanych z zagroøeniem interesu publicznego wÛjt gminy podejmuje czynnoúci
naleøπce do kompetencji Zarzπdu.
Postanowienia ust 2 nie dotyczπ stanowienia przepisÛw
gminnych w formie zarzπdzeÒ porzπdkowych.
Czynnoúci podjÍte w trybie okreúlonym w ust 2 wymagajπ
zatwierdzenia na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.

ß10
1. WÛjt, zastÍpca oraz cz≥onkowie Zarzπdu mogπ zostaÊ indywidualnie zobowiπzani uchwa≥π Zarzπdu do podejmowania
w imieniu Zarzπdu okreúlonych czynnoúci leøπcych w zakresie

ß11
Sekretarz i Skarbnik gminy biorπ udzia≥ w pracach Zarzπdu bez
prawa g≥osowania.

IV. POSIEDZENIA ZARZ•DU
ß12
Posiedzenia Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom
wÛjt lub zastÍpca.
ß13
ZastÍpca wÛjta zwo≥uje posiedzenia Zarzπdu oraz przewodniczy
obradom Zarzπdu takøe wÛwczas, gdy z obowiπzujπcych przepisÛw prawa wynika obowiπzek podjÍcia przez zarzπd rozstrzygniÍcia, a wÛjt nie jest obecny albo z innych przyczyn nie moøe
udzieliÊ upowaønienia swemu zastÍpcy.

ß15
1. W posiedzeniu Zarzπdu uczestniczπ:
1) WÛjt jako przewodniczπcy Zarzπdu,
2) zastÍpca wÛjta,
3) cz≥onkowie zarzπdu,
4) sekretarz i skarbnik gminy.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) pracownicy UrzÍdu Gminy w≥aúciwi ze wzglÍdu na przedmiot obrad,
2) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w≥aúciwi ze wzglÍdu na przedmiot obrad,
3) przedstawiciele jednostek pomocniczych
ß16
Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
ß17
W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona i nazwiska
cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w posiedzeniu, sekretarza
i skarbnika Gminy, inne osoby uczestniczπce w posiedzeniu oraz
wskazuje siÍ charakter uczestnictwa.
ß18
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien oddawaÊ przebieg
posiedzenia, a zw≥aszcza przebieg dyskusji nad podejmowanymi przez Zarzπd rozstrzygniÍciami.
2. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu podpisujπ przewodniczπcy
Zarzπdu oraz protokolant.
3. ProtokÛ≥ podlega zatwierdzeniu na nastÍpnym posiedzeniu
Zarzπdu.
4. Odpis protoko≥u otrzymuje kaødy radny.
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ß24
1. O ile ustawy nie stanowiπ inaczej uchwa≥y Zarzπdu podpisuje
WÛjt.
2. Uchwa≥y Zarzπdu bÍdπce decyzjami w sprawach z zakresu
administracji publicznej muszπ zawieraÊ imiona i nazwiska
cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w ich podejmowaniu.

ß19
1. Zarzπd moøe udostÍpniÊ protoko≥y ze swych posiedzeÒ do
publicznego wglπdu.
2. Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í zawierajπcπ udostÍpnienie protoko≥u z posiedzenia Zarzπdu osobie lub osobom wskazanym
w uchwale Rady.

ß25
1. Zarzπd prowadzi rejestr podjÍtych uchwa≥.
2. Rejestr uchwa≥ jest jawny.

V. ROZSTRZYGNI CIA
ß20
1. Zarzπd podejmuje rozstrzygniÍcia w formie uchwa≥.
2. Zarzπd rozstrzyga w formie uchwa≥ wszystkie sprawy naleøπce do jego kompetencji, wynikajπcych z ustaw oraz przepisÛw wydanych na podstawie i w granicach upowaønieÒ
ustawowych.
3. OprÛcz uchwa≥ zawierajπcych rozstrzygniÍcia, Zarzπd moøe
podejmowaÊ inne uchwa≥y, zawierajπce w szczegÛlnoúci
opinie, oceny i stanowiska Zarzπdu.

VI. ZASADY WYKONYWANIA UCHWA£ RADY
ß26
O sposobie wykonywania uchwa≥ rozstrzyga Zarzπd, o ile Rada
sama nie okreúli≥a zasad wykonania swej uchwa≥y.
ß27
Okreúlenie przez Zarzπd sposobu wykonania uchwa≥y Rady
obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) ustalenie terminu wykonania uchwa≥y,
2) okreúlenie úrodkÛw niezbÍdnych do wykonania uchwa≥y,
3) wskazanie osÛb lub instytucji odpowiedzialnych za realizacjÍ
uchwa≥y.

ß21
Inicjatywa uchwa≥odawcza przys≥uguje osobom wchodzπcym w
sk≥ad Zarzπdu oraz sekretarzowi i skarbnikowi gminy.
ß22
W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania.

ß28
Zarzπd sk≥ada na kolejnej sesji sprawozdanie z dzia≥alnoúci w
okresie miÍdzysesyjnym.

ß23
W sprawach nie zwiπzanych z kolegialnym podejmowaniem
rozstrzygniÍÊ cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ na podstawie i w
zakresie upowaønieÒ udzielonych przez Zarzπd.

ß29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie majπ
odpowiednio zastosowanie postanowienia regulaminu Rady.

36
UCHWA£A Nr XXI/126/2000 RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzewo na obszarze wsi Kujan
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 pÛüniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Zakrzewo
uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanπ dalej zmiana planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar we wsi Kujan, dzia≥ka nr
ewid.29/25, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali

1:500, zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik do
uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu, o ktÛrym mowa w ß1 ust. 2
ustala siÍ przeznaczenie terenu dla zabudowy letniskowej, oznaczenie na rysunku ñ ZR.
ß3
Dla terenu zabudowy letniskowej, o ktÛrym mowa w ß2, ustala
siÍ prawo do budowy jednego budynku spe≥niajπcego nastÍpujπce warunki:
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nym, gdyø wartoúÊ nieruchomoúci nie wzros≥a na podstawie
niniejszej uchwa≥y.

1) wysokoúÊ II kondygnacji, w tym poddasze uøytkowe o
nachyleniu po≥aci dachowych min. 35∞,
2) symetryczne nachylenie po≥aci dachowych,
3) wysokoúÊ okapu nie wyøej niø 2,35 m od poziomu terenu.

ß7
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Zakrzewo.

ß4
Obowiπzujπ oznaczone na rysunku:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy,
2) obowiπzujπce usytuowanie kalenicy, w odniesieniu do jej
przewaøajπcej d≥ugoúci.

ß8
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
uchwa≥y Nr XXXIII/202/98 Rady Gminy Zakrzewo z dnia
18.06.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzewo.

ß5
W zakresie uzbrojenia terenu ustala siÍ:
1) zaopatrzenie w wodÍ ñ z istniejπcej sieci wiejskiej,
2) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ na podstawie warunkÛw dostawcy,
3) odprowadzenie úciekÛw -- do projektowanej oczyszczalni
biologiczno-mechanicznej we wsi Kujan, na podstawie projektu branøowego sieci wiejskich.

ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdo-wym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy

ß6
Nie ustala siÍ stawki procentowej, o ktÛrej mowa w art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, o zagospodarowaniu przestrzen-

(ñ) Brunon Bu≥awa
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UCHWA£A Nr XXVIII/314/2000 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 6 grudnia 2000 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ w
Jasiniu, przy ulicy Rabowickiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 287
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 o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pÛüniejszymi zmianami), oraz w
zwiπzku z Uchwa≥a nr IX/68/99 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza z upraw polowych na tereny aktywizacji
gospodarczej, Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ w Jasiniu, przy ulicy Rabowickiej i oznaczonπ numerem
geodezyjnym 287 powierzchnia zmiany 4,20 ha.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze dzia≥ki wymienionej
w pkt 1.
3. Integralnπ czÍúciπ uchwa≥y jest rysunek planu, opracowany
w skali 1: 1000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objÍtego planem,
przy jednoczesnej ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
2. wyznaczenie zasad podzia≥u terenÛw,
3. okreúlenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu,
4. ustalenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej, w tym wyznaczenie
przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu
zagospodarowania terenu.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1. teren dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczony na rysunku planu
symbolem AG/KS,
2. tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem EE,
3. tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem
KD ñ droga dojazdowa,
4. zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ,
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5. zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,
6. zasady kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej.
ß4
NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i rÛønych sposobach zagospodarowania,
c) linie zabudowy,
d) klasyfikacja ulic, szerokoúÊ linii rozgraniczajπcych ulic, odleg≥oúÊ linii zabudowy.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Dla terenÛw aktywizacji gospodarczej AG/KS ustala siÍ:
1. G≥Ûwna funkcja terenu jest dzia≥alnoúÊ gospodarcza ñ parking dla samochodÛw osobowych;
a) ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjna parkingu z ul. Rabowickiej, do ktÛrej zostanπ pod≥πczone drogi wewnÍtrzne KD,
b) Wzd≥uø wschodniej i po≥udniowej granicy dzia≥ki naleøy
urzπdziÊ pas zieleni izolacyjnej ñ drzew i krzewÛw o szerokoúci minimum 5 m;
c) UciπøliwoúÊ parkingu nie moøe wykraczaÊ na tereny
zabudowy jednorodzinnej, po≥oøonej po stronie wschodniej,
2. W przypadku przeznaczenia terenu pod inny rodzaj dzia≥alnoúci
gospodarczej zwiπzanej z zabudowπ kubaturowπ, ustala siÍ:
a) G≥Ûwnπ funkcjπ terenu jest: przemys≥, rzemios≥o produkcyjne,
drobna wytwÛrczoúÊ, biura, handel hurtowy, bazy, sk≥ady
i magazyny, garaøe oraz urzπdzenia infrastruktury technicznej;
b) Obiekty kubaturowe powinny zostaÊ zlokalizowane zgodnie
z liniπ zabudowy wytyczonπ w odleg≥oúci 6 m od krawÍønika projektowanej ulicy KD,
c) Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ wtÛrnego podzia≥u przy zachowaniu minimalnej powierzchni dzia≥ki 1500 m, z zapewnieniem dostÍpu do drogi publicznej,
d) Maksymalna wysokoúÊ zabudowy do 10,0 m w kalenicy
dachu;
e) Preferowane rozwiπzanie dachÛw jako p≥askie lub pochy≥e
dwuspadowe o nachyleniu po≥aci dachowych 25∞;
f) Dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich
i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
g) Poziom posadowienia parteru budynku nie wyøszy niø
0,5 m nad terenem;
h) Nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy terenu
ustala siÍ w wysokoúci 50% ≥πcznie z powierzchniami
utwardzonymi;
i) Ustala siÍ obowiπzek zrealizowania pasa zieleni wysokiej
i krzewiastej o szerokoúci 5,0 m od strony wschodniej
i po≥udniowej.
ß6
Ustala siÍ zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Wody opadowe z drÛg wewnÍtrznych KD i powierzchni
parkingu KS naleøy odprowadziÊ poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej,
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b) Linie elektroenergetyczne kablowe (oúwietleniowe) naleøy
przy≥πczyÊ do sieci miejskiej,
c) Zaopatrzenie w wodÍ z wodociπgu miejskiego,
d) Utwardzenie powierzchni drÛg i parkingÛw.
ß7
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w
zakresie ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:
Na terenie objÍtym planem zakazuje siÍ lokalizacji obiektÛw
(zgodnie z Rozporzπdzeniem Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. ñ Dz.U.
Nr 93, poz. 589): szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska
i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadajπcych im zgodnie z przepisami obowiπzujπcymi w momencie z≥oøenia wniosku o ustalenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu.
ß8
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w
zakresie kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1. Na wszystkich terenach, niezaleønie od ich planowanego
przeznaczenia ustala siÍ obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do pe≥nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejπcego i planowanego otoczenia;
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane
lub kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu;
3. Przestrzenie publiczne naleøy wyposaøyÊ w obiekty malej
architektury oraz zieleÒ towarzyszπcπ,

