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2222
ROZPORZ•DZENIE Nr 23/02 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie podjÍcia dzia≥aÒ w zwiπzku z wystπpieniem wúcieklizny u zwierzπt
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rzπdowej w wojewÛdztwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872 i Nr 128, poz. 1407) w zwiπzku z art. 23 ust. 1 pkt 3,
4 i 5 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorÛb zakaünych zwierzπt, badaniu zwierzπt rzeünych i miÍsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 129, poz. 1438),
zarzπdza siÍ, co nastÍpuje:
ß1
1. Za obszary, na ktÛrych wystÍpuje wúcieklizna uznaje siÍ w
wojewÛdztwie wielkopolskim poniøej wymienione miejscowoúci, w ich granicach administracyjnych:

1) w powiecie grodziskim:
w gminie Wielichowo: Celinki,
2) w powiecie leszczyÒskim:
a) w gminie Osieczna: Osieczna,
b) w gminie Rydzyna: K≥oda Duøa,
3) w powiecie rawickim:
w gminie Miejska GÛrka: D≥oÒ,
4) w powiecie szamotulskim:
w gminie Szamotu≥y: Pamiπtkowo.
2. Za obszary, na ktÛrych wystÍpuje zagroøenie wystπpieniem
wúcieklizny, uznaje siÍ w wojewÛdztwie wielkopolskim poniøej wymienione miejscowoúci w ich granicach administracyjnych:
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1) w powiecie grodziskim:
w gminie Wielichowo: Helenopol, ReÒsko, åniaty, Wilkowo
Polskie, Ziemin,
2) w powiecie leszczyÒskim:
a) w gminie Osieczna: Berdychowo, Jeziorki, £oniewo,
Trzebania, Wolkowo,
b) w gminie Rydzyna: Augustowo, K≥oda Ma≥a, Rydzyna,
3) w powiecie obornickim:
w gminie Oborniki: GÛrka, Lulin,
4) w powiecie poznaÒskim:
w gminie Rokietnica: Cerekwica, Krzyszkowo, Przybroda,
Øydowo,
5) w powiecie rawickim:
w gminie Jutrosin: Bartoszewice, Grπbkowo, P≥aczkowo,
a) w gminie Miejska GÛrka: Ko≥aczkowice, Konary, Oczkowice, Piaski, Rzyczkowo, TopÛlka, Woszczkowo, Zalesie,
6) w powiecie szamotulskim:
w gminie Szamotu≥y: Baborowo, Lulinek, Przec≥aw, Rudnik, Witoldzin, Øalewo.
ß2
Na granicach obszarÛw okreúlonych w ß1 ust. 1 nakazuje siÍ
umieúciÊ przy drogach, úcieøkach dla pieszych i parkingach
czytelne tablice informujπce o wystπpieniu wúcieklizny.
ß3
1. W przypadku, gdy obwÛd ≥owiecki w znaczeniu przyjÍtym
przez przepisy ustawy z dnia 13 paüdziernika 1995 r. prawo
≥owieckie (Dz.U. 1995, Nr 147, poz. 713, z 1997 r., Nr 14,
poz. 72, z 1997 r., Nr 110, poz. 715, z 1997 r., Nr 60,
poz.369, z 1997 r., Nr 133, poz. 884, z 1997 r., Nr 88, poz.
554, z 1998 r., Nr 106, poz. 668, z 1999 r., Nr 40, poz. 401,
z 2000 r., Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r., Nr 81, poz.875,
Nr 110, poz.1189, Nr 125, poz.1366) znajduje siÍ w ca≥oúci
lub czÍúci, na obszarze, o ktÛrym mowa w ß1, to w tym
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obwodzie ≥owieckim zakazuje siÍ polowaÒ i od≥owÛw zwierzπt ≥ownych za wyjπtkiem odstrza≥Ûw sanitarnych nakazanych przez w≥aúciwego powiatowego lekarza weterynarii
oraz polowaÒ indywidualnych.
2. Na obszarach okreúlonych w ß1 zakazuje siÍ wprowadzania
do obrotu gospodarczego:
a) towarÛw pochodzπcych z polowaÒ indywidualnych i odstrza≥Ûw sanitarnych,
b) zw≥ok zwierzπt pad≥ych wskutek wúcieklizny.
ß4
Zakazy, o ktÛrych mowa w ß3 obowiπzujπ wszystkie osoby
zamieszka≥e oraz osoby czasowo przebywajπce na obszarach
okreúlonych w ß1, a takøe uøytkownikÛw, w≥aúcicieli i zarzπdcÛw
gruntÛw, s≥uøbÍ leúnπ, zarzπdcÛw i dzierøawcÛw obwodÛw
≥owieckich.
ß5
Wykonanie rozporzπdzenia powierza siÍ w≥aúciwym terytorialnie
powiatowym lekarzom weterynarii oraz w≥aúciwym organom
jednostek samorzπdu terytorialnego.
ß6
Rozporzπdzenie obowiπzuje przez okres jednego miesiπca od
dnia wejúcia w øycie, z tym øe na obszarach okreúlonych w ß1
ust. 1 pkt 2 lit. b, ß1 ust. 1 pkt 3, ß1 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz ß1
ust. 2 pkt 5 rozporzπdzenie obowiπzuje przez okres trzech
miesiÍcy od dnia wejúcia w øycie.
ß7
Rozporzπdzenie wchodzi w øycie z dniem podania go do wiadomoúci publicznej poprzez og≥oszenie w G≥osie Wielkopolskim.
Wojewoda Wielkopolski
(ñ) Andrzej Nowakowski

2223
UCHWA£A Nr XXXII/222/2001 RADY MIASTA I GMINY W WYSOKIEJ
z dnia 13 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka na obszarze
wsi Moúciska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13
z 1996 r., poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami) Rada Miasta i Gminy w Wysokiej uchwala, co
nastÍpuje:

ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka na obszarze wsi
Moúciska, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Teren zmiany planu oznaczono na rysunku zmiany planu
w skali 1:1000, stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y, zwanym
dalej rysunkiem.
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ß2
Na obszarze zmiany planu wyznacza siÍ:
1) teren oúrodka rekreacyjno-rehabilitacyjnego, oznaczony na
rysunku ñ UTz,
2) teren komunikacji prywatnej, oznaczony na rysunku ñ K,
3) teren upraw polowych i ogrodniczych, bez prawa zabudowy,
oznaczony na rysunku ñ R.
ß3
1. Obiekty podlegajπce ochronie konserwatorskiej:
a) dwÛr eklektyczny z XIX w. (A-547), oznaczony na rysunku
cyfrπ ì1î,
b) dworski park krajobrazowy, z k. XIX w. (A-938), oznaczony
na rysunku granicπ.
2. Projekty wszystkich obiektÛw budowlanych zlokalizowanych
na obszarze parku (o ktÛrym mowa w ust. 1 pkt 2, planu
zagospodarowania w. w. parku oraz projekt odbudowy
dworu (o ktÛrym mowa w ust. 1 pkt 1) naleøy uzgodniÊ
z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw.
ß4
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki zagospodarowania terenu oúrodka
rekreacyjno-rehabilitacyjnego (UTz):
1) dla obszaru parku, o ktÛrym mowa w ß3 ust. 1 i 2:
a) prawo do lokalizacji ñ 1 budynku ñ na terenie ograniczonym na rysunku nieprzekraczalnymi liniami zabudowy:
ñ o przeznaczeniu rekreacyjno-rehabilitacyjnym z mieszkaniem,
ñ o wysokoúci ñ II kondygnacje, w tym poddasze
uøytkowe,
ñ z dachem dwuspadowym, symetrycznym o nachyleniu po≥aci dachowych jak na istniejπcym budynku
gospodarczym oznaczonym na rysunku cyfrπ ì2î,
ñ o maksymalnej powierzchni zabudowy ñ nie wiÍcej
niø 40% wyznaczonego terenu na rysunku.
b) prawo do zagospodarowania terenu i usytuowania:
ñ obiektÛw ma≥ej architektury np. ≥awki, rzeüby, fontanny,
altany itp.,
ñ budowli sportowych takich jak boiska do gier sportowych i rekreacyjnych,
ñ przydomowej oczyszczalni úciekÛw.
2) dla budynku dworu, o ktÛrym mowa w ß3 ust. 1 i 2:
a) zakaz wyburzenia, rozbudowy i nadbudowy,
b) prawo do odbudowy i remontu.
3) adaptacjÍ istniejπcego budynku gospodarczego, oznaczonego
na rysunku cyfrπ ì2î z prawem do przebudowy, w tym:
a) wymiany dachu z zachowaniem istniejπcej wysokoúci,
nachylenia i kierunku kalenicy,
b) urzπdzenia poddasza z przeznaczeniem na mieszkanie.
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ß5
1. Dla terenu oúrodka rekreacyjno-rehabilitacyjnego (UTz) ustala siÍ nastÍpujπce uzbrojenie techniczne:
1) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ i wodÍ z sieci wiejskiej,
2) do czasu wybudowania przydomowej oczyszczalni
úciekÛw, dopuszcza siÍ gromadzenie úciekÛw sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych z wywozem do oczyszczalni úciekÛw wyposaøonych w punkt
zlewczy,
3) zaopatrzenie w ciep≥o ñ z indywidualnych ürÛde≥ ciep≥a
wykorzystujπcych ekologiczne paliwa (gaz, olej opa≥owy
lekki).
2. WywÛz úmieci na zorganizowane wysypisko úmieci.
ß6
Dla terenu komunikacji prywatnej (K) ustala siÍ:
1) zakaz zabudowy,
2) prawo do przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej,
urzπdzenia drÛg i parkingÛw,
3) obowiπzek udostÍpnienia koniecznego dojazdu do zabudowaÒ znajdujπcych siÍ w bezpoúrednim sπsiedztwie.
ß7
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenÛw wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ
naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Wysoka.
ß9
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXI/169/93 Rady Miasta
i Gminy w Wysokiej z dnia 28 czerwca 1993 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Wysoka, na obszarze objÍtym niniejszπ
uchwa≥π.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta i Gminy
(ñ) Karol Gromotka
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2224
UCHWA£A Nr XXXII/275/2002 RADY MIEJSKIEJ W KRZYØU WLKP.
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyø Wielkopolski w rejonie ulic
Mickiewicza i Wojska Polskiego ñ dla terenu zabudowy wielorodzinnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r. z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska w
Krzyøu Wlkp. uchwala, co nastÍpuje:
POSTANOWIENIA OG”LNE

7) kaødy segment budynku moøe stanowiÊ odrÍbnπ dzia≥kÍ
(w≥asnoúÊ),
8) na dzia≥ce nr 255 naleøy zapewniÊ miejsca postojowe dla
pojazdÛw mieszkaÒcÛw (1 miejsce na mieszkanie).
ß5
Dla terenu parkingu KP ustala siÍ moøliwoúÊ realizacji do 36
miejsc postojowych.

ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ zmiany miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyø Wielkopolski w rejonie ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego, zwanπ dalej
zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500 (dzia≥ki o numerach: 340/4, 255 i czÍúÊ 340/1),
zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.

ß6
Dla terenu zieleni parkowej ZP ustala siÍ zagospodarowanie
zgodne z przeznaczeniem oraz moøliwoúÊ lokalizacji obiektÛw
ma≥ej architektury.

ß2
1. Na obszarze objÍtym zmianπ planu wyznacza siÍ:
1) teren zabudowy wielorodzinnej ñ oznaczony na rysunku Mw,
2) teren parkingu ñ oznaczony na rysunku KP,
3) teren zieleni parkowej ñ oznaczony na rysunku ZP,
4) teren komunikacji ñ oznaczony na rysunku K.
2. Teren o ktÛrym mowa w ust. 1 pkt 4 stanowi przestrzeÒ do
realizacji liniowych urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.

ß8
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:
1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcego systemu elektroenergetycznego, na warunkach dostawcy,
2) zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej miejskiej sieci wodociπgowej ÿ 150,
3) odprowadzenie úciekÛw do istniejπcej sieci kanalizacji sanitarnej ÿ 200 i do istniejπcej oczyszczalni úciekÛw,
4) odprowadzenie wÛd deszczowych do istniejπcej sieci kanalizacji deszczowej ÿ 300 i do osadnika wÛd deszczowych,
5) gromadzenie odpadÛw sta≥ych w pojemnikach i wywÛz na
najbliøsze zorganizowane wysypisko úmieci,
6) dla odpadÛw niebezpiecznych i innych niø niebezpieczne
naleøy uzyskaÊ stosownπ zgodÍ na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami,
7) ogrzewanie obiektÛw z istniejπcej sieci ciep≥owniczej lub
lokalne paliwem ekologicznym.

ß3
Na ca≥ym obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ zakaz
prowadzenia przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na
úrodowisko.
POSTANOWIENIA SZCZEG”£OWE
ß4
Dla terenu zabudowy wielorodzinnej Mw ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia≥u:
1) zabudowa moøe byÊ organizowana na terenie ograniczonym
obowiπzujπcπ i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
2) na dzia≥ce moøe byÊ realizowany jeden budynek,
3) wysokoúÊ budynku nie moøe przekroczyÊ 4 kondygnacji
(czwarta w stromym dachu) i maksymalnej wysokoúci do
15,0 m od poziomu terenu,
4) budynek naleøy realizowaÊ z dachem stromym, o kπcie
pochylenia po≥aci min. 30∞,
5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ
30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki,
6) tereny biologicznie czynne ñ trwale pokryte roúlinnoúciπ winny
stanowiÊ min.30% dzia≥ki, naleøy zachowaÊ istniejπcπ zieleÒ wysokπ,

ß7
Obowiπzujπ okreúlone na rysunku:
1) obowiπzujπce linie zabudowy,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy.

ß9
Dla terenu komunikacji ustala siÍ:
1) dla ulicy dojazdowej K o jednej jezdni dwupasowej:
a) szerokoúÊ ulicy w liniach rozgraniczajπcych ñ 12,0 m,
b) szerokoúÊ do pasa ruchu ñ 3,0 m.
PRZEPISY KO—COWE
ß10
Ustala siÍ dla terenÛw objÍtych zmianπ planu ñ 15% stawkÍ
s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wart. oúci nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu.
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ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Krzyøu Wlkp.
ß12
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π traci moc uchwa≥a Nr
III/10/98 Rady Miejskiej w Krzyøu Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 1998 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyø Wielkopolski w rejonie ulic Mickiewicza i Wojska Polskiego (og≥oszona

Poz. 2224

w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Pilskiego Nr 38 z 31 grudnia 1999 roku).
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Eløbieta Thomas
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2225
UCHWA£A Nr LXVII/661/2002 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 5 marca 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie ñ czeúÊ B
Na podstawie art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 42
poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo
PodgÛrne uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie ñ czÍúÊ B.
2. Plan obejmuje obszar, ktÛrego granice wyznaczajπ: od po≥udniowego-wschodu droga Lusowo ñ Sady, od pÛ≥nocy projektowana obwodnica Lusowa, od zachodu projektowana
droga oznaczona na rysunku planu symbolem 01 KL.
3. Integralnπ czÍúciπ uchwa≥y jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Celem planu jest wykszta≥cenie na tym obszarze funkcji mieszkaniowej jako wiodπcej wraz z niezbÍdnymi us≥ugami.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1. tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku
planu symbolem MN1, MN1/U, MN2, MN3, MN4, MN5, MN/U,
2. tereny us≥ug na wydzielonych dzia≥kach oznaczone na rysunku
planu symbolem U, U2, UR, UO, US;
3. teren dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczony na rysunku planu
symbolem AG,
4. tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/KX, ZI,
5. tereny przepompowni úciekÛw, oznaczone na rysunku planu
symbolem NO,
6. tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem EE,
7. tereny urzπdzeÒ i tras komunikacyjnych oznaczone na planie
symbolem kZ, kL, kD, kXP, kX,
8. zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ,
9. zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,
10. 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) symbole graficzne oznaczajπce dominanty przestrzenne, aleje
drzew,
e) klasyfikacja ulic, szerokoúÊ linii rozgraniczajπcych ulic, odleg≥oúÊ linii zabudowy.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Dla terenÛw budownictwa mieszkaniowego MN1 i MN1/U
ustala siÍ:
1. Utrzymanie istniejπcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z moøliwoúciπ stopniowego przekszta≥cania w zabudowÍ wy≥πcznie mieszkaniowπ jednorodzinnπ.
2. Dopuszcza siÍ modernizacjÍ i rozbudowÍ istniejπcych obiektÛw przy zachowaniu nieprzekraczalnego, maksymalnego
procentu zabudowy terenu w wysokoúci 25% oraz z zachowaniem nastÍpujπcych zasad gospodarowania przestrzeniπ:
wybÛr rodzaju i typu zabudowy musi uwzglÍdniaÊ indywidualne warunki wynikajπce z istniejπcej sytuacji w terenie, przy
czym:
ñ muszπ byÊ zachowane linie zabudowy wystÍpujπcej
w sπsiedztwie,
ñ kategoriπ rozstrzygajπcπ iloúÊ kondygnacji jest sπsiedztwo istniejπcej zabudowy,
ñ wystÍpowanie dachu stromego w zakresie kπtÛw nachylenia, uk≥adu szczytowego lub kalenicowego, itp. winno
kontynuowaÊ przewaøajπcπ zasadÍ sπsiedztwa bezpoúredniego.
3. Dla terenÛw oznaczonych symbolem MN1/U dopuszcza siÍ:
ñ w budynkach mieszkalnych pomieszczenia us≥ugowe, np.
ma≥e lokale handlu detalicznego, ma≥π gastronomiÍ,
biura, rÛønego typu agencje, punkty us≥ugowe, rzemios≥o
us≥ugowe (fryzjer, szewc, itp.) i inne, nieuciπøliwe dla
otoczenia, zwiπzane bezpoúrednio z obs≥ugπ mieszkaÒcÛw, z zakazem produkcji;
ñ pomieszczenia us≥ugowe w budynkach mieszkalnych
naleøy lokalizowaÊ od strony ulicy i nie mogπ one byÊ
wiÍksze niø 1/3 ogÛlnej powierzchni budynku,
ñ budynki pomocnicze na dzia≥ce mogπ pe≥niÊ funkcje:
garaøy, pawilonÛw ogrodowych, altan, a takøe lokali
us≥ugowych, nieuciπøliwych dla otoczenia, zwiπzanych
bezpoúrednio z obs≥ugπ mieszkaÒcÛw, z zakazem produkcji;
ñ wprowadza siÍ zakaz lokalizacji us≥ug w innej formie niø
okreúlona powyøej,
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nieprzekraczalny, maksymalny procent zabudowy terenu
ustala siÍ w wysokoúci 40%,
gabaryty nowych budynkÛw mieszkalnych i pomocniczych jak w ß8 pkt h-j.