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß9
Ustala siÍ 30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci, okreúlona przy uwzglÍdnieniu przeznaczenia
terenu, w zwiπzku z uchwaleniem planu.
ß10
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta SwarzÍdza, uchwalonego Uchwa≥π Nr XLIV/235/94
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 r. og≥oszonπ w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Nr 4 poz. 43 z 1994 r.
ß11
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w
SwarzÍdzu.
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 XXVII/315/2000 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 6 grudnia 2000 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci £owÍcin dla dzia≥ki o nr ewidencyjnym 175/1 (przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenÛw oúrodkÛw rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej)
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.ze zmianami) oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr IX/60/99.
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 27.04.1999 r. o przystπpieniu do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci £owÍcin dla dzia≥ki o nr ewidencyjnym 175/1 ñ wed≥ug rysunku planu.
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze miejscowoúci £owÍcin,
ktÛrego granice okreúla rysunek planu, bÍdπcy jej integralnπ
czÍúciπ, zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci £owÍcin dla dzia≥ki o nr ewidencyjnym 175/1î, opracowany w skali 1: 500.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ
planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych.
2. Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczane na rysunku ñ MJ,
2) teren zabudowy mieszkaniowej ñ istniejπcej, oznaczonej
na rysunku ñ M,
3) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku KD ñ ulice
dojazdowe,
4) teren urzπdzeÒ energetycznych, oznaczony na rysunku
zmiany planu symbolem ñ EE,
5) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
6) warunki wynikajπce z w≥aúciwoúci úrodowiska i jego
ochrony.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MJ) ustala siÍ:

1) lokalizacje budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych,
2) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 11,5 m w kalenicy
dachu,
3) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku garaøowego o powierzchni
maksymalnej 50 m2,
4) budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku
mieszkalnego lub wolnostojπce w linii budynku mieszkalnego,
z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania tej zabudowy,
o ile wystÍpuje na dzia≥kach sπsiadujπcych i koniecznoúci
zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
5) wysokoúÊ budynkÛw garaøowych do 5 m w kalenicy dachu,
6) zaleca siÍ rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e dwuspadowe
lub wielospadowe ñ o rÛwnych kπtach nachylenia po≥aci,
7) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw,
8) nachylenie po≥aci dachowych nowych budynkÛw mieszkalnych ñ 18∞ do 45∞,
9) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ
lub innym pokryciem o podobnych walorach estetycznych,
10)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
11)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
30%,
12)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 25% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki,
ß5
Dla terenu mieszkaniowego (M) ustala siÍ:
dopuszcza siÍ zachowanie, rozbudowÍ i modernizacje istniejπcego budynku mieszkalnego, bez prawa budowy kolejnych
mieszkaÒ.
ß6
Dla terenÛw komunikacji ñ (KD), ustala siÍ:
1) obs≥ugÍ komunikacyjnπ dzia≥ek z ulicy dojazdowej oznaczonej
symbolem KD,
2) wyznacza siÍ dla ulicy dojazdowej szerokoúÊ w liniach
rozgraniczajπcych ñ 8 m dla ulicy KD zgodnie z rysunkiem
planu,
3) wyznacza siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg≥oúci
5 m od linii rozgraniczajπcych ulicy dojazdowej KD,
4) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych,
5) dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ ustala
siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie
z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji,
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6) wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych
nawierzchniach powinny byÊ wyposaøone w system kanalizacji deszczowej.
ß7
Dla terenÛw infrastruktury technicznej (EE), ustala siÍ:
1) lokalizacje stacji transformatorowej, ma≥okubaturowej typu
miejskiego na terenie oznaczonym (EE),
2) dla obiektÛw urzπdzeÒ infrastruktury technicznej nie obowiπzujπ wyznaczone linie zabudowy,
3) na obszarze objÍtym ustaleniami planu, w szczegÛlnoúci w
obrÍbie ulic dojazdowych ustala siÍ zasadÍ pierwszeÒstwa
realizacji sieci uzbrojenia technicznego s≥uøπcego terenom
przylegajπcym do tych ulic, a w miarÍ moøliwoúci (strefowanie)
dopuszcza siÍ realizacje innych sieci,
4) pasy ograniczonego uøytkowania spowodowane przebiegiem infrastruktury technicznej winny byÊ wykupione przez
gestorÛw sieci.
ß8
Dla terenÛw zabudowy (MJ) ustala siÍ nastÍpujπce zasady
i warunki podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1) na rysunku przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
2) kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd z
istniejπcych lub projektowanych drÛg,
3) dopuszcza siÍ scalanie dotychczasowych i nowowyznaczonych dzia≥ek, pod warunkiem, øe nie spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw sπsiednich.
ß9
terenie objÍtym zmianπ planu zakazuje siÍ lokalizowania:
obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
innych obiektÛw, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci naleøπcych do osÛb trzecich i sπ
w konflikcie z obecnπ lub planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci w szczegÛlnoúci z funkcjπ mieszkaniowπ,
4) mieszkalnych wielorodzinnych,
5) ferm hodowlanych,
6) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.
Na
1)
2)
3)

ß10
Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru w
podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z istniejπcym systemem gminnym:
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1) wodociπg,
2) kanalizacja sanitarna ñ docelowo odprowadzenie úciekÛw
poprzez kolektor doprowadzajπcy w kanalizacjÍ w ul. Wiejskiej,
3) sieÊ energetyczna ñ skablowana, podziemna,
4) sieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna,
5) sieÊ gazowa.
6) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarach objÍtych zmianπ planu, zezwala siÍ na odprowadzenie úciekÛw
do zbiornikÛw bezodp≥ywowych pod warunkiem ich pe≥nej
szczelnoúci,
7) dopuszcza siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego,
8) podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe,
9) ustala siÍ obowiπzek gromadzenia odpadÛw bytowych
z kaødej posesji w pojemnikach bezodp≥ywowych zlokalizowanych na terenie tej posesji i odprowadzanie ich zgodnie
z gospodarkπ odpadowπ Gminy.
ß11
Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci 5 m od
linii rozgraniczajπcych ulic.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß12
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXVII/316/2000 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 6 grudnia 2000 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej czÍúÊ
dzia≥ek po≥oøonych w Zalasewie rejon ulicy KÛrnickiej ñ RÛwnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 224/3, 221/10 ñ teren
objÍty zmianπ o powierzchni 1,20 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 pÛün.zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz. 139
z pÛün.zm.), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π nr XXII/224/2000 z dnia
23 maja 2000 r. o przystπpieniu do sporzπdzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza
(zmiana z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ) obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ek
po≥oøonych w Zalasewie i oznaczonych numerami geodezyjnymi
224/3 i 221/10 Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza w rejonie ulic:
KÛrnickiej, RÛwnej dla dzia≥ek 224/3 i 221/10 zwanπ dalej
zmianπ planu ñ teren objÍty zmianπ o powierzchni 1,20 ha.
2. Teren zmiany planu w skali 1:1000, stanowiπcym za≥πcznik
do uchwa≥y, zwany dalej rysunkiem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
Celem zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta SwarzÍdza w rejonie ulic: KÛrnickiej,
RÛwnej dla dzia≥ek 224/3 i 221/10 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.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
na rysunku ñ MJ,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ nieuciπøliwπ, oznaczone na rysunku ñ MG,
3) tereny komunikacji, ulice dojazdowe oznaczone na rysunku
ñ KD.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MG) w
czÍúci ìAî ustala siÍ:

1) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji, w tym
poddasze uøytkowe,
2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku garaøowego o powierzchni
maksymalnej 50 m2,
3) budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w linii budynku mieszkalnego, lub w g≥Íbi dzia≥ki, z uwzglÍdnieniem koniecznoúci
zblokowania tej zabudowy, o ile wystÍpuje na dzia≥kach
sπsiadujπcych i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
4) wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
5) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe),
6) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 18∞
do 45∞,
7) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich, lub kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
8) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 1 metr nad terenem,
9) nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
30%,
10)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 20% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß5
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us≥ugowej
(MG) w czÍúci ìAî i ìBî 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) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych i us≥ugowych do II kondygnacji w tym poddasze uøytkowe,
4) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ funkcji us≥ugowej w obrÍbie budynku
mieszkalnego, w obiekcie przybudowanym lub w oddzielnym
budynku,
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, dopuszcza siÍ garaø wolnostojπcy,
6) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu i wielospadowe),
8) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych i us≥ugowych ñ 18∞ do 45∞,
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9) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich, lub kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 1 metr nad terenem,
11)poziom posadowienia parteru budynkÛw s≥uøπcych nieuciπøliwej dzia≥alnoúci nie wyøszy niø 0,5 m nad terenem o wysokoúci kalenicy nie przekraczajπcej wysokoúci budynku
mieszkalnego,
12)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
60%,
13)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 20% powierzchni ca≥kowitej
dzia≥ki.
ß6
Ustala siÍ tereny komunikacji oznaczone ñ (KD)
1) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe, oznaczone na
rysunku ñ KD,
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych,
3) dopuszcza siÍ prowadzenie ruchu rowerowego w ulicach
dojazdowych,
4) dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ ustala
siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie
z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji,
5) wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych
nawierzchniach powinny byÊ wyposaøone w system kanalizacji deszczowej, w przypadku nawierzchni nieutwardzonej,
czÍúciowo utwardzonej (aøurowej) naleøy zabezpieczyÊ úrodowisko gruntowo-wodne przed infiltracjπ zanieczyszczeÒ.
ß7
Dla terenÛw zabudowy w czÍúci ìBî ustala siÍ dodatkowo
nastÍpujπce zasady i warunki podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ podzia≥u wtÛrnego pod warunkiem
spe≥nienia ustaleÒ pkt 3, 4 i 5;
2) minimalna powierzchnia dzia≥ki 900 m,
3) ustala siÍ zapewnienie dostÍpu do drogi publicznej, poprzez
wytyczenie drogi dojazdowej stanowiπcej kontynuacjÍ istniejπcej drogi KD,
4) dopuszcza siÍ scalanie dzia≥ek, pod warunkiem, øe nie
spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw sπsiednich.
ß8
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ
z systemem miejskim:
1) Wodociπg ñ pod≥πczenie do istniejπcej sieci,
2) kanalizacja sanitarna ñ odprowadzenie úciekÛw do zbiornika bezodp≥ywowego,
3) kanalizacja deszczowa w istniejπcych i projektowanych
ulicach,
4) sieÊ energetyczna ñ skablowana, podziemna,
5) sieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna,
6) sieÊ gazowa ñ pod≥πczenie do istniejπcej sieci,
7) sieÊ cieplna jako preferowany sposÛb dostawy ciep≥a
z istniejπcych kot≥owni,
8) gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji w
pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji, od-
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prowadzenie odpadÛw sta≥ych zgodnie z systemem gospodarki odpadowej miasta.
2. Dopuszcza siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
3. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ß9
Na terenie objÍtym zmianπ planu zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia
ludzi oraz inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska
(zgodnie z rozporzπdzeniem Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r.
Dz.U. Nr 93, poz. 589), lub innych odpowiadajπcym im,
zgodnie z przepisami obowiπzujπcymi w momencie z≥oøenia
wniosku o ustalenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania
terenu;
2) ferm hodowlanych, wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.
ß10
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady ochrony akustycznej:
1. Ustala siÍ podstawowy dopuszczalny poziom düwiÍku w
úrodowisku zewnÍtrznym zgodny z przepisami szczegÛlnymi,
2. Warunki realizacji przedsiÍwziÍÊ z zakresu ochrony úrodowiska
muszπ spowodowaÊ zachowanie norm okreúlonych w przepisach odrÍbnych. PrzedsiÍwziÍcia te muszπ byÊ realizowane
w obrÍbie linii rozgraniczajπcych tereny, objÍte zmianπ planu
i winny obejmowaÊ w szczegÛlnoúci:
a) realizacje ogrodzeÒ od strony ürÛde≥ ha≥asu jako pe≥nych
(murowanych, tynkowanych lub ceramicznych i drewnianych) do wysokoúci max. 3,0 m,
b) realizacje pe≥nych zadrzewieÒ z podbudowπ z øywop≥otÛw wzd≥uø granic dzia≥ek,
c) usytuowanie wzajemne budynkÛw mieszkalnych i budynkÛw us≥ugowych i pomocniczych (garaøowych) tak aby
te drugie przes≥ania≥y akustycznie budynek mieszkalny
lub mieszkalnπ jego czÍúÊ,
d) naleøy stosowaÊ zasady akustyki urbanistycznej i architektonicznej na etapie sporzπdzania projektu budowlanego, w szczegÛlnoúci kszta≥towania bry≥y budynku, lokalizacji otworÛw w úcianach itp.