ß6
Dla terenÛw budownictwa mieszkaniowego MN2, MN3 i MN5
ustala siÍ:
1. Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:
a) domÛw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojπcych
lub bliüniaczych, mieszczπcych siÍ w gabarytach zabudowy okreúlonych w ß6 pkt 3-i oraz budynkÛw pomocniczych,
b) urzπdzeÒ towarzyszπcych: dojúÊ, dojazdÛw, obiektÛw
ma≥ej architektury, ogrodÛw przydomowych i ogrodzeÒ.
2. Ustalenia zawarte w pkt 1 muszπ byÊ realizowane w nawiπzaniu do okreúlonego planem uk≥adu przestrzennego sieci
ulicznej i aktualnej struktury w≥asnoúci gruntÛw z zachowaniem nastÍpujπcych zasad gospodarowania przestrzeniπ:
a) minimalnπ powierzchniÍ dzia≥ki powsta≥ej w wyniku wtÛrnego podzia≥u istniejπcej nieruchomoúci ustala siÍ na
1500 m2,
b) na jednej dzia≥ce moøliwe jest usytuowanie tylko jednego
budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego,
c) zabudowa musi byÊ usytuowana w nastÍpujπcy sposÛb:
ñ domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
ñ budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania wyznaczonych linii zabudowy,
d) budynki pomocnicze mogπ pe≥niÊ funkcje: garaøy, pawilonÛw ogrodowych, altan,
e) zakazuje siÍ lokalizacji jakichkolwiek obiektÛw generujπcych ruch samochodowy dostawczo-odbiorczy, zanieczyszczenie powietrza, ha≥as, itp. uciπøliwoúci dla mieszkaÒcÛw sπsiednich dzia≥ek,
f) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dzia≥ki (suma
powierzchni zabudowy budynkÛw mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 25%, jednak nie wiÍcej niø 400 m2;
g) udzia≥ zieleni w zagospodarowaniu dzia≥ki ñ min. 50%,
przy czym dla dzia≥ek oznaczonych symbolem MN5
ustala siÍ obowiπzek realizacji od strony drogi 01 kZ pasa
zieleni izolacyjnej o szerokoúci 10,0 m.,
h) maksymalnπ powierzchniÍ budynku pomocniczego ustala siÍ na 40,0 m2;
i) ustala siÍ nieprzekraczalnπ maksymalnπ wysokoúÊ od
poziomu terenu:
ñ dla budynku mieszkalnego na terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolem:
MN2 ñ 2 kondygnacje + poddasze uøytkowe,
MN3 ñ 2 kondygnacje ≥πcznie z poddaszem uøytkowym lub 1 kondygnacja + dach,
MN5 ñ jak MN3,
ñ dla budynku pomocniczego ñ 3,0 m do gzymsu lub
stropu dachowego;
j) poziom posadowienia budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniÍ terenu,
k) budynki mieszkalne muszπ mieÊ dach stromy, rÛwnieø te
o 1 kondygnacji naziemnej, preferowane nachylenie
po≥aci dachowych od 20∞-45∞,
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l)

parkowanie ñ min. 2 stanowiska ñ naleøy zapewniÊ
w granicach w≥asnej dzia≥ki,
≥) wjazdy na dzia≥ki naroøne naleøy lokalizowaÊ w maksymalnej odleg≥oúci od skrzyøowania ulic,
m) ogrodzenia dzia≥ek ustala siÍ na granicy dzia≥ek, do
wysokoúci maksimum 1,5 m aøurowe co najmniej na
70% swojej d≥ugoúci, koniecznie wzbogacone zieleniπ.
ß7
Dla terenÛw budownictwa mieszkaniowego MN/U ustala siÍ:
1. Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:
a) domÛw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojπcych
mieszczπcych siÍ w gabarytach zabudowy okreúlonych
w ß7 pkt 2-h oraz budynkÛw pomocniczych;
b) urzπdzeÒ towarzyszπcych: dojúÊ, dojazdÛw, obiektÛw
ma≥ej architektury, ogrodÛw przydomowych i ogrodzeÒ.
2. Ustalenia zawarte w pkt 1 muszπ byÊ realizowane w nawiπzaniu do okreúlonego planem uk≥adu przestrzennego sieci
ulicznej i aktualnej struktury w≥asnoúci gruntÛw z zachowaniem nastÍpujπcych zasad gospodarowania przestrzeniπ:
a) na jednej dzia≥ce moøliwe jest usytuowanie tylko jednego
budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego,
b) zabudowa musi byÊ sytuowana w nastÍpujπcy sposÛb:
ñ domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi na
rysunku planu liniami zabudowy, ustawienie kalenicowe w stosunku do ulicy,
ñ budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania wyznaczonych linii zabudowy,
c) budynki mieszkalne obok funkcji podstawowej, mogπ
mieúciÊ w parterze rÛwnieø pomieszczenia us≥ugowe, np.
ma≥e lokale handlu detalicznego, ma≥π gastronomiÍ,
biura, rÛønego typu agencje, punkty us≥ugowe, rzemios≥o
us≥ugowe (fryzjer, szewc, itp.) i inne, nieuciπøliwe dla
otoczenia, zwiπzane bezpoúrednio z obs≥ugπ mieszkaÒcÛw, z zakazem produkcji;
d) pomieszczenia us≥ugowe w budynkach mieszkalnych
naleøy lokalizowaÊ od strony ulicy i nie mogπ one byÊ
wiÍksze niø 1/3 ogÛlnej powierzchni budynku,
e) budynki pomocnicze mogπ pe≥niÊ funkcje: garaøy, pawilonÛw ogrodowych, altan, a takøe lokali us≥ugowych jak
w pkt c), nieuciπøliwych dla otoczenia, zwiπzanych bezpoúrednio z obs≥ugπ mieszkaÒcÛw, z zakazem produkcji;
f) wprowadza siÍ zakaz lokalizacji us≥ug w innej formie niø
okreúlona w punkcie 2. c) i e),
g) zakazuje siÍ lokalizacji jakichkolwiek obiektÛw generujπcych ruch samochodowy dostawczoñodbiorczy, zanieczyszczenie powietrza, ha≥as, itp. uciπøliwoúci dla mieszkaÒcÛw sπsiednich dzia≥ek,
h) ustala siÍ nieprzekraczalnπ maksymalnπ wysokoúÊ od
poziomu terenu:
ñ dla budynku mieszkalnego ñ 10,0 m do kalenicy
dachu stromego,
ñ dla budynku pomocniczego ñ 3,0 m do gzymsu lub
stropu dachowego;
i) poziom posadowienia budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniÍ terenu,
j) budynki mieszkalne muszπ mieÊ dach stromy, rÛwnieø te
o 1 kondygnacji naziemnej,
k) parkowanie naleøy zapewniÊ w granicach w≥asnej dzia≥ki,
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l)

wjazdy na dzia≥ki naroøne naleøy lokalizowaÊ w maksymalnej odleg≥oúci od skrzyøowania ulic,
≥) ogrodzenia dzia≥ek ustala siÍ na granicy dzia≥ek, do
wysokoúci maksimum 1,5 m aøurowe co najmniej na
70% swojej d≥ugoúci, koniecznie wzbogacone zieleniπ
m) ustala siÍ maksymalny procent zabudowy terenu w wysokoúci 40%.
ß8
Dla terenÛw us≥ug na wydzielonych dzia≥kach U ustala siÍ:
1. NastÍpujπce sposoby zagospodarowania, zabudowy i uøytkowania:
a) realizacja obiektÛw mieszczπcych us≥ugi handlu detalicznego, gastronomii, kultury, zdrowia, oúwiaty podstawowej
(przedszkole) lub rzemios≥a us≥ugowego nieuciπøliwego,
b) budowÍ i rozbudowÍ urzπdzeÒ towarzyszπcych: dojúÊ,
dojazdÛw, parkingÛw, obiektÛw ma≥ej architektury, zieleÒcÛw i ogrodzeÒ na granicy posesji;
2. Ustalenia zawarte w pkt 1 muszπ byÊ realizowane w nawiπzaniu do okreúlonego rysunkiem planu uk≥adu przestrzennego
sieci ulicznej i aktualnej struktury w≥asnoúci gruntÛw z zachowaniem nastÍpujπcych zasad gospodarowania przestrzeniπ:
a) uciπøliwoúci wynikajπce z funkcjonowania us≥ug nie mogπ
przekraczaÊ granic dzia≥ki lub zespo≥u dzia≥ek o podobnym przeznaczeniu,
b) zabudowa musi byÊ sytuowana w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy;
c) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dzia≥ki wynosi 50%,
d) dopuszczalna, maksymalna wysokoúÊ budynkÛw us≥ugowych wynosi 1 kondygnacjÍ z poddaszem uøytkowym,
jednak nie wiÍcej niø 10,0 m do kalenicy dachu stromego, parkowanie pojazdÛw (w tym klientÛw) oraz dowÛz
towaru naleøy zapewniÊ w granicach w≥asnej dzia≥ki lub
zespo≥u dzia≥ek,
e) wjazdy na dzia≥ki naroøne naleøy lokalizowaÊ w maksymalnej odleg≥oúci od skrzyøowania ulic,
f) w przypadku obiektÛw grodzonych, ustala siÍ ogrodzenia
aøurowe na co najmniej 60% ich d≥ugoúci, koniecznie
wzbogacone zieleniπ.
3. G≥Ûwnπ funkcjπ terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U1 sπ us≥ugi zieleni ñ preferowana lokalizacja ewentualnego przedszkola lub w przypadku braku potrzeb w tym
zakresie, moøliwoúÊ realizacji obiektÛw us≥ugowych o innej
funkcji, z 50% udzia≥em zieleni na dzia≥ce.
ß9
Dla terenÛw wÛd otwartych z zieleniπ towarzyszπcπ W/ZP
ustala siÍ:
1. Obowiπzek realizacji pasa zieleni wysokiej i krzewiastej,
o charakterze krajobrazowym, szerokoúci 40,0 m wzd≥uø
istniejπcego cieku z uwzglÍdnieniem swobodnego dostÍpu
do cieku zgodnie z ustawπ Prawo Wodne.
2. W pasie zieleni ustala siÍ moøliwoúÊ realizacji ciπgu pieszego
i úcieøki rowerowej.
ß10
Dla terenÛw zieleni publicznej ustala siÍ:
1. RealizacjÍ ciπgÛw zieleni stanowiπcych strefÍ izolacyjnπ od
uciπøliwoúci drogi zbiorczej 01 kZ, oznaczonπ na rysunku
planu symbolem ZI, o szerokoúci zgodnej z rysunkiem planu.
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2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP1
ustala siÍ realizacjÍ placu zabaw dla dzieci z elementami
ma≥ej architektury.
ß11
Dla terenÛw komunikacji ustala siÍ:
1. W zaleønoúci od miejsca po≥oøenia i wg symboli umieszczonych na rysunku planu ustala siÍ budowÍ:
kZ ñ ulice zbiorcze ñ istniejπce drogi do Tarnowa PodgÛrnego
02kZ i SadÛw 03kZ, przewidziane poszerzenie do 20,0
m w liniach rozgraniczajπcych, obwodnica wsi Lusowo
01 kZ ñ projektowana szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 25,0 m;
kL ñ ulice lokalne ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych
15,0 m;
kD ñ ulice dojazdowe ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 10,0 m.,
kW ñ ulice wewnÍtrzne ñ prywatne dojazdowe o szerokoúci
w liniach rozgraniczajπcych 6,0 m.,
kXP ñ droga pieszo-jezdna, rÛwnoleg≥a do ulicy zbiorczej
02kZ, o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 6,0 m.,
kX ñ ciπgi piesze.
2. Ustala siÍ koniecznoúÊ zabezpieczenia parkowania na dzia≥kach, zarÛwno dla dzia≥ek o funkcji us≥ugowej jak i mieszkaniowej.
3. Zabrania siÍ wjazdu na teren objÍty planem, pojazdÛw o ≥adownoúci powyøej 3,5 t, z wyjπtkiem ulic o kategorii kZ; nie
dotyczy to czasu budowy obiektÛw przewidzianych planem.
4. Wszelkie parkingi, place i dojazdy bÍdπ posiada≥y utwardzone nawierzchnie i zostanπ wyposaøone w system kanalizacji
deszczowej.
5. Tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych.
ß12
W zakresie obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ ustala siÍ:
1. Obowiπzek wyposaøenia ca≥ego terenu w infrastrukturÍ technicznπ: wodociπg, kanalizacjÍ sanitarnπ i deszczowπ, energiÍ
elektrycznπ, gaz, telekomunikacjÍ na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy standard poziomu øycia mieszkaÒcÛw oraz
zgodny z wymogami ochrony úrodowiska.
2. Wodociπg ñ zaopatrzenie w wodÍ nastπpi poprzez lokalnπ
sieÊ wodociπgowπ z wodociπgu wiejskiego wsi Lusowo.
3. Dla odprowadzenia úciekÛw sanitarnych konieczna jest realizacja przepompowni úciekÛw, oznaczona na rysunku planu
symbolem NO oraz lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej ñ
grawitacyjnej i t≥ocznej odprowadzajπcej úcieki do oczyszczalni úciekÛw we wsi Tarnowo PodgÛrne.
4. Nie dopuszcza siÍ stosowanie zbiornikÛw bezodp≥ywowych
na nieczystoúci p≥ynne.
5. Kanalizacja deszczowa ñ odprowadzenie wÛd deszczowych
nastπpi poprzez sieÊ kanalizacji deszczowej na dzia≥kach do
kana≥Ûw deszczowych w ulicach, 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.
6. Energetyka ñ ustala siÍ lokalizacjÍ projektowanych stacji
transformatorowych typu miejskiego (stacje ma≥ogabarytowe)
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zgodnie z rysunkiem planu, zasilanych liniπ kablowπ SN-15
kV na podstawie warunkÛw technicznych przy≥πcza, ktÛre
wyda E.P.S.A. na etapie opracowania planu zagospodarowania poszczegÛlnych dzia≥ek. Dla obiektÛw stacji transformatorowych nie obowiπzujπ wyznaczone linie zabudowy. Zak≥ada siÍ skablowanie istniejπcych linii elektroenergetycznych
SN 15kV, przecinajπcych teren objÍty planem.
7. SieÊ gazowa ñ zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej úredniego
ciúnienia w projektowanych ulicach.
8. Ustala siÍ obowiπzek stosowania dla celÛw grzewczych
paliw gazowych i p≥ynnych oraz promowanie nowych, niekonwencjonalnych ürÛde≥ energii.
9. Gromadzenie odpadÛw bytowych w pojemnikach na kaødej
posesji z odprowadzeniem ich zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy.
10. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci)
obowiπzku gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.
12. Ustala siÍ zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu na obiekty mieszkaniowe, gospodarcze i us≥ugowe do czasu uzbrojenia terenu w pe≥nπ
infrastrukturÍ technicznπ, ≥πcznie z utwardzeniem drÛg.
ß13
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony úrodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym
ochrony akustycznej:
1. 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.
2. Ustala siÍ ochronÍ i rewitalizacjÍ drzewostanÛw przywodnych i przyulicznych z wprowadzeniem nowych nasadzeÒ
zieleni drzewiastej i krzewiastej ñ zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady kszta≥towania klimatu akustycznego ñ zgodnie z obowiπzujπcymi obecnie normami:
ñ Wyznacza siÍ dopuszczalny rÛwnowaøny poziom düwiÍku
w úrodowisku zewnÍtrznym:
a) dla ha≥asu komunikacyjnego samochodowego ñ w czasie
ca≥ej pory dziennej i nocnej, odpowiednio:
L*AT(D/N) = 55/45 dB ñ dla terenu objÍtego planem
ñ w zabudowie jednorodzinnej niskiej
L*AT(D/N) = 60/50 dB ñ na obrzeøach terenu objÍtego
planem oraz w zabudowie jednorodzinnej niskiej z us≥ugami
b) dla pozosta≥ych obiektÛw i grup ürÛde≥ ha≥asu ñ w czasie
8-miu godzin pory dziennej i jednej godziny w nocy:
L*AT(D/N) = 50/40 dB ñ na granicy dzia≥ek i terenÛw
z funkcjπ us≥ugowπ.
ß14
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1. Na wszystkich terenach, niezaleønie od planowanego przeznaczenia ustala siÍ:

2.

3.

4.

5.

6.
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a) obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do pe≥nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejπcego i planowanego otoczenia,
b) sposÛb zagospodarowania nieruchomoúci nie moøe ograniczaÊ i uniemoøliwiaÊ zgodnego z prawem dysponowania sπsiednimi posesjami.
Na dzia≥kach oznaczonych symbolem ìdominant architektonicznychî ustala siÍ:
a) usytuowanie budynkÛw w miejscu zamykajπcym oú widokowπ lub podkreúlajπcym szczegÛlny charakter miejsca,
b) ukszta≥towanie bry≥y i detalu architektonicznego obiektu
(jak np. podwyøszenie o maksimum 1/2 kondygnacji lub
rozcz≥onkowanie bry≥y) podkreúlajπce kompozycjÍ urbanistycznπ i uwydatniajπce w przestrzeni jej za≥oøenia.
Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane
lub kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu;
Zakazuje siÍ realizowania zabudowy substandardowej, a istniejπca o tym charakterze winna byÊ likwidowana lub modernizowana;
Przestrzenie publiczne naleøy wyposaøyÊ w obiekty ma≥ej
architektury oraz zieleÒ towarzyszπcπ, przy czym niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i zieleÒcÛw takich elementÛw ich zagospodarowania, ktÛre swπ
wielkoúciπ, formπ lub kolorystykπ zmieniajπ uk≥ad przestrzenny i charakter tych wnÍtrz.
Dla obszaru zabudowy mieszkaniowej wprowadzanie tablic
reklamowych i informacyjnych dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjnoúci z uk≥adem komunikacyjnym oraz dostosowania wielkoúciπ i kolorystykπ do miejsca, gdzie majπ byÊ zlokalizowane.
ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe

ß15
Ustala siÍ 15% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3, s≥uøπcπ
naliczeniu jednorazowej op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci, okreúlonπ przy uwzglÍdnieniu przeznaczenia terenu,
w zwiπzku z uchwaleniem planu.
ß16
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y nr XXX/148/92 Rady Gminy
Tarnowo PodgÛrne z dnia 08.12.1992 r. w sprawie uchwalenia
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnowo PodgÛrne na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß17
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Tarnowo
PodgÛrne.
ß18
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr XXXIX/242/2002 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 22 kwietniu 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemys≥u ñ miÍdzy innymi rolnospoøywczego (inwestycje w przemyúle spoøywczym) oraz teren magazynowo-sk≥adowy i inwestycje towarzyszπce prowadzonej
na tym terenie dzia≥alnoúci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41. poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.
1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz
w zwiπzku z uchwa≥π Nr XXXII/194/2001 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przystπpienia do
sporzπdzenia zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ponieca.
Rada Miejska w Poniecu uchwala:
zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ponieca zatwierdzonego przez RadÍ Narodowπ Miasta i
Gminy Poniec uchwa≥π Nr VII/33/89 z dnia 29.11.1989 r. (Dz.
Urz. WojewÛdztwa LeszczyÒskiego Nr 17 poz. 114 z 1989 r.)
obejmujπcπ obszar w m. Poniec, zwanπ dalej planem.
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß1
Niniejsza uchwala obowiπzuje na obszarze ktÛrego granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemys≥u miÍdzy innymi rolnoñ
spoøywczego (inwestycje w przemyúle spoøywczym) oraz teren
magazynowo-sk≥adowy i inwestycje towarzyszπce prowadzonej
na tym terenie dzia≥alnoúci, opracowany w skali 1:5000 na
mapie sytuacyjno-wysokoúciowej.
ß2
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:5000
wykonany na mapie sytuacyjno-wysokoúciowej stanowiπcy
za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. Ustalenia rysunku planu sπ obowiπzujπcym ustaleniem planu.
ß3
1. Przedmiot ustaleÒ planu wynika z uchwa≥y Nr XXXII/194/
2001 o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Ponieca i zgodnie
z potrzebami obejmuje:
a) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce tereny
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania,
b) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø linie
zabudowy i gabaryty obiektÛw,
c) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

ß4
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) stworzenie podstaw (warunkÛw w≥aúciwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej) formalnych
i merytorycznych dla umoøliwienia zainwestowania terenÛw dotychczas czÍúciowo zabudowanych i czÍúciowo
uøytkowanych rolniczo,
2) ochrona interesÛw publicznych w zakresie maksymalnego zmniejszenia uciπøliwoúci wynikajπcych z funkcji (przeznaczenia terenu),
3) umoøliwienie inwestowania w ramach dzia≥alnoúci gospodarczej terenu przy jednoczesnej minimalizacji konfliktÛw
przestrzennych.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúlaÊ w stosunku do obszaru
objÍtego planem wg zasad okreúlonych w ustaleniach Rozdzia≥ II i III niniejszej uchwa≥y.
ß5
1. Ustalenia dotyczπce warunkÛw korzystania ze úrodowiska
przyrodniczego i kulturowego:
1) ustala siÍ lokalizacjÍ obiektÛw budowlanych w sposÛb
nie kolidujπcy z warunkami przyrodniczymi,
2) ustala siÍ obowiπzek zastosowania odpowiednich úrodkÛw technicznych, zabezpieczajπcych wody podziemne
przed zanieczyszczeniem (dot. ujÍÊ wÛd, obszarÛw i zbiornikÛw zasobowych wÛd podziemnych itp.),
3) ustala siÍ, øe prace budowlane nie mogπ spowodowaÊ
naruszenia stosunkÛw wodnych na gruncie. W przypadku naruszenia sieci drenarskiej naleøy bezzw≥ocznie odtworzyÊ przeciÍte ciπgi drenarskie, odbudowaÊ ciπgi
melioracyjne itp.,
4) ustala siÍ obowiπzek powiadomienia paÒstwowej s≥uøby
ochrony zabytkÛw na 7 dni przed rozpoczÍciem prac
budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby sta≥ego
nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji.
2. Ewentualne pogorszenie stanu úrodowiska wywo≥ane dzia≥alnoúciπ przemys≥u miÍdzy innymi rolno-spoøywczego oraz
terenu magazynowo-sk≥adowego nie moøe przekroczyÊ poziomu okreúlonego przepisami ustaw szczegÛlnych i przepisami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
3. Do czynnikÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, o ktÛrych mowa w ust. 2 zalicza siÍ:
1) ha≥as i drgania,
2) zanieczyszczenie gruntu i wÛd gruntowych,
3) zanieczyszczenie powietrza,
4) odpady.
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4. Ustala siÍ nastÍpujπce warunki przeciwdzia≥ania uciπøliwoúciπ dla úrodowiska przyrodniczego:
1) odprowadzenie nieczystoúci p≥ynnych po obowiπzkowym
podczyszczeniu (z zachowaniem stosownych przepisami
szczegÛlnymi wskaünikÛw zanieczyszczeÒ w úciekach
oczyszczonych) na oczyszczalni zak≥adowej do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych, docelowo obowiπzek
pod≥πczenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
2) zabezpieczenia úrodowiska gruntowo-wodnego w zwiπzku z miejscami: przetrzymywania zwierzπt przed ubojem;
gromadzenia i sk≥adowania przed odbiorem odpadÛw,
úciekÛw poubojowych; funkcjonowania wewnÍtrznego
systemu komunikacyjnego i transportowego,
3) wprowadzenia systemu segregacji odpadÛw ìu wytwÛrcyî, bezpiecznego, selektywnego ich gromadzenia przed
dalszym odbiorem, wywozem i utylizacjπ,
4) wprowadzenia ekologicznych noúnikÛw ciep≥a (energia
elektryczna, gaz, olej opa≥owy itp.),
5) dla obiektÛw produkcyjnych plan zaleca stosowanie materia≥Ûw wyg≥uszajπcych dla zapewnienia poziomu ha≥asu,
dopuszczalnego przepisami szczegÛlnymi,
6) zrealizowania, przewidywanych przez plan ogÛlny gminy
i utrzymywanych w analizowanym projekcie zasad uzbrojenia
terenÛw w infrastrukturÍ technicznπ ñ dot. to zw≥aszcza
systemu kanalizacji sanitarnej i systemu gromadzenia
odpadÛw,
7) zainstalowania odpowiedniej przepustowoúci separatora
do oczyszczania úciekÛw deszczowo-przemys≥owych,
8) odprowadzenie, wÛd opadowych poprzez system odstojnikÛw do kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w
stopniu okreúlonym w obowiπzujπcych przepisach do
odbiornika.
ß6
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu o ktÛrym
mowa w ß1 uchwa≥y,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ uchwa≥Í Rady Miejskiej
w Poniecu, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ, rysunek planu
w skali 1:5000 na mapie sytuacyjno-wysokoúciowej, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na obszarze
w obrÍbie linii rozgraniczajπcych,
6) inwestycjach w przemyúle spoøywczym ñ naleøy przez to
rozumieÊ inwestycje okreúlone w ß2 pkt 6 Rozporzπdzenia
Ministra Ochrony årodowiska ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 589) w sprawie
okreúlenia, rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakimi powinny odpowiadaÊ
oceny oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji,
7) przeznaczeniu (funkcji) towarzyszπcej ñ naleøy przez to
rozumieÊ rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre
uzupe≥niajπ, wzbogacajπ lub towarzyszπ przeznaczeniu (funkcji) podstawowej,
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8) intensywnoúci zabudowy kubaturowej wyraøonej procentem
powierzchni dzia≥ki ñ naleøy przez to rozumieÊ wielkoúÊ
powierzchni dzia≥ki terenu zabudowanego,
9) wysokoúÊ obiektÛw budowlanych (budynkÛw) ñ naleøy przez
to rozumieÊ wysokoúÊ liczonπ od poziomu terenu do najwyøszego punktu dachu,
10)zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasadzeniami w formie drzew, krzewÛw, roúlin okrywowych
i trawy,
11)nasyceniu terenu zieleniπ wyraøonπ procentem powierzchni
dzia≥ki ñ naleøy przez to rozumieÊ wielkoúÊ powierzchni
terenu, ktÛra ma zostaÊ przeznaczona na cele zieleni,
12)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥asu, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby wody i inne zanieczyszczenie odpadami,
13)zalecaniu ñ naleøy przez to rozumieÊ propozycjÍ rozwiπzaÒ
nie majπcych rangi przepisu gminnego.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ñ
ñ

ñ

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu w tym rÛwnieø linie zabudowy
i gabaryty obiektÛw.
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

ß7
1. Wyznacza siÍ teren przemys≥u miÍdzy innymi rolno-spoøywczego (inwestycje w przemyúle spoøywczym) oraz teren
magazynowo-sk≥adowy i inwestycje towarzyszπce prowadzonej na tym terenie dzia≥alnoúci:
1) linie rozgraniczajπce o ktÛrych mowa w ust. 1 okreúla
rysunek planu,
2) teren o ktÛrym mowa w ust. 1 oznaczony jest na rysunku
planu symbolem P, S.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu w tym rÛwnieø linie zabudowy
i gabaryty obiektÛw:
1) dostÍpnoúÊ komunikacyjna od drogi publicznej ñ ul.
GostyÒska Szosa (dz. Nr ew. 61/2),
2) linia zabudowy zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporzπdzeniem MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr
43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.) w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ drogi publiczne,
3) teren winien posiadaÊ trwa≥e ogrodzenie,
4) wzd≥uø drogi publicznej naleøy wprowadziÊ pas zieleni
izolacyjnej o szerokoúci min. 3,0 m, wzd≥uø pozosta≥ych
granic pas o szerokoúci oko≥o 1,5 m,
5) w obrÍbie obszaru objÍtego planem naleøy przewidzieÊ
rÛwnieø zieleÒ ochronnπ oddzielajπcπ czÍúÊ istniejπcπ juø
zainwestowanπ od zespo≥Ûw i obiektÛw projektowanych
i zabudowy mieszkaniowej,
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6) nieprzekraczalna wysokoúÊ obiektÛw nie wiÍksza niø
10,0 m,
7) obowiπzujπce nasycenie terenu zieleniπ nie mniejsze niø
20%,
8) intensywnoúÊ zabudowy kubaturowej nie wiÍksza niø
70%-powierzchni terenu,
9) zaleca siÍ zastosowanie nowoczesnych materia≥Ûw, elementÛw architektury kulturowej regionu w celu uzyskania
wiÍkszej harmonii i odpowiednich walorÛw estetycznych,
10)dla obiektÛw produkcyjnych, zaleca siÍ stosowanie materia≥Ûw wyg≥uszajπcych dla zapewnienia poziomu ha≥asu dopuszczalnego przepisami szczegÛlnymi,
11)dostÍp komunikacyjny do pÛl usytuowanych po stronie
wschodniej terenu objÍtego planem, po≥oøonych na gruntach wsi åmi≥owo naleøy zapewniÊ wyznaczajπc drogÍ
wzd≥uø pÛ≥nocnej granicy terenu objÍtego planem kosztem dz. Nr ew. 100 (m. PONIEC) poprzez dzia≥kÍ Nr 538
(wieú åmi≥owo) w≥πczajπc jπ do istniejπcej drogi oznaczonej Nr ew. 596 (wieú Smi≥owo),
12)obszar objÍty planem moøe byÊ podzielony pod warunkiem: zachowania bezpoúredniej dostÍpnoúci do drogi
publicznej oraz ustaleÒ zawartych w tej uchwale.
ß8
Plan ustala nastÍpujπce zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zasilanie energetyczne ñ na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ zasilania energetycznego w sposÛb nie uzgodniony
z jej dysponentem,
2) zapotrzebowanie w wodÍ ñ z systemu wodociπgowego
w Drzewcach,
3) úcieki deszczowe ñ odprowadzenie wÛd opadowych poprzez
system odstojnikÛw do kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w stopniu okreúlonym w obowiπzujπcych przepisach
do odbiornika,
4) úcieki sanitarne ñ odprowadzenie nieczystoúci p≥ynnych
po obowiπzujπcym podczyszczeniu na oczyszczalni zak≥adowej do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych, docelowo obowiπzek pod≥πczenia do projektowanej oczyszczalni
úciekÛw,
5) zaopatrzenie w energiÍ cieplnπ ñ zastosowanie nieuciπøliwych dla úrodowiska technologii oraz ekologicznych noúnikÛw energii dla ürÛde≥ ciep≥a np. gaz, olej opa≥owy, energia
elektryczna itp. (tzn. naleøy zastosowaÊ urzπdzenia o wysokiej sprawnoúci grzewczej i niskim stopniu zanieczyszczeÒ do
powietrza),
6) odpady komunalne (nieczystoúci tzw. sta≥e) winny byÊ gromadzone w obrÍbie w≥asnego terenu zgodnie z warunkami
okreúlonymi w obowiπzujπcych przepisach szczegÛlnych i systematycznie wywoøone przez wyspecjalizowane s≥uøby (firmy) na wysypisko ñ ustala siÍ obowiπzek segregacji odpadÛw u ìwytwÛrcyî,
7) plan ustala koniecznoúÊ zabezpieczenia úrodowiska gruntowowodnego w zwiπzku z miejscami przetrzymywania zwierzπt
przed ubojem, gromadzenia i sk≥adowania przed odbiorem odpadÛw, úciekÛw poubojowych oraz koniecznoúÊ funkcjonowania wewnÍtrznego systemu komunikacyjnego i transportowego,
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8) plan ustala wprowadzenie systemu segregacji odpadÛw ìu
wytwÛrcyî, bezpiecznego selektywnego ich gromadzenia
przed dalszym odbiorem, wywozem i utylizacjπ,
9) utylizacja nieczystoúci sta≥ych ñ produkty poubojowe
selektywnie gromadzone w szczelnych specjalistycznych
kontenerach w ch≥odniach, naleøy systematycznie wywoziÊ
przez wyspecjalizowane s≥uøby do w≥aúciwego zak≥adu
utylizacji,
10)telekomunikacja ñ w celu uzyskania dostÍpu do sieci telekomunikacyjnej na etapie uzyskania decyzji o warunkach realizacji naleøy uzyskaÊ w≥aúciwe, uzgodnienie z Telekomunikacjπ Polskπ S.A.,
11)w obrÍbie obszaru objÍtego planem naleøy zapewniÊ zaopatrzenie wodne do celÛw gaúniczych oraz drogi poøarowe,
zapewniajπc swobodny dojazd dla jednostek straøy poøarnej.
Naleøy rÛwnieø zapewniÊ moøliwoúÊ i warunki do prowadzenia dzia≥aÒ ratowniczych,
12)na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu wymagane jest sporzπdzenie raportu oddzia≥ywania
w/w przedsiÍwziÍcia na úrodowisko oraz uzyskanie w≥aúciwych uzgodnieÒ wynikajπcych z przepisÛw szczegÛlnych,
13)podstawÍ realizacji uzbrojenia stanowiÊ bÍdπ projekty branøowe.