ROZDZIA£ III
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, 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.
ß12
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
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ß13
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta SwarzÍdza, uchwalonego Uchwa≥π Nr XLIV/235/94
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 r. og≥oszonπ w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Nr 4 poz. 43 z 1994 r.

ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXI/133/2000 RADY GMINY W CHRZYPSKU WIELKIM
z dnia 13 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzypsko Wielkie na obszarze wsi Chrzypsko
Wielkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13/98
poz. 74 z pÛün. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89 poz. 415
z pÛün.zm.), Rada Gminy w Chrzypsku Wielkim uchwala co
nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzypsko Wielkie na
obszarze wsi Chrzypsko Wielkie, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje:
1) czÍúÊ dzia≥ki 271/2 o powierzchni 2,39 ha po≥oøonej we
wsi Chrzypsko Wielkie, oznaczonπ na rysunku zmiany
planu w skali 1:1000 zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik nr 1 do uchwa≥y;
2) obszar czÍúci dzia≥ki 424 o powierzchni 1,01 ha po≥oøonej
we wsi Chrzypsko Wielkie, oznaczonπ na rysunku zmiany
planu w skali 1:1000 zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik nr 2 do uchwa≥y;
3) czÍúÊ dzia≥ki 439 o powierzchni 0,84 ha po≥oøonej we
wsi Chrzypsko Wielkie, oznaczonπ na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik nr 1 do uchwa≥y;
4) czÍúÊ dzia≥ki 459 o powierzchni 1,40 ha po≥oøonej we
wsi Chrzypsko Wielkie, oznaczonπ na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik nr 4 do uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw odpowiednio do ustaleÒ na rysunku:
ML ñ tereny zabudowy letniskowej;
UT ñ tereny us≥ug turystycznych;
KX ñ tereny komunikacji pieszej;

KD ñ tereny komunikacji drogowej.
ß3
Na obszarze objÍtym zmianπ planu obowiπzujπ oznaczone na
rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny;
2) linie podzia≥u na dzia≥ki;
3) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy;
4) nasadzenia szpalerowe drzew;
5) orientacje kalenic dachÛw;
6) linie okreúlajπce maksymalny obszar strefy parkowania i zasiÍg pola namiotowego.
ß4
Dla terenÛw zabudowy letniskowej, oznaczonych na rysunku ML
ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) budynki letniskowe parterowe z dowolnym wykorzystaniem
poddasza;
2) obowiπzuje ca≥kowity zakaz realizacji budynkÛw gospodarczych;
3) ewentualne garaøe winny byÊ wbudowane lub dobudowane
do bry≥y budynku letniskowego;
4) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci od 35∞ do 45∞
z zachowaniem zasady, øe okreúlona na rysunku orientacja
kalenicy dotyczy nie mniej niø 60% jej d≥ugoúci;
5) zabrania siÍ stosowania pokryÊ dachowych w kolorze szarym;
6) powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 20% powierzchni dzia≥ki.
ß5
Dla terenÛw us≥ug turystycznych ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) projektowane budynki obs≥ugi nie mogπ byÊ wyøsze niø 2-kondygnacje plus poddasze uøytkowe;

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 4

ó 153 ó

2) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci nie mniejszym
niø 35∞;
3) maksymalna, dopuszczalna intensywnoúÊ zabudowy nie moøe
byÊ wiÍksza niø 30% powierzchni terenu ograniczonego
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
4) drogi wewnÍtrzne i parking winny posiadaÊ nawierzchniÍ
utwardzonπ prefabrykatami perforowanymi, umoøliwiajπcymi
wch≥anianie wÛd opadowych;
5) do kaødego stanowiska namiotowego naleøy doprowadziÊ
energiÍ elektrycznπ o napiÍciu nie wiÍkszym niø 12V;
6) obszar parkingu i pola namiotowego nie moøe przekroczyÊ
powierzchni okreúlonej rysunkiem planu;
7) poszczegÛlne stanowiska namiotowe naleøy wydzieliÊ poprzez nasadzenia drzew i krzewÛw ozdobnych;
8) obowiπzuje zakaz budowy ogrodzenia terenu miÍdzy polem
namiotowym a liniπ brzegowπ jeziora.
ß6
Dla terenu komunikacji drogowej, oznaczonego na rysunku KD,
ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) jezdnia dwukierunkowa o szerokoúci 5,0 m z jednostronnym
chodnikiem o szerokoúci 1,50 m.;
2) pas drogowy jest jednoczeúnie terenem realizacji liniowych
urzπdzeÒ infrastruktury technicznej;
ß7
Dla terenÛw komunikacji pieszej, oznaczonego na rysunku KX,
ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) nawierzchnia pasa ruchu øwirowa;
2) dopuszcza siÍ realizacjÍ liniowych urzπdzeÒ infrastruktury
technicznej.
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ß8
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki uzbrojenia terenu:
1) zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej sieci wodociπgowej po jej
rozbudowie;
2) odprowadzenie úciekÛw do zbiornika szczelnego;
3) zasilanie energetyczne przy≥πczem kablowym, na podstawie
warunkÛw technicznych Zak≥adu Energetycznego;
4) ogrzewania centralne z w≥asnej kot≥owni na olej opa≥owy lub
gaz p≥ynny.
ß9
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ 20% s≥uøπcπ naliczeniu op≥at z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
dla terenu o ktÛrym mowa w ß1.
ß10
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
uchwa≥y nr IV/22/94 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia
6 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzypsko
Wielkie og≥oszonej w Dzienniku UrzÍdowym Wojewody PoznaÒskiego nr 22 poz. 241 z 8.12.1994 r.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Chrzypsko
Wielkie.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
mgr inø. Edmund ZiÛ≥ek
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UCHWA£A Nr XIX/160/2000 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Nekla dla dzia≥ki o nr ewid. 257, 258, 259
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
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r.), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XV /130/2000 r. Rady
Miejskiej Gminy Nekla z dnia 6 lipca 2000 r. o przystπpieniu do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Nekla dla dzia≥ki o nr ewid. 257, 258, 259,
Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nekli na terenie dzia≥ek nr 257, 258, 259, stanowiπcy
zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Nekla.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze dzia≥ek wymienionych w pkt 1.
3. Integralnπ czÍúciπ uchwa≥y jest rysunek planu, opracowany
w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest wyznaczenie
nowych funkcji dla terenu objÍtego planem, przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem MJ,
2. tereny dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem AG, AG1, AG2, AG3,
3. tereny komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem KD, DW,
4. teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku
planu symbolem EE,
5. teren urzπdzeÒ osadnika wÛd deszczowych, oznaczony na
rysunku planu symbolem NO,
6. tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI1,
7. zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ,
8. zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,
9. zasady kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej.
ß4
NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,

b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i rÛønych
sposobach zagospodarowania,
c) linie zabudowy,
d) klasyfikacja ulic, szerokoúÊ linii rozgraniczajπcych ulic, odleg≥oúÊ linii zabudowy.
ß5
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej. uchwa≥y jest mowa o:
a) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
b) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Gminy Nekla, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
c) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu w
skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
d) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,
e) inwestycje szczegÛlnie szkodliwe dla úrodowiska i inwestycje mogπce pogorszyÊ stan úrodowiska ñ naleøy przez
to rozumieÊ inwestycje wymienione jako: szczegÛlnie szkodliwe dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπce pogorszyÊ
stan úrodowiska ìRozporzπdzenie 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 inwestycjiî (Dz.U. Nr 93 poz. 589 z 1998 r.)
f) nieuciπøliwa dzia≥alnoúÊ us≥ugowa ñ naleøy przez to rozumieÊ takπ dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ, ktÛrej uciπøliwoúÊ mieúci siÍ
w granicach dzia≥ki.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß6
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MJ ustala
siÍ:
1. G≥Ûwnπ funkcjπ terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ w obrÍbie dzia≥ki funkcji us≥ugowych, nieuciπøliwych, zwiπzanych z obs≥ugπ mieszkaÒcÛw;
3. ZabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie moøe przekraczaÊ 35% powierzchni dzia≥ki,
b) wysokoúÊ budynku mieszkalnego ñ 2 kondygnacje naziemne z poddaszem uøytkowym (mieszkalnym),
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c) wysokoúÊ budynku garaøowego ñ 1 kondygnacja naziemna
bez poddasza uøytkowego (mieszkalnego),
d) poziom posadowienia posadzki parteru budynku mieszkalnego ñ maksimum 0,5 m od poziomu terenu,
e) dachy o spadkach po≥aci dachowych od 18∞ ñ 45∞ w
zaleønoúci od rodzaju materia≥u pokryciowego,
Dzia≥kÍ budowlanπ naleøy zagospodarowaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych
oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) obowiπzujπcπ funkcjπ terenu jest zabudowa mieszkaniowa oraz zwiπzana z niπ infrastruktura i elementy tzw.
ma≥ej architektury,
b) budynki winny byÊ sytuowane na dzia≥ce w odleg≥oúci od
linii rozgraniczajπcych ulicy nie mniejszej niø okreúlona na
rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i nie
wiÍkszej niø 5 m w stosunku do nieprzekraczalnej linii
zabudowy,
d) ogrodzenie dzia≥ki od strony ulicy dojazdowej oznaczonej
na rysunku planu symbolem KD aøurowe o wysokoúci
1,20 m na granicy nieruchomoúci,.
SzczegÛlne warunki zagospodarowania dzia≥ki wynikajπce
z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego:
a) zakaz odprowadzania nieczystoúci p≥ynnych do gruntu
lub rozlewania na dzia≥ce,
b) nakaz urzπdzenia zieleni ozdobnej, w tym nasadzeÒ
drzew i krzewÛw na czÍúci dzia≥ki przyleg≥ej do ulicy.
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane:
a) ustala siÍ podzia≥ terenu na dzia≥ki budowlane zgodnie
z rysunkiem planu,
b) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ zmiany uk≥adu granic i powierzchni dzia≥ek, ktÛre na rysunku planu majπ charakter
postulowany pod warunkiem, øe:
ñ szerokoúÊ dzia≥ki Ûd strony ulicy nie bÍdzie mniejsza
niø 20 m,
ñ powierzchnia dzia≥ki nie bÍdzie mniejsza niø 800 m2.
Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ etapowania realizacji zabudowy w
zaleønoúci od potrzeb i moøliwoúci finansowania inwestycji.
Wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych zlokalizowane przy granicy
nieruchomoúci, zblokowane i jednolite dla ca≥ego zespo≥u
mieszkaniowego.
Obowiπzek wprowadzenia pasa wysokiej zieleni izolacyjnej
od strony terenu aktywizacji gospodarczej.