ROZDZIA£ III
Zasady ochrony úrodowiska kulturowego
ß9
Strefπ ochrony archeologicznej ìWî obejmuje siÍ obszar objÍty
planem. Na obszarze bÍdπcym przedmiotem zmiany zlokalizowane sπ dwa stanowiska archeologiczne 66ñ26/25 i 66ñ26/26.
Dzia≥alnoúÊ inwestycyjna w strefie ìWî na etapie lokalizacji
i projektowania wymaga uzgodnienia z WojewÛdzkim Oddzia≥em S≥uøby Ochrony ZabytkÛw, ktÛry okreúli warunki dopuszczajπce do realizacji inwestycji.
Dzia≥alnoúÊ inwestycyjna moøliwa jedynie po przeanalizowaniu
ratowniczych badaÒ wykopaliskowych na zagroøonych stanowiskach archeologicznych.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe
ß10
StawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty o ktÛrej mowa
w art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym, w stosunku do obszaru objÍtego planem, ustala
siÍ w wysokoúci 5%.
ß11
Zgodnie z ustawπ o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych z dnia
3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22 lutego 1995 roku
poz. 78 z pÛüniejszymi zmianami) niniejszym planem zmienia siÍ
przeznaczenie gruntÛw rolnych w miejscowoúci Poniec:
R kl. V o powierzchni 2,1187 ha
£ kl. IV o powierzchni 0,7360 ha
£ kl. V o powierzchni 0.2079 ha
na cele okreúlone w niniejszej uchwale.
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ß12
Traci moc uchwa≥a Nr VII/33/89 Rady Narodowej Miasta
i Gminy Poniec z dnia 29.11.1989 r. (Dz. Urz. WojewÛdztwa
LeszczyÒskiego Nr 17 poz. 114 z 1989 r.) w stosunku do
obszaru objÍtego niniejszym planem.
ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Poniecu.
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ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) Eugeniusz Nowak
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2227
UCHWA£A Nr XXVIII/303/2002 RADY MIEJSKIEJ W UJåCIU
z dnia 22 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania wsi Byszki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z pÛüniejszπ zmianπ), art. 26 oraz art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Ujúciu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego wsi Byszki, zwanπ dalej zmianπ
planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar dzia≥ek oznaczonych numerami geodezyjnymi 224 i 971 w obrÍbie wsi Byszki, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500, zwany dalej
rysunkiem, ktÛry stanowi za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw:
1) tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego ñ Mj,
2) tereny zabudowy zagrodowej ñ MR,
3) tereny us≥ug i mieszkalnictwa ñ M/U,
4) tereny us≥ug rzemios≥a z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej ñ URm,
5) tereny us≥ug rzemios≥a i transportu ñ UR,
6) tereny komunikacji ñ K.

czego; wysokoúÊ budynku jedna kondygnacja, nakrycie dachem spadzistym,
3) prawo do wydzielenia dzia≥ek (wg linii okreúlonych na rysunku) pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ, pod warunkiem ograniczenia uciπøliwoúci produkcji rolniczej w granicach dzia≥ki zagrodowej lub w przypadku odstπpienia od tej
produkcji,
4) dla wydzielonych dzia≥ek, okreúlonych w ust. 3, ustala siÍ
analogiczne warunki zabudowy i zagospodarowania jak w ß3
pkt 1 i 2.
ß5
Dla terenu us≥ug i mieszkalnictwa ñ M/U, ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) prawo do budowy jednego budynku mieszkalno-us≥ugowego
i jednego obiektu gospodarczego,
2) obowiπzuje dla budynku mieszkalno-us≥ugowego wysokoúÊ
dwÛch kondygnacji (wraz z uøytkowym poddaszem), nakrycie dachem spadzistym o pochyleniu po≥aci dachowej 45∞
i pokrycie dachÛwkπ w kolorze ceglastym,
3) obowiπzuje dla budynku gospodarczego wysokoúÊ do dwÛch
kondygnacji (wraz z uøytkowym poddaszem); nakrycie dachem spadzistym, o pochyleniu po≥aci dachowej 45∞.

ß3
Dla terenu przeznaczonego pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ ñ Mj, ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i
zagospodarowania:
1) prawo do budowy jednego budynku mieszkalnego na kaødej
z wyodrÍbnionych dzia≥ek,
2) obowiπzuje wysokoúÊ budynku dwie kondygnacje (wraz
z mieszkalnym poddaszem), nakrycie dachem spadzistym,
symetrycznym o kπcie nachylenia po≥aci dachowej 45∞
i pokrycie dachÛwkπ ceramicznπ w kolorze ceglastym; poziom posadowienia posadzki parteru 60 cm ponad istniejπcπ
rzÍdnπ terenu,
3) dla budynku na dzia≥ce naroønej ponadto dopuszcza siÍ
wprowadzenie us≥ug nieuciπøliwych dla otoczenia, a bry≥a
budynku moøe byÊ rozbudowana w zakresie ustalonym na
rysunku.

ß6
Dla terenÛw us≥ug rzemios≥a, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ URm, ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania:
1) prawo do budowy jednego budynku mieszkalnego i jednego
obiektu us≥ug rzemios≥a, na kaødej dzia≥ce,
2) dla budynku mieszkalnego wysokoúÊ dwÛch kondygnacji
(wraz z poddaszem mieszkalnym), nakrycie dachem symetrycznym, spadzistym o pochyleniu po≥aci dachowej 45∞,
3) usytuowanie budynkÛw mieszkalnych na obu wyodrÍbnionych dzia≥kach wzglÍdem frontowej granicy powinno byÊ
jednakowe,
4) dla obiektu przewidzianego dla celÛw us≥ug rzemios≥a
obowiπzuje wysokoúÊ jednej kondygnacji, nakrycie dachem symetrycznym o pochyleniu po≥aci dachowej 25∞ do
35o,
5) ewentualna uciπøliwoúÊ us≥ug rzemieúlniczych winna byÊ
ograniczona do terenu dzia≥ki; obowiπzuje nasadzenie zieleni
wysokiej (jak to okreúlono w rysunku).

ß4
Dla terenu przeznaczonego pod zabudowÍ zagrodowπ ñ MR,
ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) prawo do przebudowy istniejπcego budynku mieszkalnego,
2) prawo do przebudowy istniejπcych budynkÛw gospodarczych lub ich rozbiÛrki i budowy nowego obiektu gospodar-

ß7
Dla terenu przeznaczonego na us≥ugi rzemios≥a (obs≥uga samochodÛw) i transportu ñ UR, ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania:
1) prawo do przebudowy istniejπcego budynku gospodarczego,
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2) prawo do budowy jednego obiektu garaøowego, jednokondygnacyjnego, zintegrowanego z budynkiem istniejπcym parterowym ≥πcznikiem,
3) dla budynku istniejπcego i garaøowego obowiπzuje nakrycie
dachami symetrycznymi o pochyleniu po≥aci dachowej 25∞
do 35∞, o jednakowym pokryciu dachowym,
4) w celu zmniejszenia uciπøliwoúci dla otoczenia naleøy nasadziÊ na obrzeøu dzia≥ki (jak to okreúlono w rysunku) zieleÒ
wysokπ i niskπ,
5) obowiπzuje odrÍbne rozwiπzanie odprowadzenia úciekÛw
w obszarze dzia≥ki, zgodnie z przepisami szczegÛlnymi.
ß8
Dla terenÛw przeznaczonych na komunikacjÍ ñ K, ustala siÍ:
1) obowiπzek rozgraniczenia wg linii okreúlonych w rysunku,
2) prawo do utwardzenia nawierzchni ulic,
3) prawo do prowadzenia podziemnych instalacji liniowych
sieci infrastruktury technicznej.

W
1.
2.

3.

4.

ß9
zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ:
Zaopatrzenie w wodÍ z indywidualnych ürÛde≥, docelowo
z sieci wodociπgowej wsi Byszki.
Odprowadzenie úciekÛw komunalnych tymczasowo do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych, z ktÛrych úcieki wywoøone bÍdπ wozami asenizacyjnymi na miejskπ oczyszczalniÍ
úciekÛw w Ujúciu. Docelowo úcieki komunalne odprowadzane bÍdπ do kanalizacji úciekowej wsi Byszki.
Odprowadzenie wÛd opadowych, docelowo przewiduje siÍ
do wiejskiej kanalizacji deszczowej, skπd po oczyszczeniu w
oczyszczalni wÛd deszczowych, odprowadzane bÍdπ do rzeki
Gwdy. Wody technologiczne z obiektu obs≥ugi samochodÛw
oraz przyleg≥ego miejsca do parkowania winny byÊ oczyszczone w separatorze benzyn i olejÛw, zlokalizowanym na
terenie dzia≥ki UR i maksymalnie wykorzystane w obiegu
zamkniÍtym lub po oczyszczeniu odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Usuwanie i unieszkodliwianie zanieczyszczeÒ
ropopochodnych, wykonywane winno byÊ przez firmÍ posiadajπcπ odpowiednie zezwolenie i dysponujπcπ odpowiednim
sprzÍtem umoøliwiajπcym ich transport i utylizacjÍ.
Zaopatrzenie w ciep≥o przewiduje siÍ z indywidualnych
ürÛde≥ ciep≥a, w ktÛrych preferowane bÍdπ ekologiczne
czynniki grzewcze, tj. energia elektryczna, paliwa gazowe lub
olejowe.
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5. Usuwanie odpadÛw sta≥ych ñ przewiduje siÍ, iø bÍdπ gromadzone w odpowiednio do tego przeznaczonych pojemnikach
i wywoøone przez miejskie s≥uøby komunalne na istniejπce
sk≥adowisko odpadÛw komunalnych w Ujúciu.
6. Z odpadami niebezpiecznymi i innymi niø niebezpieczne,
naleøy postÍpowaÊ zgodnie z ustawπ o odpadach.
ß10
Obowiπzujπ oznaczone na rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
2) linie podzia≥u terenu o tym samym sposobie uøytkowania na
dzia≥ki budowlane,
3) obowiπzujπce linie zabudowy,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) obowiπzujπce linie g≥Ûwnej kalenicy poszczegÛlnych dachÛw,
6) okreúlone wymiary i odleg≥oúci.
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 5% stawkÍ s≥uøπcπ
naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Ujúciu.
ß13
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
uchwa≥y Nr V/21/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ujúciu
z dnia 2.12.1988 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego wsi Byszki.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ujúciu
(ñ) inø. Jerzy Koüma
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2228
UCHWA£A Nr LI/449/02 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 22 kwietnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Go≥uski, rejon ul. Dopiewskiej
i Nowej, dzia≥ki nr ewid. 7/1, 7/2, 7/3, 8 o ≥πcznej powierzchni 4,1942 ha
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ñ
O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139
z dnia 22.01.1999 r. z pÛüniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ñ O samorzπdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r.) oraz
w oparciu o Uchwa≥Í Nr XLII/350/01 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 10 wrzeúnia 2001 r., w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoúci Go≥uski, Rada Gminy Dopiewo uchwala co
nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej w miejscowoúci Go≥uski, zwany dalej planem.
2. Miejscowy plan, o ktÛrym mowa w ust. 1 obowiπzuje na
obszarze obejmujπcym dzia≥ki o numerach ewidencyjnych
7/1, 7/2, 7/3 i 8, obrÍb Go≥uski.
3. Granice obowiπzywania planu okreúla rysunek planu zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw mieszkaniowo-us≥ugowych w Go≥uskachî, opracowany w skali 1:2000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y i jej integralnπ czÍúÊ.
4. Plan, o ktÛrym mowa w ust. 1, stanowi jednoczesnπ zmianÍ
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, uchwalonego Uchwa≥π Nr XXXI/85/
92 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 1992 r.,
og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 2 poz. 16 z 1993 r.
ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej ñ biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewÛw,
roúlin okrywowych i trawy,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ,
øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw pomiÍdzy tπ liniπ,
a liniπ rozgraniczajπcπ ulicy, za wyjπtkiem kontenerowych
stacji transformatorowych i kontenerowych central telefonicznych, ktÛre moøna realizowaÊ w tym obszarze,
3) obowiπzujπcej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe
frontowa úciana jednego z realizowanych na dzia≥ce budynkÛw lub jej wystajπcy element, nie zaleønie od kolejnoúci

realizacji, muszπ byÊ usytuowane bezpoúrednio na tej linii,
a pomiÍdzy tπ liniπ a liniπ rozgraniczajπcπ ulicy moøna
lokalizowaÊ wy≥πcznie kontenerowe stacje transformatorowe, kontenerowe centrale telefoniczne, sieci infrastruktury
technicznej oraz úcieøki rowerowe,
4) wysokoúci obiektÛw budowlanych ñ naleøy przez to rozumieÊ ca≥kowitπ wysokoúÊ obiektu mierzonπ od poziomu
terenu do kalenicy.

ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce
tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych
zasadach zagospodarowania
ß3
Linie rozgraniczajπce terenÛw wyznaczonych niniejszym planem, symbole graficzne przeznaczenia terenÛw oraz liczba
porzπdkowa terenÛw oznaczone sπ na rysunku planu.
ß4
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw oznaczonych symbolem
MU na cele zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 moøna lokalizowaÊ
budynki mieszkalne i przynaleøne tym budynkom obiekty
gospodarczo-garaøowe, obiekty ma≥ej architektury oraz budynki us≥ugowe z wyjπtkiem: stacji benzynowych, stacji
obs≥ugi samochodÛw, obiektÛw napraw i sprzedaøy sprzÍtu
budowlanego i rolniczego, úrodkÛw transportu lub innego
sprzÍtu, ktÛrego naprawy generujπ ha≥as, hurtowni i magazynÛw i inwestycji zwiπzanych z uøywanymi elementami
karoserii samochodowych.
3. Obiekt przeznaczony na cele dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie us≥ug, po≥oøony na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1,
nie moøe zajmowaÊ wiÍcej niø 40% terenu przeznaczonego
na cele zabudowy.
ß5
Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw oznaczonych symbolami:
1) KL ñ na cele poszerzenia istniejπcej drogi lokalnej do szerokoúci 10,0 m w liniach rozgraniczajπcych,
2) KD ñ na cele budowy ulicy dojazdowej.
ß6
Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw oznaczonych symbolem EE na
cele budowy urzπdzeÒ elektroenergetycznych (stacja transformatorowa).
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ß7
Zakazane jest lokalizowanie obiektÛw:
1) mogπcych w znaczπcy sposÛb oddzia≥ywaÊ na úrodowisko,
2) mieszkalnych wielorodzinnych,
3) garaøy na samochody ciÍøarowe o noúnoúci powyøej 3,5
tony.

ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi
ß8
Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczajπcymi ulic zakazuje siÍ sytuowania innych obiektÛw niø sieci techniczne oraz
urzπdzenia s≥uøπce komunikacji.
ß9
1. Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu:
a) z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem KL,
b) z ulicy dojazdowej o symbolu KD.
2. Zakazuje siÍ bezpoúredniej obs≥ugi komunikacyjnej dzia≥ek
budowlanych z drogi powiatowej KDP.
ß10
Ustala siÍ w≥πczenie uk≥adu komunikacyjnego objÍtego planem
w zewnÍtrzny uk≥ad komunikacyjny poprzez wyprowadzenie
drogi dojazdowej KD z drogi powiatowej KDP i drogi lokalnej
KL.
ß11
Ustala siÍ dla ulicy dojazdowej KD szerokoúÊ 10 m w liniach
rozgraniczajπcych oraz szerokoúÊ jezdni ñ 6,0 m, a na odcinku
przylegajπcym do drogi powiatowej szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 16,0 m.
ß12
1. Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci:
1) od krawÍdzi jezdni drogi powiatowej KDP (ulicy Dopiewskiej) ñ 12,0 m,
2) od gazociπgu wysokiego ciúnienia ñ 16,5 m,
3) od linii energetycznej 15 KV ñ 7,5 m.
2. Usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczono
na rysunku planu.
ß13
1. Ustala siÍ obowiπzujπce linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci 6,0 m od linii rozgraniczajπcej ulicy dojazdowej KD,
zgodnie z rysunkiem planu.
2. Usytuowanie úciúle oznaczonych linii zabudowy oznaczono
na rysunku planu.
ß14
Zakazuje siÍ wydzielania gruntÛw pod drogi publiczne, jeúli
niniejszy rysunek planu nie okreúla dla nich linii rozgraniczajπcych.
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ß15
Ustala siÍ moøliwoúÊ prowadzenia drÛg rowerowych i sieci
infrastruktury technicznej oraz sytuowania kontenerowych stacji
transformatorowych i kontenerowych central telefonicznych w pasie terenu pomiÍdzy liniπ rozgraniczajπcπ ulic a liniπ zabudowy.

ROZDZIA£ IV
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczajπce tereny tej infrastruktury
ß16
Ustala siÍ wyposaøenie terenu objÍtego planem w sieci infrastruktury technicznej, a w tym w sieÊ wodociπgowπ, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowπ, telekomunikacyjnπ i elektroenergetycznπ.
ß17
Do czasu wybudowania w drodze dojazdowej KD kanalizacji
sanitarnej, úcieki moøna gromadziÊ w nieprzepuszczalnych zbiornikach na úcieki.
ß18
Wody deszczowe z dachÛw budynkÛw na dzia≥kach budowlanych naleøy odprowadzaÊ do gruntu, a z ulic do kanalizacji
deszczowej.
ß19
Utwardzanie drÛg moøe nastπpiÊ po uregulowaniu sposobu
odprowadzania wÛd deszczowych.
ß20
Zasilanie w energiÍ elektrycznπ nastπpi z planowanej stacji
transformatorowej ST 0,4/15 KV, pod≥πczonej do istniejπcej
sieci 15 KV.
ß21
Zasilanie gazem nastπpi z istniejπcego gazociπgu úredniego
ciúnienia Dn 160 PE poprzez wyprowadzenie z niego sieci
rozdzielczej gazociπgÛw niskiego ciúnienia o úrednicy 63 mm.
ß22
Zasilanie w wodÍ nastπpi z gminnej sieci wodociπgowej.
ß23
1. Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych naleøy uzgodniÊ z miejscowπ spÛ≥kπ wodnπ.
2. W przypadku kiedy uszkodzenie urzπdzeÒ drenarskich zosta≥o spowodowane przez w≥aúciciela danej nieruchomoúci,
zobowiπzany jest on do ich naprawy na w≥asny koszt.

ROZDZIA£ V
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy oraz urzπdzania terenu
ß24
W obszarze dzia≥ek budowlanych naleøy przeznaczyÊ na cele
zieleni 40% powierzchni dzia≥ki.
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ß25
Zabudowie budynkami podlegaÊ moøe 30% powierzchni dzia≥ki.

ROZDZIA£ VII
Stawka s≥uøπca naliczaniu op≥at na rzecz Gminy

ß26
Zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw mieszkalnych i us≥ugowych innych niø z dachami stromymi dwu ñ lub wielospadowymi,
o kπcie nachylenia po≥aci dachowych 25∞ do 45∞, po≥aciach
symetrycznych parami, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy, z pokryciem
ceramicznym lub dachÛwkopodobnym.

ß30
Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym okreúla siÍ stawkÍ procentowπ od
wzrostu wartoúci nieruchomoúci, s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty na
rzecz Gminy Dopiewo, w wysokoúci 10%.

ß27
Zakazuje siÍ sytuowania budynkÛw wyøszych niø dwie kondygnacje i wyøszych niø
1) budynkÛw garaøowo-gospodarczych przynaleønych budynkom mieszkalnym ñ 6,0 m,
2) budynkÛw mieszkalnych i us≥ugowych ñ 9,0 m.

ROZDZIA£ VIII
Przepisy koÒcowe

ß28
Poza drogami publicznymi wyklucza siÍ stosowanie nawierzchni
asfaltowych, monolitycznych betonowych i innych nie przepuszczajπcych wody deszczowej.

ROZDZIA£ VI
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki
ß29
Zakazuje siÍ wydzielania dzia≥ek mniejszych niø:
1) dzia≥ek wy≥πcznie mieszkaniowych ñ 600 m2,
2) dzia≥ek o funkcji mieszkalno-us≥ugowej ñ 900 m2,
3) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ ≥πczenia dwÛch sπsiednich dzia≥ek
stanowiπcych w≥asnoúÊ jednego w≥aúciciela, z zachowaniem
zasad zagospodarowania terenu, na ktÛrym leøπ dzia≥ki i pod
warunkiem nie powodowania dysfunkcji zagospodarowania
terenu.

ß31
Z dniem wejúcia w øycie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowoúci
Go≥uski, traci moc ogÛlny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwa≥π Rady Gminy Nr
XXXI/85/92 z dnia 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 2, poz. 16 z dnia
01.02.1993 r. w czÍúci objÍtej ww. planem miejscowym.
ß32
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Dopiewo.
ß33
Uchwa≥a wchodzi w øycie 14 dni po og≥oszeniu w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy w Dopiewie
(ñ) Leszek Nowaczyk
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2229
UCHWA£A Nr LXXXV/982/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ìMALTAî w Poznaniu oraz zmiany
uchwa≥y nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia uøytkÛw ekologicznych
i zespo≥Ûw przyrodniczo-krajobrazowych, z pÛüniejszymi zmianami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591) i w zwiπzku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pÛün. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych
(Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pÛün. zm.), oraz art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 16 paüdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079 z pÛün. zm.). Rada
Miasta Poznania uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Rada Miasta Poznania uznajπc obszar Malty za waøny i cenny
pod wzglÍdem przyrodniczym i rekreacyjnym, tworzπcy
w strukturze przestrzennej Poznania historycznie ukszta≥towany Park w ramach wschodniego klina zieleni, majπc na
uwadze znaczenie miÍdzynarodowe Toru Regatowego, promujπc walory lecznicze wÛd termalnych, dla zachowania
tych szczegÛlnych wartoúci krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, wÛd, zieleni, a takøe stworzenia moøliwoúci
wprowadzania inwestycji s≥uøπcych wypoczynkowi, zdrowiu
i rozrywce mieszkaÒcÛw oraz goúci Parku MaltaÒskiego,
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
ìMALTAî w Poznaniu.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na terenie miasta Poznania na
obszarze pomiÍdzy ulicami: Jana Paw≥a II, Warszawskπ,
KraÒcowπ, Czekalskie, Ziemowita, SÍdziwoja, Browarnπ i W≥odzimierza Majakowskiego z wy≥πczeniem terenÛw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 8U, 11U,
6ZP2, 10kL, 1kX.
3. Powierzchnia obszaru planu wynosi 498,2 ha.
4. Integralnymi czÍúciami uchwa≥y sπ:
1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytu≥owany
ìPOZNA—-MALTA ñ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennegoî, okreúlajπcy granice obszaru obowiπzywania planu z zastrzeøeniem ust. 2, opracowany w skali
1:4000, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
2) rysunek zatytu≥owany ìPOZNA—-MALTA ñ mapa sieci
infrastruktury technicznejî, opracowany w skali 1:4000
stanowiπcy za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y (niepublikowany).
3) dokumentacja dotyczπca zmiany przeznaczenia gruntÛw
rolnych na cele nierolnicze, stanowiπca za≥πcznik nr 3 do
niniejszej uchwa≥y (niepublikowana),

4) prognoza skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na úrodowisko przyrodnicze, stanowiπca za≥πcznik nr 4 do niniejszej uchwa≥y
(niepublikowana).
ß2
Celem planu jest opracowanie ustaleÒ w zakresie przewidzianym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym, a zw≥aszcza zasad inwestowania oraz norm
ochrony úrodowiska przyrodniczego w ca≥ym klinie zieleni wokÛ≥
Jeziora MaltaÒskiego.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku
planu symbolami MN i MZ,
2) tereny us≥ug, oznaczone na rysunku planu symbolami U, UK,
UZ, UN, US, UT,
3) tereny zieleni ogÛlnie dostÍpnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami ZP1 i ZP2,
4) tereny lasÛw, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZL ñ
tereny lasÛw ochronnych, RL1 ñ tereny zalesieÒ, RL2 ñ
tereny upraw leúnych,
5) tereny budynkÛw i budowli zwiπzanych z gospodarkπ leúnπ,
oznaczone na rysunku planu symbolem RLU ñ tereny leúniczÛwek,
6) teren ogrodu zoologicznego, oznaczony na rysunku planu
symbolem IZO,
7) obszar Jeziora MaltaÒskiego z Torem Regatowym, oznaczony na rysunku planu symbolem 1W/US,
8) tereny wÛd otwartych na terenie ogrodu zoologicznego,
oznaczone na rysunku planu symbolem 2W/ZO,
9) tereny pozosta≥ych wÛd otwartych (stawy, cieki), oznaczone
na rysunku planu symbolem 3W,
10)obszary i obiekty szczegÛlnej ochrony przyrody: uøytek ekologiczny i pomnik przyrody,
11)obiekty podlegajπce ochronie konserwatorskiej, wyrÛønione
na rysunku planu znakami graficznymi, oraz zasady ich
ochrony,
12)tereny wπskotorowej kolejki dzieciÍcej, oznaczone na rysunku planu symbolem kk,
13)tereny infrastruktury transportowej, oznaczone na rysunku
planu symbolami kGP, kG, kZ, kL, kD, kP, oraz drogi rowerowe i piesze, jezdnie niepubliczne oznaczone na rysunku
planu symbolami graficznymi,
14)tereny obiektÛw infrastruktury technicznej ñ urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE,
oraz gazowych, oznaczone na rysunku planu symbolem EG,
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15)zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ,
16)zasady kszta≥towania ≥adu przestrzenno-wizualnego,
15)zasady ochrony úrodowiska na obszarze objÍtym planem.
ß4
NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania,
3) granice uøytku ekologicznego,
4) obiekty podlegajπce ochronie konserwatorskiej,
5) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
5) sieci przesy≥owe infrastruktury technicznej i strefy techniczne od nich.
ß5
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ plan, o ktÛrym mowa w ß1
niniejszej uchwa≥y,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miasta Poznania,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy obowiπzujπcych ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:4000, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
5) Parku MaltaÒskim ñ naleøy przez to rozumieÊ tereny zielone
(parki, lasy, zieleÒce), rekreacyjne i sportowe wokÛ≥ Jeziora
MaltaÒskiego znajdujπce siÍ na obszarze objÍtym niniejszπ
uchwa≥π,
6) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ synonim przeznaczenia podstawowego,
9) obszarze, terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar lub teren
o okreúlonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajπcymi,
10)obowiπzujπcej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ liniÍ
okreúlajπcπ odleg≥oúÊ, w jakiej muszπ siÍ znajdowaÊ lica
úcian budynkÛw od linii rozgraniczajπcej terenu; przed liniπ
zabudowy mogπ byÊ sytuowane: schody zewnÍtrzne, balkony, tarasy, wykusze o wysiÍgu nie przekraczajπcym 1,50 m,
11)nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ
liniÍ okreúlajπcπ minimalnπ odleg≥oúÊ, w jakiej mogπ znajdowaÊ siÍ budynki od linii rozgraniczajπcej terenu,
12)powierzchni zainwestowania ñ naleøy przez to rozumieÊ
sumÍ powierzchni terenÛw zajÍtych przez obiekty budowlane, parkingi, drogi i trakty piesze, oraz urzπdzenia rekreacyjne
i sportowe o nawierzchni nieprzepuszczalnej, z wy≥πczeniem
obiektÛw ìma≥ej architekturyî,
13)powierzchni zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ sumÍ
powierzchni rzutÛw wszystkich budynkÛw na okreúlonym
terenie w zewnÍtrznym obrysie úcian kondygnacji przyziemnej,
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lub naziemnej ñ w przypadku gdy jej obrys wystÍpuje poza
obrys kondygnacji przyziemnej,
14)terenach zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ tereny pokryte
trwale roúlinnoúciπ drzewiastπ, krzewami, pnπczami, roúlinami zielnymi lub trawπ, przeznaczone na cele rekreacyjnoñ
wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktyczne, estetyczne, a w
szczegÛlnoúci: parki, zieleÒce, promenady, zieleÒ towarzyszπcπ na terenach us≥ug i ogrody przydomowe,
15)zadrzewieniach ñ naleøy przez to rozumieÊ pojedyncze drzewa lub krzewy lub ich skupiska, nie stanowiπce zbiorowisk
leúnych ani terenÛw zieleni w rozumieniu pkt 14, wraz
z zajmowanym terenem i pozosta≥ymi sk≥adnikami jego szaty
roúlinnej,
16)terenach zieleni ogÛlnie dostÍpnej ñ naleøy przez to rozumieÊ
tereny zieleni przeznaczone do ogÛlnego, publicznego uøytku,
17)okreúlonym procencie zieleni na dzia≥ce, terenie ñ naleøy
przez to rozumieÊ wymagalny w zagospodarowaniu procent
powierzchni dzia≥ki lub terenu, stanowiπcy obszar o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej,
pokryty nasadzeniami w formie drzew, krzewÛw, roúlin
okrywowych i trawy,
18)pasach zieleni izolacyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ pasy
zadrzewieÒ o szerokoúci minimum 6 m, oddzielajπce tereny
us≥ug od istniejπcych poza granicami planu terenÛw zabudowy mieszkaniowej, a takøe parkingi od terenÛw rekreacyjnych i sportowych, stanowiπce strefÍ ≥agodzenia skutkÛw
ewentualnego negatywnego oddzia≥ywania wywo≥anego
zw≥aszcza transportem oraz funkcjonowaniem i korzystaniem z terenÛw us≥ugowych,
19)terenach sportowych (us≥ug sportu) ñ naleøy przez to rozumieÊ tereny przeznaczone dla uprawiania sportu wyczynowego, amatorskiego i rekreacyjnych ÊwiczeÒ fizycznych,
wyposaøone w odpowiednie urzπdzenia plenerowe (boiska,
korty, place, baseny itp.) i budynki (hale sportowe, p≥ywalnie,
obiekty odnowy biologicznej itp.), nawiπzujπce do charakteru
dotychczasowego zagospodarowania i funkcji ca≥ego Parku
MaltaÒskiego oraz obszarÛw leúnych wzd≥uø doliny Cybiny,
20)terenach us≥ug rekreacyjnych ñ naleøy przez to rozumieÊ
tereny z duøym udzia≥em zieleni, przeznaczone pod lokalizacjÍ
obiektÛw s≥uøπcych celom wypoczynku, rozrywce, kulturÍ,
obiektÛw hotelarskich, pensjonatÛw, restauracji, odnowy biologicznej, wypoøyczalni sprytu sportowego i rekreacyjnego
o zagospodarowaniu i funkcji nawiπzujπcej do charakteru
ca≥ego Parku MaltaÒskiego i obszarÛw leúnych wzd≥uø doliny
Cybiny,
21)boiskach i urzπdzeniach do gier ma≥ych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plenerowe, na wolnym powietrzu boiska do siatkÛwki, koszykÛwki, pi≥ki rÍcznej, tenisa ziemnego, powierzchnie i urzπdzenia do gry w kometkÍ, ringo, krykieta, minigolfa,
ÊwiczeÒ gimnastycznych itp.,
22)ìtermach maltaÒskichî ñ naleøy przez to rozumieÊ kompleks
obiektÛw sportowych i rekreacyjnych zwiπzanych z wykorzystaniem wÛd termalnych,
23)uciπøliwoúciach dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie, albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska bπdü je degradujπce,
w szczegÛlnoúci, takie jak:
a) szkodliwe promieniowanie i oddzia≥ywanie pÛl elektromagnetycznych,
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b) ha≥as i drgania,
b) zanieczyszczenia wÛd powierzchniowych,
c) zanieczyszczenia gruntu i wÛd gruntowych,
d) zanieczyszczenie powietrza,
f) sk≥adowanie odpadÛw.
24)us≥ugach nieuciπøliwych ñ naleøy przez to rozumieÊ us≥ugi
niezaliczone do przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko w rozumieniu przepisÛw szczegÛlnych,
oraz powodowaÊ uciπøliwoúci, o ktÛrych mowa w pkt 23,
25)istniejπcych elementach lub stanie zagospodarowania przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych,
cechach fizjograficznych) ñ naleøy przez to rozumieÊ stan
istniejπcy w dniu wejúcia w øycie planu,
26)akcencie urbanistycznym ñ naleøy przez to rozumieÊ element
kompozycji urbanistycznej wyrÛøniajπcy siÍ z otoczenia okreúlonymi cechami (np. wysokoúciπ, typem architektury) lub
stanowiπcy dominantÍ przestrzenno-architektonicznπ,
27)pieszojezdni ñ naleøy przez to rozumieÊ pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pondÛw na zasadach obowiπzujπcych w strefie zamieszkania,
28)drodze rowerowej g≥Ûwnej ñ naleøy przez to rozumieÊ drogÍ
rowerowπ ≥πczπcπ duøe zespo≥y mieszkaniowe z centrum
miasta i majπcej podstawowe znaczenie dla ruchu rowerowego w ca≥ym mieúcie,
29)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ okreúlonπ w przepisach odrÍbnych i szczegÛlnych.
ß6
1. Przyjmuje siÍ okreúlone zasady ochrony i warunki korzystania ze úrodowiska przyrodniczego oraz infrastruktury miejskiej.
2. Uciπøliwoúci zwiπzane z funkcjonowaniem urzπdzeÒ sportowych, zabudowπ us≥ugowπ, rekreacyjnπ, mieszkaniowπ i transportem nie mogπ przekraczaÊ poziomu okreúlonego przepisami ustaw szczegÛlnych i aktÛw wykonawczych oraz Polskimi Normami.
3. Warunki korzystania ze úrodowiska przyrodniczego ustala siÍ
nastÍpujπco:
1) w zakresie ochrony przed ponadnormatywnym ha≥asem
koniecznoúÊ wprowadzania zieleni izolacyjnej oraz realizacji innych zadaÒ wed≥ug ustaleÒ ß18,
2) w zakresie ochrony gruntu i wÛd gruntowych:
a) dopuszcza siÍ wy≥πcznie zorganizowany sposÛb zaopatrzenia w wodÍ i usuwania úciekÛw komunalnych
(wodociπg miejski i odprowadzanie úciekÛw do kanalizacji miejskiej),
b) zakazuje siÍ zrzutu nieoczyszczonych wÛd deszczowych do wÛd otwartych i podziemnych,
c) zachowuje siÍ jako otwarte istniejπce cieki: Cybina,
Szklarka (do ul. KraÒcowej) oraz Bielinka i Kaczeniec
(na terenie 1ZO),
d) zatrzymanie úciekÛw deszczowych z terenu objÍtego
planem na terenie zlewni zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami,
e) usuwanie úciekÛw deszczowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej, na wylocie ktÛrej
naleøy zaprojektowaÊ urzπdzenia oczyszczajπce,
f) odprowadzenie zuøytych wÛd termalnych, po wstÍpnym oczyszczeniu do kanalizacji deszczowej lub rowem
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otwartym do rzeki Cybiny poniøej Jeziora MaltaÒskiego,
3) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
a) korzystanie w celach grzewczych z miejskiej sieci
cieplnej lub stosowanie gazu, oleju opa≥owego oraz
niekonwencjonalnych ürÛde≥ energii,
b) wyklucza siÍ uøywanie silnikÛw spalinowych przez
jednostki p≥ywajπce po Jeziorze MaltaÒskim z wyjπtkiem s≥uøb ochrony i ratownictwa oraz jednorazowych imprez sportowych,
c) wyklucza siÍ organizowanie imprez rozrywkowych,
sportowych, handlowo-reklamowych, ktÛrych skutkiem moøe byÊ emisja spalin i innych substancji
zanieczyszczajπcych powietrze ponad dopuszczalny
przepisami poziom emisji,
4) w zakresie gospodarki odpadami dopuszcza siÍ jedynie
zorganizowany sposÛb usuwania odpadÛw (gromadzenie
w pojemnikach i wywoøenie na wysypisko) zgodnie
z przepisami szczegÛ≥owymi; zagospodarowanie mas ziemnych pochodzπcych z wykopÛw powinno mieÊ miejsce
w miarÍ moønoúci na dzia≥ce inwestorskiej poprzez
wykorzystanie ich do kszta≥towania terenÛw zielonych
lub usuwanie ich na miejsce wskazane przez odpowiednie s≥uøby miejskie,
5) w zakresie ochrony zieleni:
a) zachowanie istniejπcych lasÛw, terenÛw zieleni, towarzyszπcej terenom zainwestowanym,
b) zachowanie zadrzewieÒ o wieku powyøej 20 lat lub
wysokoúci powyøej 12 m (z wyjπtkiem topoli)
rosnπcych na terenach otwartych zieleni nie urzπdzonej, i ich adaptacjÍ w przysz≥ym zagospodarowaniu
terenu,
c) w stosunku do pozosta≥ych skupisk i pojedynczych
drzew rosnπcych na terenach otwartych zieleni nie
urzπdzonej, jeøeli ich adaptacja w przysz≥ym zagospodarowaniu terenu jest niemoøliwa, obowiπzujπ przepisy szczegÛlne,
6) ewentualna uciπøliwoúÊ dla úrodowiska wywo≥ana przez
urzπdzenia sportowe i rekreacyjne nie moøe siÍgaÊ do
terenÛw mieszkaniowych, terenÛw us≥ug zdrowia, nauki
i oúwiaty, z wyjπtkiem przekroczenia norm ha≥asu w przypadku jednorazowych imprez kulturalnych i sportowych;
4. Przed rozpoczÍciem inwestycji na terenach nie obs≥ugiwanych ulicami o nawierzchni ulepszonej, wprowadza siÍ nakaz
wyprzedzajπcego zrealizowania odpowiedniego fragmentu
ulicy, zgodnie z wymogami niniejszego planu.
5. Na terenach objÍtych planem ustala siÍ obowiπzek uwzglÍdnienia wymagaÒ technicznych wynikajπcych z lokalizacji
istniejπcych i planowanych wymienionych w ß17 uchwa≥y
urzπdzeÒ infrastruktury miejskiej, i okreúlonych na rysunku
ìmapa sieci infrastruktury technicznejî, stanowiπcym za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y.
6. Ustala siÍ zachowanie ciπg≥oúci istniejπcych sieci infrastruktury technicznej, dopuszczajπc moøliwoúÊ ich prze≥oøenia.
ß7
Dla gruntÛw rolnych, w granicach terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem 22UT, uzyskano zgodÍ na wy≥πczenie
ich z produkcji rolnej oraz przeznaczenie na cele nierolnicze:
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1. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla gruntÛw rolnych klasy
kl. III b (decyzja nr GZ.tr.051/602 ñ 475/00);
2. Wojewody Wielkopolskiego dla gruntÛw rolnych klasy IV a
(decyzja nr GN.V ñ 60120/Po/86/2000) ñ zawarte w za≥πczniku nr 3 do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß8
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na
rysunku planu symbolami:
1) MN ñ tereny zabudowy jednorodzinnej,
2) MZ ñ tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego.
2. Ustala siÍ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN.
3. Na terenie 3MN ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) zachowuje siÍ istniejπcy podzia≥ terenu na dzia≥ki inwestorskie z wydzielonπ pieszojezdniπ, zapewniajπcπ dostÍp
dzia≥ek do drogi ogÛlnie dostÍpnej,
2) na jednej dzia≥ce moøe powstaÊ jeden dom mieszkalny
jednorodzinny wolnostojπcy,
3) wysokoúÊ zabudowy nie moøe przekraczaÊ 3 kondygnacji
naziemnych przy maksymalnej wysokoúci do gzymsu 7,5 m,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki ñ 20% jej
powierzchni ca≥kowitej, nie wiÍcej jednak niø 200 m,
5) wymaga siÍ zapewnienia minimum dwÛch miejsc postojowych dla samochodÛw osobowych na kaødej z dzia≥ek,
6) preferuje siÍ lokalizacjÍ garaøy w bryle budynku mieszkalnego,
7) dopuszcza siÍ budowÍ garaøy wolno stojπcych o wysokoúci nie przekraczajπcej wysokoúci od poziomu gruntu
3,5 m i powierzchni 40 m2, pod warunkiem zachowania
ustaleÒ pkt 4,
8) zakazuje siÍ sytuowania budynkÛw gospodarczych,
9) zakazuje siÍ prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej,
10)nieprzekraczalna linia zabudowy ñ 5 m od frontowej
granicy dzia≥ki dla budynku mieszkalnego i 1,5 m dla
garaøu,
11)dopuszcza siÍ dowolne (tzn. kalenicπ lub szczytem w stosunku do granicy frontowej dzia≥ki) usytuowanie budynku
mieszkalnego, z zachowaniem przepisÛw prawa budowlanego,
12)minimalny procent zieleni na dzia≥ce budowlanej ñ 40%,
13)budynki mieszkalne mogπ byÊ sytuowane wy≥πcznie poza
okreúlonπ na podstawie przepisÛw szczegÛlnych strefπ
negatywnego oddzia≥ywania linii energetycznej EE 110 kV,
14)na terenie 3MN dopuszcza siÍ lokalizacjÍ trafostacji.
4. Ustala siÍ tereny zabudowy ñ zamieszkania zbiorowego,
oznaczone na rysunku planu symbolem 4MZ (Dom KsiÍøy
SeniorÛw).
5. Na terenie 4 MZ ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza siÍ modernizacjÍ i remont istniejπcych obiektÛw oraz ich rozbudowÍ z zastrzeøeniem pkt 2, przy
zachowaniu dotychczasowej wysokoúci budynkÛw, istniejπcej zieleni oraz przy uwzglÍdnieniu strefy negatywnego