ß7
Dla terenu dzia≥alnoúci gospodarczej AG, AG1, ustala siÍ:
1. G≥Ûwnπ funkcjπ terenu jest przemys≥, rzemios≥o us≥ugowe
i produkcyjne, magazyny, biura, bazy, sk≥ady i magazyny,
handel hurtowy (w tym masowy i detaliczny), parkingi w tym
dla samochodÛw ciÍøarowych, garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw i stacje benzynowe oraz urzπdzenia infrastruktury technicznej itp.
2. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ wtÛrnego podzia≥u terenu w zaleønoúci od potrzeb inwestorÛw, przy zachowaniu minimalnej
powierzchni dzia≥ki w wysokoúci 4000 m2.
3. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ scalenia dzia≥ek.
4. Zabudowa musi byÊ sytuowana zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ñ zgodnie z rysunkiem
planu.
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5. Na terenach AG wyznacza siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy wynikajπcπ z istniejπcych rurociπgÛw naftowych w odleg≥oúci 100 m od rurociπgu ñ zgodnie z rysunkiem planu.
Kaøda lokalizacja i wykonywane roboty ziemne na tej linii
zabudowy powinny byÊ zaopiniowane przez PERN ìPrzyjaüÒî
S.A w P≥ocku.
Dla obszaru zawartego pomiÍdzy powyøszπ liniπ zabudowy,
a terenem AG2 obowiπzujπ ustalenia takie jak dla obszaru
AG3.
6. WysokoúÊ projektowanych budynkÛw produkcyjno-warsztatowo-magazynowych ñ 10,0 m do kalenicy dachu.
7. Zalecane dachy pochy≥e o kπcie nachylenia po≥aci 20∞,
dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich w przypadkach
wynikajπcych z technologii funkcji obiektu.
8. Nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy terenu ustala
siÍ w wysokoúci 50% ≥πcznie z powierzchniami utwardzonymi.
9. Ustala siÍ obowiπzek zrealizowania pasa zieleni wysokiej
i krzewiastej, g≥Ûwnie zimozielonej, o szerokoúci 5,0 m od
strony zachodniej i w sπsiedztwie terenu MJ.
10. Ustala siÍ koniecznoúÊ zabezpieczenia na dzia≥kach odpowiedniej iloúci miejsc parkingowych dla pracownikÛw oraz
klientÛw.
11. Dla terenÛw AG1, dopuszcza siÍ alternatywnie nieuciπøliwπ
dzia≥alnoúÊ gospodarczπ z zabudowπ mieszkaniowπ, jako
strefπ poúredniπ pomiÍdzy terenem zabudowy mieszkaniowej MJ, a terenami przemys≥owymi AG,
a) gabaryty budynkÛw mieszkalnych takie jak w ß6 pkt 3-8,
b) gabaryty budynkÛw dzia≥alnoúci gospodarczej takie jak w
ß7 pkt 1-9,
ß8
Dla terenu dzia≥alnoúci gospodarczej AG2 ustala siÍ:
1. Zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej
wynikajπcy z po≥oøenia terenu w strefie ochronnej istniejπcych rurociπgÛw naftowych.
2. Dopuszczalne zainwestowanie tego terenu okreúli PERN
ìPrzyjaüÒî SA w P≥ocku.
ß9
Dla terenu dzia≥alnoúci gospodarczej AG3 ustala siÍ:
1. Dopuszcza siÍ wy≥πcznie luünπ zabudowÍ kubaturowπ ze
wzglÍdu na strefÍ oddzia≥ywania rurociπgÛw naftowych.
2. Dopuszczalna wysokoúÊ oraz charakter zabudowy kubaturowej okreúlona jest liniami zabudowy od drogi krajowej nr 2.
3. Przy wtÛrnym podziale terenu istnieje moøliwoúÊ przy≥πczenia
ca≥ego lub czÍúci terenu AG2.
4. Minimalnπ powierzchniÍ nowopowsta≥ej dzia≥ki wyznacza
siÍ na 5000 m2.
5. Dopuszczalny maksymalny procent zabudowy kubaturowej 20%.
6. Ustalenia takie jak w ß7 pkt 11.
7. Kaøda lokalizacja i wykonywane roboty ziemne powinny byÊ
zaopiniowane przez PERN ìPrzyjaüÒî S.A w P≥ocku.
ß10
Dla terenÛw komunikacji samochodowej ustala siÍ:
1. Nie planuje siÍ bezpoúrednich wyjazdÛw z posesji na drogÍ
krajowπ nr 2.
2. Docelowo pod≥πczenie terenu objÍtego planem do drogi
krajowej nr 2 planuje siÍ poprzez skrzyøowanie z drogπ
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gminnπ prowadzπcπ do Starczanowa. W/w skrzyøowanie
znajdujπce siÍ poza terenem objÍtym planem naleøy rozbudowaÊ o pasy w≥πczeÒ, wy≥πczeÒ i pasy dla lewoskrÍtÛw.
Obs≥ugÍ komunikacyjnπ planowanej zabudowy przewiduje
siÍ z drÛg dojazdowych oznaczonych symbolami 01KD-04KD, ktÛre za poúrednictwem drogi gminnej w≥πczone w
drogÍ krajowπ nr 2 PoznaÒ-Wrzeúnia.
Wyznacza siÍ przebieg drÛg dojazdowych zgodnie z rysunkiem planu:
ñ 01KD o szerokoúci 10 m w liniach rozgraniczajπcych,
zaplanowanej od drogi gminnej w kierunku zachodnim
do w≥πczenia w drogÍ krajowπ nr 2 w miejscu istniejπcego skrzyøowania z drogπ gminnπ,
ñ 02KD-04KD o szerokoúci 10 m w liniach rozgraniczajπcych.
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od krawÍdzi jezdni drogi krajowej nr 2,
ñ 30 m dla zabudowy nie przeznaczonej na pobyt ludzi,
ñ 50 m dla obiektÛw jednokondygnacyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi,
ñ 70 m dla obiektÛw wielokondygnacyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) 5 m od linii rozgraniczajπcych ulic dojazdowych KD.
Tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych z wyjπtkiem drogi krajowej nr 2.
Dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ
ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji.
Wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych
nawierzchniach powinny byÊ wyposaøone w system kanalizacji deszczowej, w przypadku nawierzchni nieutwardzonej,
czÍúciowo nieutwardzonej (aøurowej) naleøy zabezpieczyÊ
úrodowisko gruntowo-wodne przed infiltracjπ zanieczyszczeÒ.

ß11
Dla terenÛw zieleni ZI ustala siÍ:
1. Obowiπzek realizacji pasa zieleni wysokiej i krzewiastej
o charakterze izolacyjnym, szerokoúci 5,0 m wzd≥uø istniejπcego cieku z uwzglÍdnieniem swobodnego dostÍpu do cieku
zgodnie z ustawπ Prawo Wodne.
2. Urzπdzenie i utrzymywanie pasa zieleni naleøy do w≥aúcicieli
poszczegÛlnych nieruchomoúci, przez teren ktÛrych pas zieleni przebiega.
3. Wyznacza siÍ strefÍ bezpieczeÒstwa siÍgajπcπ 20 m z kaødej
strony rurociπgÛw naftowych oznaczonπ symbolem ZI1, na
rysunku planu. W strefie tej nie dopuszcza siÍ øadnej budowli
oraz sk≥adowania materia≥Ûw ≥atwopalnych.
Zgodnie z przepisami szczegÛlnymi PERN ìPrzyjaüÒî S.A
z P≥ocka ma prawo wstÍpu na wyøej wymieniony teren w
celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-remontowych
i kontroli eksploatacyjnej rurociπgÛw naftowych.
ß12
Dla terenu urzπdzeÒ elektroenergetycznych EE ustala siÍ:
1. LokalizacjÍ projektowanych stacji transformatorowych typu
konsumpcyjnego zgodnie z rysunkiem planu, zasilanych liniπ
kablowπ lub napowietrznπ SN-15 kV na podstawie warunkÛw technicznych przy≥πcza, ktÛre wyda E.P.S.A. na etapie
opracowania planu zagospodarowania terenu.
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2. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ stacji transformatorowych
15/0,4 KV na terenach dzia≥alnoúci gospodarczej oznaczonej
symbolem AG w zaleønoúci od zapotrzebowania energii
elektrycznej.
3. Dla obiektÛw stacji transformatorowej nie obowiπzujπ wyznaczone linie zabudowy.
ß13
W zakresie obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ ustala siÍ:
1. Obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej:
a) wodociπg ñ sieÊ wodociπgowa pod≥πczona do miejskiego
przewodu wodociπgowego,
b) kanalizacja sanitarna ñ przewidzianπ do realizacji sieÊ
kanalizacji sanitarnej naleøy kolektorem doprowadziÊ do
projektowanej oczyszczalni úciekÛw, do czasu realizacji
oczyszczalni úciekÛw dopuszcza siÍ gromadzenie úciekÛw
w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych.
c) kanalizacja deszczowa ñ odprowadzenie wÛd deszczowych nastπpi poprzez sieÊ kanalizacji deszczowej na
dzia≥kach do projektowanych kana≥Ûw deszczowych, a nastÍpnie poprzez urzπdzenia podczyszczajπce, zlokalizowane na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem NO ñ do istniejπcego cieku po spe≥nieniu warunkÛw
okreúlonych w obowiπzujπcych przepisach szczegÛ≥owych,
d) sieÊ energetyczna ñ podziemna, skablowana,
e) sieÊ telefoniczna ñ podziemna, skablowana,
f) gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji w
pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji; odprowadzenie odpadÛw sta≥ych ñ zgodnie z systemem
gospodarki odpadowej gminy.
2. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ß14
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w
zakresie ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:
Na terenie objÍtym planem zakazuje siÍ lokalizacji obiektÛw
(zgodnie z Rozporzπdzeniem Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. ñ Dz.U.
Nr 93, poz. 589): szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska
i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadajπcych im zgodnie z przepisami obowiπzujπcymi w momencie z≥oøenia wniosku o ustalenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu.
ß15
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w
zakresie kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1. Na wszystkich terenach, niezaleønie od ich planowanego
przeznaczenia ustala siÍ obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do pe≥nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejπcego i planowanego otoczenia;
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane
lub kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu;
3. Zakazuje siÍ realizowania zabudowy substandardowej;
4. Przestrzenie publiczne naleøy wyposaøyÊ w obiekty ma≥ej
architektury oraz zieleÒ towarzyszπcπ.
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ß18
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta
i Gminy w Nekli.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß16
Ustala siÍ 30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;
s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci, okreúlonπ przy uwzglÍdnieniu przeznaczenia
terenu, w zwiπzku z uchwaleniem planu.