Poz. 2229

oddzia≥ywania linii energetycznej EE 110 kV, a takøe
zapewnieniu obs≥ugi parkingowej wewnπtrz terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy ñ 30% o powierzchni
ca≥kowitej terenu,
3) minimalny procent zieleni ñ 50% powierzchni terenu.
ß9
1. Usta≥a siÍ nastÍpujπce przeznaczenie terenÛw oznaczonych
na rysunku planu symbolami:
1) UT ñ tereny us≥ug rekreacyjnych,
2) US ñ tereny us≥ug sportu (tereny sportowe),
3) UN ñ tereny us≥ug oúwiaty i szkolnictwa wyøszego (na
terenie istniejπcej Wyøszej Szko≥y Sztuki Stosowanej),
4) UK ñ tereny sakralne i koúcielne (koúciÛ≥ pw. úw. Jana
Jerozolimskiego za Murami),
5) UZ ñ tereny us≥ug zdrowia (istniejπca Specjalistyczna
Przychodnia Onkologiczna ñ ìPomoc MaltaÒskaî),
6) U ñ tereny us≥ug rÛønych nieuciπøliwych.
2. Ustala siÍ zachowanie obiektÛw rekreacyjnych i sportowych
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UT,
9UT, 15UT/US, 16UT/US, 18UT, 19US/UT, 20US, przy
uwzglÍdnieniu nastÍpujπcych warunkÛw i zasad zagospodarowania:
1) dopuszcza siÍ modernizacjÍ, remont i rozbudowÍ maksymalnie do 35% powierzchni dzia≥ki (terenu), obiektÛw na
terenach 1UT, 9UT, 15UT/US, 18UT, przy uwzglÍdnieniu
ich architektury i dotychczasowego zagospodarowania,
a dla obiektÛw na terenie 1UT, 15UT/US ustala siÍ
dodatkowo zachowanie dotychczasowej kolorystyki dachÛw i elewacji budynkÛw,
2) na terenie 9UT dopuszcza siÍ budowÍ hali rekreacyjnosportowej o maksymalnej wysokoúci do 8 m od powierzchni terenu, z zastrzeøeniem dotyczπcym maksymalnej powierzchni zabudowy podanym w pkt 1,
3) dopuszcza siÍ modernizacjÍ, remont i rozbudowÍ obiektÛw na terenach 16UT/US i 20US zwiπzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu w zakresie niezbÍdnym
dla prawid≥owego funkcjonowania istniejπcego Toru
Regatowego,
4) na terenie 16UT/US poza urzπdzeniami i obiektami
zwiπzanymi z obs≥ugπ Toru Regatowego dopuszcza siÍ
realizacjÍ plenerowych boisk do gier ma≥ych, placu zabaw dla dzieci, obiektÛw malej architektury; jako dopuszczalne uøytkowanie ustala siÍ wykorzystanie istniejπcych
obiektÛw dodatkowo na cele gastronomii,
5) na terenie 18UT dopuszcza siÍ budowÍ nowego obiektu
hotelowo-rekreacyjnego o wysokoúci do kalenicy nie
wiÍkszej niø wysokoúÊ istniejπcego hotelu ìPARKî, z zastrzeøeniem ustaleÒ punktÛw 1, 11, 12 i 13; dopuszcza
siÍ po≥πczenie obu budynkÛw przeszklonym ≥πcznikiem,
6) dla terenu 19US/UT (stok narciarski i tor saneczkowy
z obiektami towarzyszπcymi) dopuszcza siÍ modernizacjÍ,
remont i rozbudowÍ urzπdzeÒ sportowych i technicznych
z nimi zwiπzanych w zakresie niezbÍdnym dla ich prawid≥owego funkcjonowania, budowÍ obiektÛw rekreacyjnych towarzyszπcych z zastrzeøeniem ustaleÒ punktÛw
11, 12 i 13, oraz ustala siÍ docelowo likwidacjÍ tymczasowych obiektÛw gospodarczych i us≥ugowych; obiekty
rekreacyjno-sportowe oraz zwiπzane z obs≥ugπ technicznπ
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urzπdzeÒ sportowych mogπ byÊ lokalizowane u podnÛøa
i wzd≥uø stoku, a takøe winny cechowaÊ siÍ wysokπ
jakoúciπ architektonicznπ i w swych gabarytach nie
przekraczaÊ wysokoúci dwÛch kondygnacji, z dopuszczeniem
jednego akcentu urbanistycznego o wysokoúci trzech
kondygnacji; dopuszcza siÍ lokalizacjÍ wkomponowanych
w skarpÍ obiektÛw wolnostojπcych przedzielonych zieleniπ
towarzyszπcπ lub o zblokowanej kubaturze; zaleca siÍ
przeúwity w kierunku ìpolanki harcerskiejî, budynki towarzyszπce obiektom i urzπdzeniom sportowo-rekreacyjnym
ìMalta-Skiî nie mogπ zajmowaÊ wiÍcej niø 20% powierzchni terenu 19US/UT i byÊ lokalizowane w odleg≥oúci
nie mniejszej niø 5 m od linii rozgraniczajπcej terenu,
7) utrzymanie i wzbogacanie terenÛw zieleni towarzyszπcej,
szczegÛlnie zadrzewieÒ,
8) zakazuje siÍ grodzenia terenÛw 1U, 9UT, 16UT/US,
18UT, 20UT,
9) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ nowych ciπgÛw pieszych i rowerowych,
10)koniecznoúÊ zapewnienia ciπg≥oúci i publicznego dostÍpu
do pokazanych na rysunku planu chodnikÛw oraz drÛg
pieszych i rowerowych,
11) w przypadku rozbudowy obiektÛw po≥oøonych na terenach 9UT, 15UT/US, 16UT/US, 18UT, 19US/UT ñ
koniecznoúÊ zwiÍkszenia liczby miejsc postojowych dla
samochodÛw osobowych, stosownie do programu rozbudowy i w iloúci nie mniejszej niø:
ñ 3 stanowiska na kaødych 10 zatrudnionych,
ñ 4 stanowiska na kaøde 100 m2 powierzchni uøytkowej obiektÛw handlowych,
ñ 5 stanowisk na kaøde 10 ≥Ûøek hotelowych.
12)dla kaødego z obiektÛw wymagana jest sumaryczna
liczba miejsc postojowych wynikajπca z wymienionych
w pkt 11 warunkÛw,
13)miejsca postojowe powinny byÊ zlokalizowane z wy≥πczeniem terenÛw od strony jeziora na dzia≥ce zajmowanej
przez obiekt lub za zgodπ jej uøytkownika na dzia≥ce
sπsiedniej (dotyczy terenÛw niepublicznych); przy rozbudowie obiektÛw po≥oøonych na terenach 18UT i 19US/UT
dopuszcza siÍ spe≥nienie wymogÛw parkingowych poprzez rozbudowÍ parkingÛw po≥oøonych wzd≥uø ul. W.
Majakowskiego (poza granicami planu),
14)przy obiektach hotelowych wymagane jest zapewnienie
dojazdu dla autobusÛw oraz minimum 1 miejsce postojowe dla autobusÛw na kaøde 50 ≥Ûøek hotelowych,
15)przy obiektach, ktÛrych funkcja wymaga obs≥ugi pojazdami ciÍøarowymi, ustala siÍ obowiπzek zorganizowania
miejsc prze≥adunku na w≥asnej dzia≥ce, w iloúci odpowiadajπcej potrzebom obiektu,
16)na terenach 16UT/US i 20US pokazane na rysunku
planu jezdnie niepubliczne przeznacza siÍ wy≥πcznie dla
dojazdu do lokalizowanych na tym terenie obiektÛw oraz
obs≥ugi Toru Regatowego,
17)na terenach 16UT/US, 20US wyznacza siÍ (wed≥ug
rysunku planu) drogi piesze i rowerowe z dopuszczonym
ruchem pojazdÛw technicznych s≥uøb leúnych i melioracyjnych oraz zaopatrzenia i obs≥ugi Toru Regatowego,
a takøe obs≥ugi terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 21UT,