ß19
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß17
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Nekla, uchwalonego Uchwa≥π Nr VI/29/94 Rady Gminy
Nekla z dnia 14.12.1994 r.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr Roman Kuszak

42
UCHWA£A Nr XIX/161/2000 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Nekielka dla dzia≥ek o nr ewidencyjnym 19,
20, 21, 22
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.), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XV/130/2000 r. Rady
Miejskiej Gminy Nekla z dnia 6 lipca 2000 r. o przystπpieniu do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Nekielka dla dzia≥ek o nr ewid. 19, 20, 21,
22, Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nekielce na terenie dzia≥ek nr 19, 20, 21, 22
stanowiπcy zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze dzia≥ek wymienionych w pkt 1.
3. Integralnπ czÍúciπ uchwa≥y jest rysunek planu, opracowany
w skali 1: 1000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest wyznaczenie
nowych funkcji dla terenu objÍtego planem, przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem MJ/U,
2. tereny dzia≥alnoúci us≥ugowej i turystycznej, oznaczone na
rysunku planu symbolem UT/MJ,
3. tereny komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem KD,
4. tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE,
5. tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI,
6. tereny wÛd otwartych, oznaczone na rysunku planu symbolem WZ,
7. zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ,
8. zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,
9. zasady kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej.
ß4
NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1. symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
2. linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i rÛønych sposobach zagospodarowania,
3. linie zabudowy,
4. klasyfikacja ulic, szerokoúÊ linii rozgraniczajπcych ulic, odleg≥oúÊ linii zabudowy.
ß5
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1. planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w 1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
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2. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Gminy Nekla o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3. rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu w
skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
4. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,
5. inwestycje szczegÛlnie szkodliwe dla úrodowiska i inwestycje mogπce pogorszyÊ stan úrodowiska ñ naleøy przez
to rozumieÊ inwestycje wymienione jako: szczegÛlnie szkodliwe dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπce pogorszyÊ
stan úrodowiska ìRozporzπdzenie 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 inwestycjiî (Dz.U. Nr 93 poz. 589 z 1998 r.)
6. nieuciπøliwa dzia≥alnoúÊ us≥ugowa ñ naleøy przez to rozumieÊ takπ dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ, ktÛrej uciπøliwoúÊ mieúci siÍ
w granicach dzia≥ki.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß6
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MJ/U ustala
siÍ:
1. G≥Ûwnπ funkcjπ terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ w obrÍbie dzia≥ki nieuciπøliwych
funkcji us≥ugowych;
3. ZabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie moøe przekraczaÊ 30% powierzchni dzia≥ki,
b) wysokoúÊ budynku mieszkalnego ñ 1 kondygnacja naziemna z poddaszem uøytkowym (mieszkalnym), bez
podpiwniczenia,
c) wysokoúÊ budynku garaøowego ñ 1 kondygnacja naziemna bez poddasza uøytkowego (mieszkalnego), bez podpiwniczenia,
d) poziom posadowienia posadzki parteru budynku mieszkalnego ñ maksimum 0,5 m od poziomu terenu,
e) dachy o spadkach po≥aci dachowych od 18∞ ñ 45∞ w
zaleønoúci od rodzaju materia≥u pokryciowego,
4. Dzia≥kÍ budowlanπ naleøy zagospodarowaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych
oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) obowiπzujπcπ funkcjπ terenu jest zabudowa mieszkaniowa
oraz zwiπzana z niπ infrastruktura i elementy tzw. ma≥ej
architektury,
b) budynki winny byÊ sytuowane na dzia≥ce w odleg≥oúci od
linii rozgraniczajπcych ulicy nie mniejszej niø okreúlona na
rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i nie
wiÍkszej niø 5 m w stosunku do nieprzekraczalnej linii
zabudowy,
c) ogrodzenie dzia≥ki od strony ulicy dojazdowej oznaczonej
na rysunku planu symbolem KD aøurowe o wysokoúci
1,20 m na granicy nieruchomoúci.
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5. SzczegÛlne warunki zagospodarowania dzia≥ki wynikajπce
z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego:
a) zakaz przeprowadzania robÛt ziemnych powodujπcych
naruszenie stosunkÛw gruntowo-wodnych i rzeüby terenu
za wyjπtkiem robÛt zwiπzanych z posadowieniem budynku
i doprowadzeniem uzbrojenia, a takøe budowπ elementÛw ma≥ej architektury takich jak basen wodny, taras itp.,
b) zakaz odprowadzania nieczystoúci p≥ynnych do gruntu
lub rozlewania na dzia≥ce,
c) nakaz urzπdzenia zieleni ozdobnej w tym nasadzeÒ drzew
i krzewÛw na czÍúci dzia≥ki przyleg≥ej do ulicy.
6. Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane:
a) ustala siÍ podzia≥ terenu na dzia≥ki budowlane zgodnie
z rysunkiem planu,
b) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ zmiany uk≥adu granic i powierzchni dzia≥ek, ktÛre na rysunku planu majπ charakter
postulowany pod warunkiem, øe:
ñ szerokoúÊ dzia≥ki od strony ulicy nie bÍdzie mniejsza
niø 20 m,
ñ powierzchnia dzia≥ki nie bÍdzie mniejsza niø 1000 m2.
7. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ etapowania realizacji zabudowy w
zaleønoúci od potrzeb i moøliwoúci finansowania inwestycji.
8. Wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych zlokalizowane przy granicy
nieruchomoúci, zblokowane i jednolite dla ca≥ego zespo≥u
mieszkaniowego.
9. Obowiπzek wprowadzenia pasa wysokiej zieleni izolacyjnej
od strony aktywizacji gospodarczej.
ß7
Dla terenu dzia≥alnoúci gospodarczej UT/MJ ustala siÍ:
1. G≥Ûwnπ funkcjπ terenu sπ us≥ugi turystyki i gastronomii, przewiduje siÍ lokalizacjÍ hotelu z gastronomiπ i drobnym handlem;
2. Dopuszcza siÍ wariantowo lokalizacjÍ w obrÍbie dzia≥ki
funkcji mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami z ß1 pkt 3-8;
3. Projektowane budynki muszπ byÊ sytuowane zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ñ zgodnie z
rysunkiem planu;
4. WysokoúÊ budynkÛw us≥ugowych do 12 m w kalenicy
dachu;
5. Preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu- i wielospadowe), nachylenie po≥aci dachowych -25∞ do 45∞,
6. Dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw,
7. Poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego nie
wyøszy niø 0,5 m nad terenem;
8. W przypadku realizowania osobnego budynku garaøowogospodarczego naleøy go lokalizowaÊ w g≥Íbi terenu, dopuszczalna wysokoúÊ ñ I kondygnacja;
9. Nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy terenu ustala
siÍ w wysokoúci 40% ≥πcznie powierzchniami utwardzonymi.
ß8
Dla terenÛw komunikacji samochodowej ustala siÍ:
1. Docelowo pod≥πczenie terenu objÍtego planem do drogi
krajowej nr 2 planuje siÍ poprzez skrzyøowanie z drogπ
gminnπ prowadzπcπ do Starczanowa. W/w skrzyøowanie
znajdujπce siÍ poza terenem objÍtym planem naleøy rozbudowaÊ o pasy w≥πczeÒ, wy≥πczeÒ i pasy dla lewoskrÍtÛw.
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2. Obs≥ugÍ komunikacyjnπ planowanej zabudowy planowane
jest za poúrednictwem drogi gminnej w≥πczonej w drogÍ
krajowπ nr 2 PoznaÒ-Wrzeúnia.
3. Wyznacza siÍ przebieg drÛg dojazdowych zgodnie z rysunkiem planu: ñ o szerokoúci 8 m w liniach rozgraniczajπcych,
4. Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii
rozgraniczajπcych ulic dojazdowych KD.
5. Tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych.
6. Dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ
ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji.
7. Wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych
nawierzchniach powinny byÊ wyposaøone w system kanalizacji deszczowej, w przypadku nawierzchni nieutwardzonej,
czÍúciowo nieutwardzonej (aøurowej) naleøy zabezpieczyÊ
úrodowisko gruntowo-wodne przed infiltracjπ zanieczyszczeÒ.
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gospodarki odpadowej gminy. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ projekty branøowe.
ß13
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w
zakresie ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:
Na terenie objÍtym planem zakazuje siÍ lokalizacji obiektÛw
(zgodnie z Rozporzπdzeniem Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. ñ Dz.U.
Nr 93, poz. 589): szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska
i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadajπcych im zgodnie z przepisami obowiπzujπcymi w momencie z≥oøenia wniosku o ustalenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu.

ß10
Dla terenÛw wÛd otwartych WZ ustala siÍ:
1. Pozostawienie po stronie po≥udniowo-wschodniej istniejπcego
cieku pasa zieleni o szerokoúci 3,0 m do celÛw jego okresowej
konserwacji.

ß14
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w
zakresie kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1. Na wszystkich terenach, niezaleønie od ich planowanego
przeznaczenia ustala siÍ obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do pe≥nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejπcego i planowanego otoczenia;
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane
lub kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu;
3. Zakazuje siÍ realizowania zabudowy substandardowej, a istniejπca o tym charakterze winna byÊ likwidowana lub modernizowana;
4. Przestrzenie publiczne naleøy wyposaøyÊ w obiekty ma≥ej
architektury oraz zieleÒ towarzyszπcπ,

ß11
Dla terenu urzπdzeÒ elektroenergetycznych EE ustala siÍ:
1. LokalizacjÍ projektowanych stacji transformatorowych typu
konsumpcyjnego zgodnie z rysunkiem planu, zasilanych liniπ
kablowπ lub napowietrznπ SN-15 kV na podstawie warunkÛw technicznych przy≥πcza, ktÛre wyda E.P.S.A. na etapie
opracowania planu zagospodarowania terenu.
2. Dla obiektÛw stacji transformatorowej nie obowiπzujπ wyznaczone linie zabudowy.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß15
Ustala siÍ 30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci, okreúlonπ przy uwzglÍdnieniu przeznaczenia
terenu, zwiπzku z uchwaleniem planu.

ß9
Dla terenÛw zieleni ZI ustala siÍ:
1. Obowiπzek realizacji pasa zieleni wysokiej i krzewiastej
o charakterze izolacyjnym, wzd≥uø istniejπcego cieku
z uwzglÍdnieniem swobodnego dostÍpu do cieku zgodnie
z ustawπ Prawo Wodne.