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
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18)na terenie 20US zachowuje siÍ publiczny dostÍp do
ìürÛde≥kaî ñ naturalnego wyp≥ywu wody podziemnej
znajdujπcego siÍ na terenie 4ZL.
Na terenie 2UK zachowuje siÍ istniejπcπ zabudowÍ, dopuszcza siÍ jej remonty, modernizacjÍ i rozbudowÍ.
Na terenie 2UK wszelkie prace budowlane dotyczπce budynku koúcio≥a powinny byÊ prowadzone za zgodπ w≥aúciwego
organu ochrony zabytkÛw.
Na terenach 3UK/UZ zachowuje siÍ istniejπcπ zabudowÍ,
dopuszcza siÍ jej remonty, modernizacjÍ i rozbudowÍ przy
zachowaniu istniejπcych zadrzewieÒ, pod warunkiem nie
przekroczenia 35% powierzchni zabudowy dzia≥ki, 55% powierzchni zainwestowania dzia≥ki i wysokoúci istniejπcych
budynkÛw, tj. 3 kondygnacje naziemne.
Ustala siÍ przekszta≥cenie dotychczasowej stacji benzynowej
na teren us≥ug nieuciπøliwych, oznaczony na rysunku planu
symbolem 4U, z preferencjπ us≥ug rekreacyjnych i urzπdzeÒ
sportowych zwiπzanych z Parkiem MaltaÒskim.
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki dla docelowego zagospodarowania terenu 4U:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy ñ 40% powierzchni
terenu,
2) wysokoúÊ zabudowy ñ 3 kondygnacje naziemne, do
gzymsu wieÒczπcego ñ maksymalnie 9 m,
3) zachowanie i adaptacja w docelowym zagospodarowaniu istniejπcych zadrzewieÒ,
4) przy obiektach, ktÛrych funkcja wymaga obs≥ugi pojazdami ciÍøarowymi, ustala siÍ obowiπzek zorganizowania
miejsc prze≥adunku na w≥asnej dzia≥ce, w iloúci odpowiadajπcej potrzebom obiektu,
5) przy obiektach hotelowych wymagane jest zapewnienie
dojazdu dla autobusÛw oraz minimum I miejsce postojowe dla autobusÛw na kaøde 50 ≥Ûøek hotelowych,
6) koniecznoúÊ zapewnienia miejsc postojowych dla samochodÛw osobowych, w iloúci nie mniejszej niø:
ñ 3 stanowiska na kaødych 10 zatrudnionych,
ñ 4 stanowiska na kaøde 10 miejsc w obiektach úwiadczπcych us≥ugi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,
ñ 5 stanowisk na kaøde 10 ≥Ûøek hotelowych,
7) dla kaødego z obiektÛw wymagana jest sumaryczna
liczba stanowisk wynikajπca z wymienionych w pkt 6
warunkÛw,
8) dopuszcza siÍ spe≥nienie wymogÛw parkingowych w zakresie 50% zapotrzebowania na terenie 12 kP.
Ustala siÍ docelowo przekszta≥cenie terenu bazy technicznej
Zarzπdu Zieleni Miejskiej, oznaczonej symbolem 5UT na
teren o funkcjach rekreacyjnych ñ teren ekspozycji kolejek
wπskotorowych.
Na terenie 5UT ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) na terenie 5UT dopuszcza siÍ adaptacjÍ istniejπcych
i lokalizacjÍ nowych obiektÛw na cele ekspozycji kolejek
wπskotorowych, uk≥adu torowego, drobnych us≥ug (handel, ma≥a gastronomia) oraz obs≥ugi technicznej, z zastrzeøeniem punktÛw 3 i 4,
2) budynki ekspozycji w swojej formie winny nawiπzywaÊ
do tradycyjnej szachulcowej architektury dworcÛw kolejowych z zastrzeøeniem punktÛw 5 i 6,
3) wyklucza siÍ lokalizacjÍ warsztatÛw naprawczych,
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4) maksymalna powierzchnia zainwestowania ñ 70% w stosunku do ca≥ego terenu 5UT,
5) maksymalna wysokoúÊ zabudowy ñ 1 kondygnacja naziemna przy maksymalnej wysokoúci do gzymsu 4,5 m,
6) minimalna powierzchnia zieleni ñ 30% w stosunku do
ca≥ego terenu 5UT, zaleca siÍ wykorzystanie pnπczy na
obsadzenie budynkÛw ekspozycji,
7) dopuszcza siÍ zadaszenie ekspozycji pozostajπcej na
otwartej przestrzeni wy≥πcznie w formie nawiπzujπcej do
historycznych peronÛw,
8) dopuszcza siÍ budowÍ ogrodzeÒ aøurowych o wysokoúci
do 1,2 m; ogrodzenie powinno umoøliwiaÊ wglπd na
teren ekspozycji,
9) nie dopuszcza siÍ lokalizacji miejsc parkingowych, z wyjπtkiem niezbÍdnych dla obs≥ugi technicznej, nie wiÍcej
jednak niø na 5 stanowisk,
10)dopuszcza siÍ dotychczasowe uøytkowanie bazy technicznej dla Zarzπdu Zieleni Miejskiej, z zaleceniem odnowienia elewacji i podniesienia estetyki obiektu.
10. Ustala siÍ w ciπgu 15 lat od daty podjÍcia niniejszej uchwa≥y,
przekszta≥cenie terenu Zak≥adÛw Przemys≥u Spirytusowego
ìWYBOROWAî S.A na tereny us≥ug rekreacyjno-sportowych,
oznaczone na rysunku planu symbolem 6UT.
11. Na terenie 6UT ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) do czasu uzyskania docelowego przeznaczenia terenu ñ
koniecznoúÊ odnowienia elewacji istniejπcych obiektÛw
oraz likwidacji tymczasowych budynkÛw gospodarczych
i wiat,
2) dopuszcza siÍ remonty istniejπcych obiektÛw, wy≥πcznie
w zakresie niezbÍdnym dla bezpieczeÒstwa i bieøπcego
funkcjonowania zak≥adu bez prawa ich rozbudowy i modernizacji,
3) dopuszcza siÍ adaptacjÍ wybranych obiektÛw do nowego programu funkcjonalnego,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy ñ 35%, a zainwestowana ñ 55% powierzchni terenu,
5) sytuowanie zabudowy przy uwzglÍdnieniu linii zabudowy
okreúlonych na rysunku planu,
6) zaleca siÍ uwzglÍdnienie w zagospodarowaniu otwartych
przejúÊ w kierunku jeziora, a takøe w nawiπzaniu do
istniejπcych na terenie 2ZP1 alejek parkowych,
7) minimalny procent zieleni ñ 40% powierzchni terenu,
8) maksymalna wysokoúÊ zabudowy projektowanej ñ 3
kondygnacje naziemne i 9 m do gzymsu wieÒczπcego,
9) dopuszcza siÍ wszystkie formy rozwiπzaÒ dachowych,
10)w docelowym zagospodarowaniu teren nie powinien byÊ
ogrodzony,
11)dopuszcza siÍ lokalizacjÍ nowych ciπgÛw pieszych
i rowerowych oraz wewnÍtrznych jezdni niepublicznych,
12)koniecznoúÊ zapewnienia (wy≥πcznie na terenie ograniczonym liniπ zabudowy) miejsc postojowych dla samochodÛw osobowych, w iloúci nie mniejszej niø:
ñ 3 stanowiska na kaødych 10 zatrudnionych,
ñ 4 stanowiska na kaøde 10 miejsc w obiektach úwiadczπcych us≥ugi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,
ñ 5 stanowisk na kaøde 10 ≥Ûøek hotelowych.
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13)dla kaødego z obiektÛw wymagana jest sumaryczna
liczba miejsc postojowych wynikajπca z wymienionych
w pkt 12 warunkÛw,
14)dla miejsc postojowych lokalizowanych poza kubaturπ
budynkÛw wymaga siÍ oddzielenia parkingu od obiektÛw
us≥ugowych pasem zadrzewieÒ o szerokoúci minimum
6 m, wprowadzenia pasÛw zadrzewieÒ o szerokoúci minimum 3 m co kaøde dwa rzÍdy miejsc postojowych oraz
aøurowej (z wype≥nieniem darniπ) nawierzchni,
15)przy obiektach, ktÛrych funkcja wymaga obs≥ugi pojazdami
ciÍøarowymi, ustala siÍ obowiπzek zorganizowania miejsc
prze≥adunku na w≥asnej dzia≥ce, w iloúci odpowiadajπcej
potrzebom obiektu,
16)przy obiektach hotelowych ñ wymagane zapewnienie
dojazdu dla autobusÛw oraz minimum l miejsce postojowe dla autobusÛw na kaøde 50 ≥Ûøek hotelowych.
12. Ustala siÍ teren us≥ug nieuciπøliwych: us≥ug publicznych oraz
us≥ug komercyjnych i handlu, oznaczony na rysunku planu
symbolem 7U.
13. Na terenie 7U ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) wprowadzenie zabudowy zwartej, przy uwzglÍdnieniu
obowiπzujπcej linii zabudowy okreúlonej na rysunku planu oraz przebiegu magistrali wodociπgowej i kolektora
deszczowego, zgodnie z wymaganiami technicznymi,
okreúlonymi przepisami szczegÛlnymi,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy ñ 50% powierzchni
terenu,
3) minimalny procent zieleni ñ 30%, powierzchni terenu,
4) rozwiπzanie architektoniczne i urbanistyczne powinno
tworzyÊ spÛjnπ kompozycyjnie ca≥oúÊ, reprezentowaÊ
wysoki standard funkcjonalny oraz walory architektoniczne,
5) obowiπzujπca wysokoúÊ zabudowy ñ do 5 kondygnacji
naziemnych przy maksymalnej wysokoúci do gzymsu
wieÒczπcego ñ 16 m,
6) dostÍp samochodem do us≥ug ñ od strony ulicy 4kL,
7) wy≥πcza siÍ z zainwestowania pas terenu wzd≥uø magistrali wodociπgowej, zaznaczony szrafem na rysunku
planu,
8) dopuszcza siÍ wszelkie formy rozwiπzaÒ dachowych,
9) zakazuje siÍ grodzenia terenu,
10)dopuszcza siÍ wtÛrne podzia≥y na mniejsze dzia≥ki dostosowane do zadaÒ realizowanych przez przysz≥ych inwestorÛw, pod warunkiem uwzglÍdnienia pe≥nej obs≥ugi
transportowej tych dzia≥ek od ulic zewnÍtrznych,
11)koniecznoúÊ zapewnienia miejsc postojowych dla samochodÛw osobowych, w iloúci nie mniejszej niø:
ñ 2 stanowiska na kaøde 100 m powierzchni uøytkowej
biur,
ñ 3 stanowiska na kaødych 10 zatrudnionych,
ñ 4 stanowiska na kaøde 100 m2 powierzchni uøytkowej obiektÛw handlowych,
ñ 4 stanowiska na kaøde 10 miejsc w obiektach úwiadczπcych us≥ugi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,
ñ 5 stanowisk na kaøde 10 ≥Ûøek hotelowych,
12)dla kaødego z obiektÛw wymagana jest sumaryczna
liczba miejsc postojowych wynikajπca z wymienionych
w pkt 11 warunkÛw,
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13)miejsca postojowe powinny byÊ zlokalizowane na dzia≥ce
zajmowanej przez obiekt, lub na dzia≥ce sπsiedniej za
zgodπ jej uøytkownika (dotyczy terenÛw niepublicznych);
minimum 60% wymaganych miejsc naleøy zapewniÊ
wewnπtrz kubatury budynkÛw,
14)przy obiektach hotelowych wymagane jest zapewnienie
dojazdu dla autobusÛw oraz miejsce postojowe dla
autobusÛw na kaøde 50 ≥Ûøek hotelowych,
15)przy obiektach, ktÛrych funkcja wymaga obs≥ugi pojazdami ciÍøarowymi, ustala siÍ obowiπzek zorganizowania
miejsc prze≥adunku na w≥asnej dzia≥ce, w iloúci odpowiadajπcej potrzebom obiektu,
16)w zagospodarowaniu terenu naleøy uwzglÍdniÊ lokalizacjÍ trafostacji.
14. Ustala siÍ tereny us≥ug nieuciπøliwych, z preferencjπ us≥ug
rekreacyjnych i urzπdzeÒ sportowych zwiπzanych z Parkiem
MaltaÒskim, oznaczone na rysunku planu symbolem 10UT/
US.
15. Na terenie 10UT/US ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) zabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ jako rozproszonπ ñ wkomponowanπ w zieleÒ o charakterze parkowym uwzglÍdniajπc nieprzekraczalne linie zabudowy okreúlone na rysunku planu,
2) rozwiπzanie architektoniczne i urbanistyczne powinno
tworzyÊ spÛjnπ kompozycyjnie ca≥oúÊ z za≥oøeniem parkowym, reprezentowaÊ wysoki standard funkcjonalny
oraz walory architektoniczne,
3) zainwestowanie dzia≥ki w obiekty budowlane i zieleÒ
drzewiastπ naleøy zaprojektowaÊ z uwzglÍdnieniem przebiegu magistrali wodociπgowej i kolektora deszczowego,
zgodnie z wymaganiami technicznymi, okreúlonymi przepisami szczegÛlnymi,
4) wzd≥uø magistrali wodociπgowej ustala siÍ uformowanie
obustronnej alei drzew,
5) teren naleøy zagospodarowaÊ wg zaakceptowanej przez
Zarzπd Miasta Poznania ca≥oúciowej koncepcji urbanistycznej, ewentualny podzia≥ na dzia≥ki inwestorskie moøe
nastπpiÊ wy≥πcznie na podstawie tej koncepcji i bez
wygradzania poszczegÛlnych dzia≥ek,
6) maksymalna powierzchnia zabudowy ñ 30%, zainwestowania ñ 45%,
7) minimalna powierzchnia zielem ñ 55%,
8) wysokoúÊ zabudowy nie moøe przekraczaÊ 11 m do
kalenicy,
9) dopuszcza siÍ wszelkie formy rozwiπzaÒ dachowych
z wy≥πczeniem dachÛw p≥askich, w przypadku dachÛw
stromych nachylenie ustala siÍ na 30∞ do 45∞,
10)koniecznoúÊ zapewnienia miejsc postojowych dla samochodÛw osobowych, w iloúci nie mniejszej niø:
ñ 2 stanowiska na kaøde 100 m2 powierzchni uøytkowej biur,
ñ 3 stanowiska na kaødych 10 zatrudnionych,
ñ 4 stanowiska na kaøde 100 m2 powierzchni uøytkowej obiektÛw handlowych,
ñ 4 stanowiska na kaøde 10 miejsc w obiektach úwiadczπcych us≥ugi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,
ñ 5 stanowisk na kaøde 10 ≥Ûøek hotelowych,
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11)dla kaødego z obiektÛw wymagana jest sumaryczna
liczba miejsc postojowych wynikajπca z wymienionych
w pkt 10 warunkÛw, zwiÍkszona o 10% z przeznaczeniem dla odwiedzajπcych Park MaltaÒski,
12)miejsca postojowe powinny byÊ zlokalizowane na terenie
1 OUT/US lub na dzia≥ce sπsiedniej za zgodπ jej uøytkownika (dotyczy terenÛw niepublicznych); minimum 60%
wymaganych miejsc naleøy zapewniÊ wewnπtrz kubatury
budynkÛw,
13)przy obiektach hotelowych wymagane zapewnienie dojazdu dla autobusÛw oraz l miejsce postojowe dla autobusÛw na kaøde 50 ≥Ûøek hotelowych,
14)przy obiektach, ktÛrych funkcja wymaga obs≥ugi pojazdami ciÍøarowymi, ustala siÍ obowiπzek zorganizowania
miejsc prze≥adunku na w≥asnej dzia≥ce, w iloúci odpowiadajπcej potrzebom obiektu,
15)w zagospodarowaniu terenu naleøy uwzglÍdniÊ lokalizacjÍ trafostacji.
16. Ustala siÍ tereny us≥ug sportu i rekreacji oznaczone na
rysunku planu symbolem 12UT/US ñ tereny ìterm maltaÒskichî.
17. Na terenie 12UT/US ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe ñ lokalizacja oúrodka sportowo-rekreacyjnego, rÛwnieø o profilu balneoklimatycznym,
wykorzystujπcego w≥aúciwoúci lecznicze, rehabilitacyjne
i rekreacyjne wÛd termalnych, a wiÍc: obiektÛw na
wolnym powietrzu typu baseny otwarte z rÛønorodnymi
urzπdzeniami s≥uøπcymi rekreacji wodnej (zjeødøalnie,
ìmorska falaî, trampolina, masaøe wodne itp.), budynkÛw
i budowli typu: hotele, p≥ywalnie kryte, restauracje, kawiarnie, obiekty lecznictwa profilaktycznego i odnowy
biologicznej,
2) przeznaczenie dopuszczalne ñ lokalizacja obiektÛw sportowych i rekreacyjnych na otwartym powietrzu nie zwiπzanych z wodπ, np. boisk wielofunkcyjnych, kortÛw
tenisowych, mini golfu, itp.,
3) zakaz wtÛrnych podzia≥Ûw gruntÛw,
4) zagospodarowanie ca≥oúci terenu wg jednej koncepcji
urbanistycznej zaakceptowanej przez Zarzπd Miasta Poznania uwzglÍdniajπcej ustalenia niniejszej uchwa≥y,
5) zakaz lokalizacji obiektÛw tymczasowych,
6) zainwestowanie terenu wymaga uwzglÍdnienia istniejπcej infrastruktury podziemnej, w tym pokazanej na rysunku planu strefy technicznej od magistrali wodociπgowej,
7) maksymalna wysokoúÊ zabudowy ñ 2 kondygnacje naziemne przy maksymalnej wysokoúci do kalenicy 9 m,
w przypadku lokalizacji p≥ywalni dopuszcza siÍ wysokoúÊ
zabudowy do 12 m, pod warunkiem zastosowania lekkiej
konstrukcji szkieletowej wype≥nionej materia≥em przezroczystym, przynajmniej od po≥owy wysokoúci obiektu,
a od strony jeziora, na ca≥ej powierzchni úciany budynku,
8) dopuszcza siÍ dla p≥ywalni dodatkowo przewyøszenie
wielkoúci podanej w pkt 8, wy≥πcznie w tych czÍúciach
obiektu, w ktÛrych wymaga tego konstrukcja urzπdzeÒ
sportowych i rekreacyjnych (np. zjeødøalnie, trampoliny),
jednak nie wyøej niø do 15 m,
9) sytuowanie zabudowy przy uwzglÍdnieniu linii zabudowy
okreúlonych na rysunku planu,
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10)poza liniπ zabudowy, ale w odleg≥oúci nie mniejszej niø
10 m od granic terenu mogπ byÊ lokalizowane baseny
otwarte, ma≥e obiekty budowlane mieszczπce urzπdzenia
obs≥ugi technicznej i towarzyszπce basenom otwartym
(np. szatnie, sanitariaty) o ≥πcznej powierzchni nie przekraczajπcej 150 m2, maksymalnej wysokoúci 4,5 m,
place zabaw, obiekty ma≥ej architektury s≥uøπce rekreacji
lub utrzymaniu porzπdku i bezpieczeÒstwa,
11)udzia≥ powierzchni zabudowy w ogÛlnej powierzchni
terenu nie wiÍcej niø 25% (dotyczy budynkÛw, parkingÛw, p≥ywalni krytych i innych zamkniÍtych obiektÛw
budowlanych dla ktÛrych ustalono nieprzekraczalnπ liniÍ
zabudowy),
12)minimalny procent powierzchni zieleni ñ 60% w stosunku
do ca≥ego terenu,
13)dopuszcza siÍ wszelkie formy rozwiπzaÒ dachowych
z wy≥πczeniem dachÛw p≥askich, w przypadku dachÛw
stromych nachylenie ustala siÍ na 30∞ do 45∞,
14)koniecznoúÊ zapewnienia ciπg≥oúci i publicznego dostÍpu
do pokazanych na rysunku planu drÛg pieszych,
15)zalecane miejsca wjazdÛw od ulic zewnÍtrznych pokazane sπ na rysunku planu, miejsce wjazdu i wejúcia na teren
ìtermî winien byÊ wyeksponowany akcentem urbanistycznym (np. reprezentacyjna brama),
16)dopuszcza siÍ lokalizacjÍ nowych ciπgÛw pieszych i rowerowych oraz wewnÍtrznych jezdni niepublicznych,
17)przy obiektach, ktÛrych funkcja wymaga obs≥ugi pojazdami ciÍøarowymi, ustala siÍ obowiπzek zorganizowania
miejsc prze≥adunku na w≥asnej dzia≥ce, w iloúci odpowiadajπcej potrzebom obiektu,
18)koniecznoúÊ zapewnienia (wy≥πcznie na terenie ograniczonym liniπ zabudowy) miejsc postojowych dla samochodÛw osobowych, w iloúci nie mniejszej niø:
ñ 2 stanowiska na kaødych 10 zatrudnionych,
ñ 2 stanowiska na kaøde 10 miejsc w obiektach úwiadczπcych us≥ugi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,
19)dla kaødego z obiektÛw wymagana jest sumaryczna
liczba miejsc postojowych wynikajπca z wymienionych
w pkt 18 warunkÛw,
20)preferuje siÍ lokalizacjÍ miejsc postojowych w podziemiach budynkÛw us≥ugowych,
21)dla miejsc postojowych lokalizowanych poza kubaturπ
budynkÛw wymaga siÍ oddzielenia parkingu od obiektÛw
us≥ugowych pasem zadrzewieÒ o szerokoúci minimum 6
m, wprowadzenia pasÛw zadrzewieÒ o szerokoúci minimum 3 m co kaøde dwa rzÍdy miejsc postojowych oraz
aøurowej (z wype≥nieniem darniπ) nawierzchni,
22)ustala siÍ maksymalnπ ca≥kowitπ powierzchniÍ parkingÛw poza kubaturπ budynkÛw ñ 0,5 ha (na powierzchniÍ
parkingu sk≥adajπ siÍ miejsca postojowe, drogi dojazdowe oraz pasy zieleni oddzielajπce rzÍdy miejsc postojowych),
23)przy obiektach hotelowych ñ wymagane zapewnienie
dojazdu dla autobusÛw oraz 1 miejsce postojowe dla
autobusÛw na kaøde 50 ≥Ûøek hotelowych,
24)w zagospodarowaniu terenu naleøy uwzglÍdniÊ istniejπcy
odwiert wÛd termalnych i zapewniÊ jego ochronÍ, zgodnie z przepisami szczegÛlnymi,
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25)w zagospodarowaniu terenu naleøy uwzglÍdniÊ lokalizacjÍ trafostacji,
26)dopuszcza siÍ budowÍ ogrodzenia aøurowego o wysokoúci do 1,2 m ñ uzupe≥nionego pnπczami lub øywop≥otem,
27)jako dopuszczalne uøytkowanie ustala siÍ realizacjÍ us≥ug
sportowoñrekreacyjnych o okreúlonych wyøej zasadach,
bez wymogÛw wykorzystania wÛd termalnych.
18. Na terenie 13UN zachowuje siÍ istniejπcπ zabudowÍ, dopuszcza siÍ jej remonty, modernizacjÍ i rozbudowÍ przy
zachowaniu istniejπcych zadrzewieÒ i docelowo 40% zieleni
na dzia≥ce oraz pod warunkiem nieprzekroczenia 35% powierzchni zabudowy dzia≥ki i maksymalnej wysokoúci rÛwnej
niøszej czÍúci bry≥y g≥Ûwnej budynku.
19. Ustala siÍ tereny us≥ug rekreacyjnych i sportowych w zieleni,
oznaczone na rysunku planu symbolem 14UT/US.
20. Na terenie 14UT/US ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza siÍ modernizacjÍ i remont istniejπcych obiektÛw oraz utrzymanie funkcji mieszkaniowej w istniejπcym
wymiarze, pod warunkiem zapewnienia dostÍpu na pozosta≥y teren nieruchomoúci,
2) dopuszcza siÍ rozbudowÍ istniejπcych obiektÛw do wysokoúci 3 kondygnacji oraz wprowadzenie funkcji us≥ugowej ñ pensjonat, oúrodek rekreacyjny lub sportowy
o wysokoúci budynkÛw do 3 kondygnacji przy maksymalnej wysokoúci do gzymsu 9 m,
3) maksymalna powierzchnia zabudowy ñ 25% w stosunku
do ca≥ego terenu 14UT/US,
4) ustala siÍ zachowanie istniejπcej zieleni o charakterze
leúnym i jej adaptacjÍ w przysz≥ym zagospodarowaniu
terenu,
5) minimalny procent powierzchni zieleni ñ 60% w stosunku
do ca≥ego terenu 14UT/US,
6) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ nowych ciπgÛw pieszych i rowerowych oraz wewnÍtrznych jezdni niepublicznych,
7) w przypadku zachowania funkcji mieszkaniowej oraz
sytuowania obiektÛw us≥ugowych, koniecznoúÊ zapewnienia liczby miejsc postojowych dla samochodÛw osobowych, w iloúci nie mniejszej niø:
ñ 2 stanowiska na kaøde mieszkanie,
ñ 3 stanowiska na kaødych 10 zatrudnionych,
ñ 4 stanowiska na kaøde 10 miejsc w obiektach úwiadczπcych us≥ugi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,
ñ 5 stanowisk na kaøde 10 ≥Ûøek hotelowych,
8) dla kaødego z obiektÛw wymagana jest sumaryczna
liczba miejsc postojowych wynikajπca z wymienionych w
pkt 7 warunkÛw; minimum 60% wymaganych miejsc
naleøy zapewniÊ wewnπtrz kubatury budynkÛw,
9) miejsca postojowe powinny byÊ zlokalizowane na dzia≥ce
zajmowanej przez obiekt,
10)dla miejsc postojowych lokalizowanych poza kubaturπ
budynkÛw, wymaga siÍ oddzielenia parkingu od obiektÛw
us≥ugowych pasem zadrzewieÒ o szerokoúci minimum 6
m, wprowadzenia pasÛw zadrzewieÒ o szerokoúci minimum 3 m co kaøde dwa rzÍdy miejsc postojowych oraz
aøurowej (z wype≥nieniem darniπ) nawierzchni,
11)przy obiektach hotelowych wymagane zapewnienie dojazdu dla autobusÛw oraz l miejsce postojowe dla autobusÛw na kaøde 50 ≥Ûøek hotelowych,
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12)w zagospodarowaniu terenu naleøy uwzglÍdniÊ lokalizacjÍ trafostacji.
21. Ustala siÍ teren us≥ug rekreacyjnych, oznaczony na rysunku
planu symbolem 17UT.
22. Na terenie 17UT ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza siÍ remonty istniejπcych obiektÛw,
2) nie dopuszcza siÍ rozbudowy istniejπcych obiektÛw dla
funkcji mieszkaniowej,
3) ustala siÍ jako docelowπ dla tego terenu funkcjÍ us≥ug
rekreacyjnych typu: ma≥a gastronomia, informacja turystyczna, wypoøyczalnia sprzÍtu rekreacyjnego itp.,
4) ustala siÍ maksymalnπ wysokoúÊ budynku 6 m do
gzymsu ñ 2 kondygnacje naziemne,
5) maksymalna powierzchnia zabudowy ñ 30% powierzchni
terenu,
6) minimalna powierzchnia zieleni ñ 40% powierzchni dzia≥ki, zaleca siÍ dodatkowo wykorzystanie pnπczy na obsadzenie budynkÛw.
23. Ustala siÍ teren us≥ug rekreacyjnych, oznaczony na rysunku
planu symbolem 21UT.
24. Na terenie 21UT ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza siÍ remonty istniejπcych obiektÛw bez ich
rozbudowy,
2) przeznaczenie podstawowe: us≥ugi rekreacyjne typu: ma≥a
gastronomia, informacja turystyczna, wypoøyczalnia sprzÍtu rekreacyjnego,
3) w przypadku przebudowy istniejπcego obiektu ustala siÍ
maksymalna, wysokoúÊ budynku na 4,5 m do gzymsu ñ
l kondygnacja naziemna,
4) powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 30% powierzchni terenu,
5) utrzymanie i ewentualne rozszerzenie obiektÛw ma≥ej
architektury zwiπzanej z rekreacjπ ñ placem zabaw dla
dzieci,
6) minimalna powierzchnia zieleni urzπdzonej na dzia≥ce
(drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki) ñ 40% powierzchni
dzia≥ki, zaleca siÍ wykorzystanie pnπczy na obsadzenie
budynkÛw.
25. Ustala siÍ teren us≥ug rekreacyjnych, oznaczony na rysunku
planu symbolem 22UT.
26. Na terenie 22UT ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: hotel, gastronomia, obiekty kubaturowe i plenerowe zwiπzane z turystykπ, sportem i rekreacjπ,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy ñ 30%,
3) kszta≥towanie zabudowy jako wkomponowanej w zieleÒ
przy uwzglÍdnieniu istniejπcych zadrzewieÒ i przepisÛw
szczegÛlnych,
4) minimalny procent zieleni 45% powierzchni terenu,
5) maksymalna wysokoúÊ zabudowy 9 m do gzymsu wieÒczπcego plus uøytkowe poddasze,
6) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ nowych ciπgÛw pieszych i
owerowych oraz wewnÍtrznych jezdni niepublicznych,
7) koniecznoúÊ zapewnienia miejsc postojowych dla samochodÛw osobowych, w iloúci nie mniejszej niø:
ñ 3 stanowiska na kaødych 10 zatrudnionych,
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ñ