ß12
W zakresie obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ ustala siÍ:
1. Obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej:
a) wodociπg ñ sieÊ wodociπgowa pod≥πczona do przewodu
wodociπgowego wiejskiego,
b) kanalizacja sanitarna ñ przewidzianπ do realizacji sieÊ
kanalizacji sanitarnej naleøy kolektorem doprowadziÊ do
projektowanej oczyszczalni úciekÛw, do czasu realizacji
oczyszczalni úciekÛw dopuszcza siÍ gromadzenie úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych.
c) kanalizacja deszczowa ñ odprowadzenie úciekÛw deszczowych nastπpi poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej doprowadzonej do osadnika wÛd deszczowych.
d) sieÊ energetyczna ñ podziemna, skablowana,
e) sieÊ telefoniczna ñ podziemna, skablowana,
f) gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji w
pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji; odprowadzenie odpadÛw sta≥ych ñ zgodnie z systemem

ß16
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Nekla, uchwalonego Uchwa≥π Nr VI/29/94 Rady Gminy
Nekla z dnia 14.12.1994 r.
ß17
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta
i Gminy w Nekli.
ß18
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr Roman Kuszak

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 4

ó 165 ó

Poz. 42

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 4

ó 166 ó

Poz. 43

43
UCHWA£A Nr XXXIII/209/2000 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw aktywnoúci gospodarczej w Niepruszewie
po≥oøonych pomiÍdzy drogπ wojewÛdzkπ nr 307, a projektowanπ drogπ komunikacji wewnÍtrznej
Na podstawie art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r., Nr 15
poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.,
Nr 13 poz. 74 z pÛün. zm.) w wykonaniu uchwa≥y Nr XXVI/171/
/2000 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 czerwca 2000 r. w
sprawie przystπpienia do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenÛw Aktywizacji Gospodarczej w Niepruszewie po≥oøonych pomiÍdzy drogπ wojewÛdzkπ nr 307 a projektowanπ drogπ komunikacji wewnÍtrznej uchwala siÍ co nastÍpuje:

2) linii rozgraniczajπcych drogi publiczne wraz z urzπdzeniami
pomocniczymi,
3) zasad obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii
rozgraniczajπcych tereny infrastruktury,
4) zasad i warunkÛw podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane,
5) szczegÛlnych warunkÛw, zasad i standardÛw kszta≥towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø
linie zabudowy i gabaryty obiektÛw, a takøe maksymalne
wskaüniki intensywnoúci zabudowy,
6) warunkÛw zagospodarowania terenÛw wynikajπcych z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego.

ROZDZIA£ I
Zakres obowiπzywania planu
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw aktywnoúci gospodarczej w Niepruszewie
obejmujπcych obszar dzia≥ek o numerach: 297/15, 297/16,
297/17, 297/18, 297/19, 297/20, 297/21, 297/22,
297/23, 297/24, 297/25, 297/26, 297/27 po≥oøonych w
obrÍbie Niepruszewo ewidencji geodez., ktÛrego granice
wyznaczajπ:
1) od pÛ≥nocny ñ droga wojewÛdzka Nr 307,
2) od wschodu, po≥udnia i zachodu ñ dzia≥ka nr 297/8,
stanowiπca drogÍ komunikacji wewnÍtrznej.
2. Granice planu sπ wyznaczone graficznie na rysunku planu
sporzπdzonym na mapie sytuacyjno-wysokoúciowej w skali
1:2000, stanowiπcym integralnπ czÍúÊ planu i bÍdπcym
za≥πcznikiem Nr 1 do uchwa≥y.

ß4
1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekúcie planu do
terenu objÍtego granicami planu.
2. Ustaleniami planu sπ nastÍpujπce oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu, rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy projektowanej,
3) linie wydzielajπce dzia≥ek,
4) granice stref lokalnych ograniczeÒ lub utrudnieÒ dla
inwestowania i zagospodarowania to jest:
a) od uciπøliwoúci istniejπcej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV,
b) od uciπøliwoúci trasy komunikacyjnej,
5) oznaczenie podstawowego przeznaczenia terenÛw ñ np.
UH/...,
6) oznaczenie dopuszczalnego przeznaczenia terenÛw ñ np.
.../AG,
7) oznaczenie terenÛw drÛg,
8) oznaczenie miejsc w≥πczenia siÍ do uk≥adu komunikacyjnego,
9) oznaczenie usytuowania zieleni wysokiej i niskiej,
10)oznaczenie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej.
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w
ust. 2 majπ charakter postulatywny lub informacyjny.

ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. umoøliwienie lokalizacji funkcji us≥ugowych z zakresu handlu, gastronomii, biur, turystyki (np. motel, hotel, zajazd itp.),
obs≥ugi finansowej, infrastruktury technicznej itp. z dopuszczeniem aktywnoúci gospodarczej o charakterze us≥ugowym, w tym takøe rzemios≥a produkcyjnego, magazynÛw,
sk≥adÛw, obs≥ugi technicznej, zaplecza transportu i komunikacji (np. stacja paliw, stacja obs≥ugi samochodÛw itp.),
urzπdzenia infrastruktury komunikacyjnej (np. parkingi itp.)
z zachowaniem wymogÛw ≥adu przestrzennego w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowaÒ,
2. ochrona interesÛw publicznych ponad lokalnych i lokalnych
w zakresie komunikacji, infrastruktury i ekologii.
ß3
Plan zawiera ustalenia dotyczπce:
1) przeznaczenia terenÛw oraz linii rozgraniczajπcych tereny
o rÛønym funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania,

ß5
Przebieg linii rozgraniczajπcych projektowanej drogi komunikacji
wewnÍtrznej moøe byÊ uúciúlony w trybie opracowania dla niej
danych technicznych.
ß6
1. Dla wszystkich form zabudowy naleøy stosowaÊ przepisy
prawa zawarte w rozporzπdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w
sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ
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budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 15 poz. 140
z pÛüniejszymi zmianami).
2. Obowiπzuje nakaz wykonywania badaÒ gruntowo-wodnych
w celu ustalenia moøliwoúci i g≥Íbokoúci posadowienia
obiektÛw.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogÛlne z zakresu kszta≥towania przestrzeni
ß7
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw aktywnoúci gospodarczej w Niepruszewie po≥oøonych pomiÍdzy drogπ wojewÛdzkπ nr 307, a projektowanπ drogπ komunikacji wewnÍtrznejî w granicach okreúlo-nych w ß1 uchwa≥y.
2) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajπce z ostatecznych decyzji administracyjnych,
3) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
4) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia, inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ i wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ñ naleøy przez to
rozumieÊ, wyznaczone na dzia≥ce linie okreúlajπce najmniejszπ,
dopuszczalnπ odleg≥oúÊ budynku lub obiektu od linii rozgraniczajπcej ulicy lub ciπgu pieszego,
6) maksymalnej wysokoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ wymiar pionowy, mierzony od poziomu terenu przy
najniøej po≥oøonym wejúciu do budynku, nie bÍdπcym wy≥πcznie wejúciem do pomieszczeÒ gospodarczych i technicznych, do gÛrnej, najwyøszej krawÍdzi dachu,
7) minimalnym procentowym wskaüniku terenÛw biologicznie
czynnych ñ naleøy przez to rozumieÊ najmniejszπ, nieprzekraczalnπ wartoúÊ procentowπ nieutwardzonych powierzchni,
pokrytych roúlinnoúciπ na gruncie rodzimym, w stosunku do
ca≥kowitej powierzchni dzia≥ki.
ß8
Plan wyznacza:
1) tereny zabudowy us≥ugowej z zakresu handlu, gastronomii,
biur, turystyki (np. motel, hotel, zajazd itp.), obs≥ugi finansowej,
infrastruktury technicznej itp., z dopuszczeniem lokalizacji
funkcji aktywnoúci gospodarczej o charakterze us≥ugowym,
w tym takøe rzemios≥a produkcyjnego, magazynÛw, sk≥adÛw,
obs≥ugi technicznej, zaplecza transportu i komunikacji (np.
stacja paliw, stacja obs≥ugi samochodÛw itp.), oznaczone na
rysunku planu symbolem UH/AG,
2) tereny urzπdzeÒ infrastruktury technicznej oznaczone na
rysunku planu symbolem EE,
3) zasady zagospodarowania terenÛw, o ktÛrych mowa w
pkt 1-2,
4) zasady obs≥ugi komunikacyjnej,
5) zasady zaopatrzenia terenu w media inøynieryjne.

Poz. 43

ROZDZIA£ III
Ustalenia ogÛlne w zakresie ochrony úrodowisk:
kulturowego i przyrodniczego
ß9
1. Plan wskazuje obszar objÍty planem jako tereny archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej objÍte ochronπ prawnπ
(ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dÛbr kultury
(Dz.U. z 1999 r., Nr 98 poz. 1150).
2. W obrÍbie archeologicznej strefy prawnej ochrony konserwatorskiej, plan ustala:
1) wymaganie szczegÛlne dla inwestowania i zagospodarowania ñ obowiπzek uzyskania przez Inwestora zezwolenia
konserwatorskiego do prowadzenia jakichkolwiek prac
ziemnych,
2) w procesie realizacyjnym zapewnienia sta≥ego nadzoru
archeologicznego dla wszystkich inwestycji wymagajπcych prac ziemnych.
ß10
1. Plan ustala ochronÍ trwa≥ych uøytkÛw zielonych.
2. Plan wyznacza obszary zagroøone uciπøliwoúciπ trasy komunikacyjnej w ktÛrej zakazuje sytuowania us≥ug zdrowia,
oúwiaty, opieki spo≥ecznej oraz innych, zwiπzanych ze sta≥ym
lub wielogodzinnym pobytem ludzi.
3. Plan wyznacza zasiÍg obszaru opisanego w ust. 2 ñ 50,0 m
od zewnÍtrznego krawÍønika jezdni drogi wojewÛdzkiej
Nr 307.

ROZDZIA£ IV
Ustalenia szczegÛ≥owe
w zakresie zagospodarowania terenu
ß11
1. Jako podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem UH/AG, ustala siÍ us≥ugi z zakresu
handlu, gastronomii, biur, turystyki (np, motel, hotel, zajazd
itp.), obs≥ugi finansowej, infrastruktury technicznej i innych
us≥ug z zakresu bytowych nie kolidujπce z funkcjπ wiodπcπ
z ukszta≥towaniem pierzei od strony pÛ≥nocnej i po≥udniowej,
zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy na
rysunku planu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie o ktÛrym mowa
w ust. 1 ustala siÍ:
1) funkcje aktywnoúci gospodarczej w tym takøe rzemios≥a
produkcyjnego,
2) funkcje obs≥ugi technicznej,
3) sk≥ady, magazyny,
4) zaplecze transportu i komunikacji (np. stacja paliw, stacja
obs≥ugi samochodÛw itp.),
5) urzπdzenia infrastruktury komunikacyjnej (np. parkingi),
6) zieleÒ urzπdzonπ.
3. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 obowiπzujπ nastÍpujπce
ustalenia:
1) preferuje siÍ realizacjÍ nowej zabudowy w formie zorganizowanych zespo≥Ûw architektoniczno-przestrzennych,
2) ustala siÍ maksymalnπ wysokoúÊ projektowanej zabudowy na 2 kondygnacje. nie wiÍcej niø 9,0 m,
3) obowiπzuje wymÛg zharmonizowania wyglπdu zespo≥u
zabudowy poprzez:
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ujednolicenie kolorystyki elewacji,
zastosowanie ujednoliconego pokrycia dachowego,
ujednolicenie formy i kolorystyki stolarki i úlusarki,
ujednolicenie form ogrodzeÒ od strony przestrzeni
ogÛlnodostÍpnych,
4) ustala siÍ docelowo koniecznoúÊ pod≥πczenia projektowanej zabudowy do zewnÍtrznych sieci infrastruktury
technicznej, do czasu objÍcia obszaru planu uk≥adem
kanalizacyjnym dopuszcza siÍ odprowadzenie úciekÛw
do lokalnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni.
5) miejsca postojowo-garaøowe dla zabudowy naleøy przewidywaÊ na dzia≥ce w≥asnej,
6) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy:
a) od drogi komunikacji wewnÍtrznej ñ 7,0 m, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu,
b) od drogi wojewÛdzkiej Nr 307 ñ w po≥udniowej
granicy strefy od uciπøliwoúci istniejπcej napowietrznej
linii elektroenergetycznej SN 15kV, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
c) docelowo, po wykonaniu kablowym w/w linii SN 15 kV
ñ 20,0 m od krawÍdzi jezdni drogi wojewÛdzkiej
Nr 307,
7) ustala siÍ minimalnπ powierzchnie dzia≥ki us≥ugowej ñ
4600 m2.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o ktÛrym mowa w
ust. 2 jest:
1) dostosowanie do charakteru i do wymagaÒ przeznaczenia
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, by projektowane funkcje o ktÛrych
mowa w ust. 2, nie zajmowa≥y ≥πcznie wiÍcej niø 45%
powierzchni ca≥kowitej wszystkich budynkÛw na terenie
dzia≥ki,
3) miejsca postojowe dla funkcji us≥ugowo-handlowych
naleøy przewidzieÊ na terenie dzia≥ki w≥asnej wg wskaünika 30 miejsc/1000 m2 p. u., dla gastronomii 26 miejsc/
/100 miejsc konsumpcyjnych,
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UH/AG,
obowiπzujπ nastÍpujπce wymogi z zakresu ochrony i kszta≥towania úrodowiska:
1) zakazuje siÍ lokalizowania tych funkcji us≥ugowych i aktywnoúci gospodarczej, ktÛre mogπ powodowaÊ sta≥e
lub okresowe uciπøliwoúci dla úrodowiska,
2) zakazuje siÍ lokalizowania dzia≥alnoúci, ktÛrej uciπøliwoúÊ
wykracza≥aby poza granice dzia≥ki w≥asnej, a tym samym
wywo≥ywa≥aby koniecznoúÊ ustanawiania strefy ochronnej,
3) ustala siÍ nakaz realizacji nowej zieleni towarzyszπcej
przy projektowanej zabudowie, na parkingach i w strefie
przyulicznej,
4) ustala siÍ obowiπzek zachowania minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej terenu dzia≥ki brutto.
5) ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsca na kaødej
posesji na pojemniki na odpady i surowce wtÛrne,
6) do czasu objÍcia obszaru planu systemem kanalizacyjnym dopuszcza siÍ odprowadzenie úciekÛw do lokalnych
mechaniczno-biologicznych oczyszczalni,
7) nakazuje siÍ ogrzewanie projektowanych budynkÛw z ekologicznych ürÛde≥ ciep≥a (paliwo gazowe, elektryczne lub
olejowe np. olej niskosiarkowy itp.).

Poz. 43

ROZDZIA£ V
Ustalenia w zakresie komunikacji
ß12
1. Plan wyznacza linie rozgraniczajπce terenÛw przewidzianych
pod komunikacjÍ ko≥owπ i pieszπ, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu.
2. Orientacyjne linie rozgraniczajπce drogi wojewÛdzkiej Nr 307 naleøy uúciúliÊ poprzez opracowanie dla nich danych technicznych.
ß13
1. Plan ustala obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu objÍtego opracowaniem z projektowanej drogi komunikacji wewnÍtrznej
poprzez projektowane wjazdy, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu.
2. Plan wskazuje miejsca w≥πczenia siÍ do publicznego uk≥adu
komunikacyjnego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
3. Plan ustala:
1) lokalizacje wjazdÛw oraz miejsc postojowych/garaøowych i parkingowych i niezbÍdnych dla obs≥ugi funkcji
UH/AG, na terenie dzia≥ki w≥asnej, zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami,
2) rozwiπzanie komunikacji wewnÍtrznej w obrÍbie dzia≥ki
w sposÛb umoøliwiajπcy wjazd i wyjazd wszystkich
samochodÛw w tym ciÍøarowych przodem,
3) wskaüniki parkingowe dla funkcji us≥ugowo-handlowych
minimum 30 stanowisk/1000 m2 powierzchni uøytkowej,
4) wskaüniki parkingowe dla funkcji gastronomii minimum
26 stanowisk/100 miejsc konsumpcyjnych.

W
1)

2)

3)

ROZDZIA£ VI
Ustalenia w zakresie obs≥ugi inøynieryjnej
ß14
zakresie zaopatrzenia w wodÍ, plan ustala:
pokrycie zaopatrzenia na wodÍ dla projektowanej zabudowy
z istniejπcego przewodu wodociπgowego ÿ 100 ewentualnie przy duøej wodoch≥onnoúci ñ z w≥asnego ujÍcia wÛd
podziemnych,
obowiπzuje nakaz opracowania koncepcji szczegÛ≥owej sieci
wodociπgowej dla terenÛw zabudowy i zaopiniowania jej w
PrzedsiÍbiorstwie WodociπgÛw i Kanalizacji,
w przypadku potrzeby wykonania w≥asnego ujÍcia wÛd
podziemnych naleøy opracowaÊ wymagane ìDokumentacje
hydrologiczneî przed i powykonawcze.

ß15
W zakresie odprowadzenia úciekÛw i wÛd opadowych plan
ustala:
1) docelowo ñ objÍcie systemem kanalizacji sanitarnej projektowanej zabudowy,
2) docelowo ñ odprowadzenie wÛd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,
3) obowiπzuje nakaz opracowania koncepcji szczegÛ≥owej sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenÛw projektowanej
zabudowy i zaopiniowania jej w PrzedsiÍbiorstwie WodociπgÛw i Kanalizacji,
4) do czasu objÍcia obszaru planu systemem kanalizacyjnym
dopuszcza siÍ odprowadzenie úciekÛw do lokalnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni,
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5) dla okreúlenia sposobu prowadzenia gospodarki wodnoúciekowej obowiπzuje nakaz sporzπdzenia operatu wodno-prawnego, zgodnie z wymogami procesu inwestycyjnego.
ß16
W zakresie zaopatrzenia terenu w energiÍ elektrycznπ plan
ustala:
1) pe≥ne pokrycie potrzeb wywo≥anych uøytkowaniem energii
elektrycznej,
2) zasilanie projektowanych obiektÛw z projektowanej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, typu kompaktowego,
3) rezerwÍ terenu pod lokalizacjÍ projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie dzia≥ki wydzielonej, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu (EE),
4) rezerwÍ terenu pod rozbudowÍ sieci elektroenergetycznej
o nowe linie kablowe 15 kV i 0,4 kV, prowadzone w liniach
rozgraniczajπcych drÛg dla zabudowy i obiektÛw przewidzianych w planie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ñ Prawo Energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z pÛün.
zm.),
5) projektowanπ liniÍ 15 kV zasilajπcπ stacjÍ transformatorowπ
w wykonaniu kablowym,
6) projektowane linie 0,4 kV do zasilania obszaru planu w
technologii kablowej,
7) docelowo, istniejπcπ napowietrznπ liniπ 15 kV przebudowaÊ,
wykonujπc jπ w technologii kablowej,
8) strefÍ ochronnπ od istniejπcej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV ñ 8,0 m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,
9) w zasiÍgu strefy ochronnej obowiπzuje zakaz lokalizacji
zabudowy i obiektÛw przeznaczonych na sta≥y pobyt ludzi,
10)zakaz lokalizowania na obszarze planu nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych.
ß17
W zakresie systemu gazyfikacji przewodowej plan ustala:
1) pe≥ne pokrycie zapotrzebowania na gaz do celÛw komunalno-bytowych, przygotowania ciep≥ej wody uøytkowej, ewentualnego ogrzewania obiektÛw dla projektowanej zabudowy
z projektowanej sieci gazowej úrednioprÍønej na warunkach
okreúlonych przez Zak≥ad Gazowniczy,
2) rezerwy terenu dla realizacji przy≥πczy i nowych sieci gazowych rozbiorczych, lokalizowanych w liniach rozgraniczajπcych ulic dla projektowanej zabudowy oraz obiektÛw przewidzianych w planie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku -Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54,
poz. 348 z pÛün. zm.).
ß18
1. W zakresie zaopatrzenia terenu w ciep≥o plan dopuszcza:
1) ogrzewanie projektowanych budynkÛw i obiektÛw ze
ürÛde≥ ciep≥a na paliwo ekologiczne: elektryczne lub
olejowe, w przysz≥oúci takøe gazowe,
2) moøliwoúÊ wyboru ürÛd≥a ciep≥a z opisanych w pkt 1.
2. Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przy≥πczy do
zabudowy i obiektÛw przewidzianych w planie w rozumieniu
z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ñ Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z pÛün. zm.) w liniach
rozgraniczajπcych ulic.
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ß19
W zakresie systemu telekomunikacyjnego plan ustala:
1) obs≥ugÍ terenu objÍtego planem przez koncesjonowanych
operatorÛw,
2) rezerwy terenu pod lokalizacjÍ nowych kabli kanalizacji
telefonicznej w liniach rozgraniczajπcych ulic dla zabudowy
i obiektÛw przewidzianych w planie, zgodnie z art. 7 ust. 4
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
(Dz.U. Nr 54, poz. 348 z pÛün. zm.),
3) zakaz lokalizowania napowietrznych linii telefonicznych na
obszarze planu.
ß20
W zakresie gospodarki odpadami sta≥ymi plan ustala:
1) unieszkodliwianie odpadÛw poza terenem planu,
2) obs≥ugÍ w zakresie wywoøenia odpadÛw przez koncesjonowane firmy.

ROZDZIA£ VII
Przepisy koÒcowe
ß21
Skutki prawne planu w zakresie wartoúci nieruchomoúci.
WysokoúÊ stawki procentowej, s≥uøπcej naliczaniu op≥aty zwiπzanej z wzrostem wartoúci nieruchomoúci, okreúla siÍ na poziomie
0% dla terenÛw UH/AG przeznaczonych pod zabudowÍ us≥ugowπ
z dopuszczeniem funkcji aktywnoúci gospodarczej.
ß22
Z dniem wejúcia w øycie niniejszej uchwa≥y tracπ moc ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw
aktywnoúci gospodarczej w Niepruszewie uchwalonego uchwa≥π
Nr XXVII/128/96 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 22 maja
1996 r. (Dz.UrzÍdowy WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 18
z 1996 r., poz. 188) w granicach okreúlonych w ß1 ust. 1 i 2
niniejszej uchwa≥y.
ß23
Przeznacza siÍ na cele nie rolnicze i nieleúne teren o powierzchni
6.4328 ha uøytkÛw klasy V.
ß24
Do planu do≥πcza siÍ prognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu
na úrodowisko przyrodnicze, ktÛra stanowi za≥πcznik Nr 2 do
uchwa≥y.
ß25
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Buk.
ß26
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy Buk
(ñ) mgr Andrzej Lebiotkowski
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UCHWA£A Nr XXVIII/277/2000 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kazimierz Biskupi
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 22,
art. 23 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. z 1996 r. Dz.U.
Nr 13, poz. 74 z pÛün. zm.), Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Kazimierz
Biskupi.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem og≥oszenia w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß1
W za≥πczniku Nr 5 do Statutu Gminy, w wykazie jednostek
organizacyjnych punkt 11 otrzymuje brzmienie: Gminny Oúrodek
Kultury.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Miros≥aw Grzelak

45
UCHWA£A Nr XVIII/145/2000 RADY GMINY åWI CIECHOWA
z dnia 20 grudnia 2000 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lasocice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Wprowadza siÍ nazewnictwo ulic we wsi Lasocice.
ß2
Nadaje siÍ ulicom nastÍpujπce nazwy:
1) Genera≥a W≥adys≥awa Sikorskiego,
2) Graniczna,
3) S≥oneczna,
4) Kolejowa,
5) Koúcielna,
6) OkrÍøna,
7) Ogrodowa,
8) Szkolna,
9) åwiÍciechowska,

10)åwiÍtego Jana Chrzciciela,
11)Tylna,
12)Zachodnia.
Wyznaczenie ulic w terenie okreúla za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy åwiÍciechowa.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Marian Dolata
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UCHWA£A Nr XV/64/00 RADY POWIATU RAWICKIEGO
z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie utworzenia Technikum w Rawiczu oraz jego w≥πczenia w sk≥ad Zespo≥u SzkÛ≥ Zawodowych w Rawiczu
ß3
Technikum Elektryczne w Rawiczu w≥πcza siÍ z dniem jego
utworzenia w sk≥ad Zespo≥u SzkÛ≥ Zawodowych w Rawiczu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca1998 r.
o zmianie ustawy o systemie oúwiaty (Dz.U. Nr 117, poz. 759),
art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 r. o systemie
oúwiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pÛün. zm.) oraz na
podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z pÛün. zm.)
Rada Powiatu Rawickiego uchwala co nastÍpuje:

ß4
OrganizacjÍ Technikum Elektrycznego w Rawiczu okreúla statut
Zespo≥u o ktÛrym mowa w ß3, opracowany na podstawie
odrÍbnych przepisÛw.

ß1
Tworzy siÍ z dniem 1 wrzeúnia 2000 roku Technikum Elektryczne
w Rawiczu.

ß5
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu Rawickiego.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
WojewÛdzkim Dzienniku UrzÍdowym.

ß2
Technikum Elektryczne w Rawiczu jest publicznπ, ponadpodstawowπ, piÍcioletniπ szko≥π dla rn≥odzieøy, kszta≥cπcπ na podbudowie VIII klasowej szko≥y podstawowej. Absolwenci szko≥y
otrzymajπ tytu≥ technika elektryka.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Janusz MaÊkowiak
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UCHWA£A Nr XXVI/207/2001 RADY POWIATU POZNA—SKIEGO
z dnia 4 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr IV/20/99 Rady Powiatu PoznaÒskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu
Powiatu PoznaÒskiego
Na podstawie art. 2 ust. 4 i 5, art. 12 ust. 1, art. 40 ust. 1
i 2, art. 42 ust. 1, art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) i rozporzπdzenia Ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji z dnia
27 listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu
(Dz.U. Nr 146, poz. 957) Rada Powiatu PoznaÒskiego uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
W statucie Powiatu PoznaÒskiego stanowiπcym za≥πcznik do
uchwa≥y Nr IV/20/99 Rady Powiatu PoznaÒskiego z dnia
22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
PoznaÒskiego, ß3 otrzymuje brzmienie: ìPowiat posiada herb,
flagÍ i pieczÍÊ ustanowione przez radÍ powiatu uchwa≥π nr XXVI/

/206/2001 z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia
herbu, flagi i pieczÍci Powiatu PoznaÒskiegoî.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu PoznaÒskiego.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
Powiatu PoznaÒskiego
(ñ) Marek Nowakowski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 4
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12 grudnia 2000 r.
pomiÍdzy Zarzπdem Miasta Koúciana reprezentowanym przez:
1. Burmistrza Miasta Koúciana
ñ Miros≥awa Woüniaka
2. ZastÍpcÍ Burmistrza Miasta Koúciana ñ SabinÍ Bresinskπ
a
Zarzπdem Powiatu KoúciaÒskiego. reprezentowanym przez:
1. Starostπ
ñ Jerzego Skorackiego
2. Wicestarostπ ñ Stefana Stachowiaka
w sprawie realizacji przez Miejskπ BibliotekÍ Publicznπ w Koúcianie zadaÒ z zakresu biblioteki powiatowej
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91,
poz. 578 z pÛüniejszymi zmianami), uchwa≥y Rady Powiatu
KoúciaÒskiego Nr XXIII//151/2000 z dnia 17.10.2000 r.,
uchwa≥y Rady Miejskiej Koúciana Nr XXIII/236/2000 z dnia
19.09.2000 r. oraz art. 19 i 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z pÛüniejszπ zmianπ strony porozumienia ustalajπ, øe:
ß1
1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koúcianie, zwanπ dalej
bibliotekπ, powierza siÍ wykonywanie zadaÒ powiatowej
biblioteki publicznej dla powiatu koúciaÒskiego w wojewÛdztwie wielkopolskim.
2. Wykaz zadaÒ, o ktÛrych mowa w ust.1 okreúla za≥πcznik nr 1
do niniejszego porozumienia.
ß2
1. Podstawπ finansowπ realizacji zadaÒ biblioteki powiatowej
sπ úrodki okreúlone w rocznym planie wydatkÛw samorzπdu
Powiatu KoúciaÒskiego i przekazywane Zarzπdowi Miasta
Koúciana w sposÛb uzgodniony miÍdzy stronami.
2. WielkoúÊ úrodkÛw na realizacjÍ zadaÒ biblioteki powiatowej
okreúla roczny plan finansowy sporzπdzony przez dyrektora
biblioteki i zatwierdzony przez samorzπd powiatu. Jest on
podstawπ finansowej gospodarki biblioteki gwarantujπcπ
w≥aúciwe wykonywanie zadaÒ powiatowej biblioteki publicznej w danym roku kalendarzowym.
3. Biblioteka sk≥ada Zarzπdowi Powiatu roczne sprawozdanie
rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadaÒ zgodnie
z zasadami i terminami okreúlonymi w ustawie o finansach
publicznych.
4. Na wniosek ìpowierzajπcegoî biblioteka sk≥ada dodatkowe
informacje i sprawozdania dotyczπce sposobu wykonywania
zadaÒ powiatowej biblioteki publicznej.
5. årodki, o ktÛrych mowa w ust. 1 obejmujπ nastÍpujπce grupy
wydatkÛw:
ñ wynagrodzenie dla pracownikÛw specjalnie zatrudnionych
do realizacji zadaÒ biblioteki powiatowej wraz z pochodnymi (zak≥adowy fundusz nagrÛd, odpisy na ZUS, FP, FS,
odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

ñ

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

premie i inne formy gratyfikacji dla dyrektora, ksiÍgowego
oraz pracownikÛw, ktÛrym rozszerzono zakres obowiπzkÛw o zadania z zakresu opieki nad powiatowπ sieciπ
bibliotek publicznych,
zakup zbiorÛw i prenumeratÍ czasopism,
zakup urzπdzeÒ i pomocy metodycznych niezbÍdnych do
realizacji zadaÒ biblioteki powiatowej,
koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
koszty dzia≥alnoúci kulturalno-oúwiatowej i informacyjnej,
koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej,
transport, koszty podrÛøy,
inne potrzeby uzgodnione miÍdzy stronami porozumienia
i umieszczone w rocznym planie wydatkÛw.

ß3
1. WielkoúÊ úrodkÛw na realizacjÍ zadaÒ biblioteki powiatowej
w 2001 roku okreúla siÍ na kwotÍ 50.000,ñ z≥
2. Wydatkowanie úrodkÛw, o ktÛrych mowa w ust. 1 nastπpi
z zachowaniem przepisÛw ustawy o zamÛwieniach publicznych.
3. Zadania powiatowej biblioteki publicznej mogπ byÊ wykonywane przez pracownikÛw specjalnie w tym celu zatrudnionych oraz przez pracownikÛw Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ktÛrym rozszerza siÍ zakres obowiπzkÛw o zadania zwiπzane
z opiekπ nad powiatowπ sieciπ bibliotek publicznych.
4. W stosunku do pracownikÛw, o ktÛrych mowa w ust. 3 majπ
zastosowanie przepisy dotyczπce wymogÛw kwalifikacyjnych oraz zasad zatrudniania i wynagradzania okreúlone w
odrÍbnych przepisach.
5. OdpowiedzialnoúÊ za realizacjÍ zadaÒ biblioteki powiatowej
wobec samorzπdu powiatowego ponosi dyrektor biblioteki.
ß4
ìPowierzajπcyî ma prawo do wglπdu w dokumenty biblioteki w
czÍúci dotyczπcej jej dzia≥alnoúci jako powiatowej biblioteki
publicznej.
ß5
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas do 31 grudnia 2001 r.
z moøliwoúciπ przed≥uøenia na kolejne lata.
2. O zawarciu porozumienia strony poinformujπ WojewÛdzkπ
BibliotekÍ Publicznπ w Poznaniu.
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ß6
Porozumienie wchodzi w øycie z dniem podpisania.

Za Zarzπd Miasta Koúciana
Burmistrz
Miasta Koúciana
(ñ) Miros≥aw Woüniak
Z-ca Burmistrza
Miasta Koúciana
(ñ) inø. Sabina BresiÒska
za Zarzπd Powiatu
KoúciaÒskiego
Przewodniczπcy Zarzπdu
(ñ) Jerzy Skoracki
Z-ca Przewodniczπcego
Zarzπdu
(ó) Stefan Stachowiak
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1. Gromadzenie, opracowywanie i udostÍpnianie materia≥Ûw
bibliotecznych s≥uøπcych obs≥udze potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych i samokszta≥ceniowych, zw≥aszcza dotyczπcych wiedzy o w≥asnym regionie oraz dokumentujπcych jego
dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2. Pe≥nienie funkcji oúrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypoøyczeÒ miÍdzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a takøe innych materia≥Ûw informacyjnych o charakterze
regionalnym.
3. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej
i szkoleniowej.
4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji
przez gminne biblioteki publiczne zadaÒ okreúlonych w art.
27 ust. 5 ustawy o bibliotekach tj.:
ñ gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostÍpniania zbiorÛw,
ñ sporzπdzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
ñ dzia≥alnoúci naukowo-badawczej oraz dokszta≥cania i doskonalenia zawodowego pracownikÛw bibliotek,
ñ wymiany oraz przekazywania materia≥Ûw bibliotecznych
i informacji.
5. WspÛ≥dzia≥anie z wojewÛdzkπ bibliotekπ publicznπ.

Za≥πcznik Nr 1
do Porozumienia z dnia
w sprawie realizacji przez Miejskπ BibliotekÍ
Publicznπ w Koúcianie zadaÒ z zakresu
biblioteki powiatowej

Zadania powiatowej biblioteki publicznej

Burmistrz
Miasta Koúciana
(ñ) Miros≥aw Woüniak
Przewodniczπcy Zarzπdu
(ñ) Jerzy Skoracki
Z-ca Przewodniczπcego
Zarzπdu
(ñ) Stefan Stachowiak

Do zadaÒ powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z ustawπ
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz 539)
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