4 stanowiska na kaøde 10 miejsc w obiektach úwiadczπcych us≥ugi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,
ñ 5 stanowisk na kaøde 10 ≥Ûøek hotelowych,
8) dla kaødego z obiektÛw wymagana jest sumaryczna
liczba miejsc postojowych wynikajπca z wymienionych
w pkt 7 warunkÛw,
9) koniecznoúÊ zapewnienia ìs≥uøebnoúciî ok. 30 miejsc
postojowych dla obs≥ugi terenu 24UT,
10)dla miejsc postojowych lokalizowanych poza kubaturπ
budynkÛw, wymaga siÍ oddzielenia parkingu od obiektÛw us≥ugowych pasem zadrzewieÒ o szerokoúci minimum 6 m, wprowadzenia pasÛw zadrzewieÒ o szerokoúci minimum 3 m co kaøde dwa rzÍdy miejsc postojowych oraz aøurowej (z wype≥nieniem darniπ) nawierzchni,
11)przy obiektach, ktÛrych funkcja wymaga obs≥ugi pojazdami ciÍøarowymi, ustala siÍ obowiπzek zorganizowania
miejsc prze≥adunku na w≥asnej dzia≥ce, w iloúci odpowiadajπcej potrzebom obiektu,
12)przy obiektach hotelowych ñ wymagane zapewnienie
dojazdu dla autobusÛw oraz minimum l miejsce postojowe dla autobusÛw na kaøde 50 ≥Ûøek hotelowych,
13)zachowanie istniejπcego zabytkowego mauzoleum, i jego
uwzglÍdnienie oraz wyeksponowanie w przysz≥ym zagospodarowaniu terenu,
14)w zagospodarowaniu terenu naleøy uwzglÍdniÊ lokalizacjÍ dwÛch trafostacji.
27. Ustala siÍ teren us≥ug rekreacyjnych oznaczony na rysunku
planu symbolem 23UT.
28. Na terenie 23UT ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) utrzymanie dotychczasowej funkcji ñ koÒcowa stacja
kolejki wπskotorowej,
2) odbudowa zniszczonego obiektu powinna nastπpiÊ w formie nawiπzujπcej do architektury budynku na terenie
1UT,
3) ewentualna rozbudowa moøe nastπpiÊ jedynie w granicach dzia≥ki,
4) przeznaczenie dopuszczalne ñ us≥ugi gastronomii, handlu
drobnego, rekreacji np. wypoøyczalnia rowerÛw.
29. Ustala siÍ tereny us≥ug rekreacyjnych, oznaczone na rysunku
planu symbolem 24UT.
30. Na terenie 24UT ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu docelowo pod oúrodek rekreacyjny,
2) dopuszcza siÍ modernizacjÍ i rozbudowÍ istniejπcych
obiektÛw i przystosowanie ich do funkcji rekreacyjnej,
oraz budowÍ nowych, zgodnie z przeznaczeniem terenu,
3) dopuszcza siÍ utrzymanie funkcji mieszkaniowej w istniejπcym wymiarze,
4) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw ñ 3 kondygnacje naziemne (w tym poddasze uøytkowe) przy maksymalnej
wysokoúci kalenicy 10 m,
5) dachy o nachyleniu 30-45%, kryte dachÛwkπ lub gontem,
6) maksymalna powierzchnia zabudowy 2500 m2, kszta≥towana jako rozproszona przy za≥oøeniu, øe poszczegÛlne
budynki nie przekroczπ w rzucie poziomym 800 m2,
7) przy realizacji zabudowy, o ktÛrej mowa w pkt 6 dopuszcza siÍ powiπzanie poszczegÛlnych budynkÛw ≥πcznikami
przeszklonymi o wysokoúci l kondygnacji,
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8) sytuowanie zabudowy przy uwzglÍdnieniu linii zabudowy
okreúlonej na rysunku planu, budynki powinny tworzyÊ
harmonijnπ ca≥oúÊ wpisanπ w krajobraz, dostosowane do
rzeüby terenu i istniejπcych zadrzewieÒ, powinny teø byÊ
wykoÒczone szlachetnymi materia≥ami,
9) maksymalna powierzchnia zainwestowania ñ 15% terenu,
10)minimalny procent zieleni ñ 80% powierzchni terenu,
11)zachowanie istniejπcych zadrzewieÒ i ich adaptacjÍ w przysz≥ym zagospodarowaniu,
12)dopuszcza siÍ lokalizacjÍ maksimum 10 miejsc postojowych dla samochodÛw w≥adajπcego nieruchomoúciπ,
awaryjnych i obs≥ugi technicznej; pojazdom tym ustala
siÍ dostÍp poprzez drogÍ pieszπ, zlokalizowanπ na terenie
5ZL, wed≥ug rysunku planu; dla pozosta≥ych uøytkownikÛw i zaopatrzenia wymagane jest uøycie transportu nie
emitujπcego spalin; dla pojazdÛw nie spe≥niajπcych tego
warunku wymaga siÍ zapewnienia miejsc parkowania na
terenie 22UT,
13)niezbÍdna lokalizacja obiektÛw infrastruktury technicznej
ñ trafostacji i przepompowni úciekÛw, s≥uøπcych planowanej inwestycji.
ß10
1. Obszar Jeziora MaltaÒskiego obejmuje teren niecki jeziora
wraz z pasem brzeønym i urzπdzeniami Toru Regatowego
w liniach rozgraniczajπcych, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1W/US.
2. W pasie brzeønym wokÛ≥ Jeziora MaltaÒskiego zachowuje
siÍ obecne uøytkowanie tj. teren trawiasty na styku z taflπ
wodnπ z wy≥πczeniem terenÛw 1ZP1, 16UT/US i 20US, na
ktÛrych trwa≥e istniejπce betonowe umocnienie brzegu
wynika z potrzeb funkcjonowania i obs≥ugi Toru Regatowego.
3. Na styku z terenem 10ZP2, na wysokoúci terenu 18UT
dopuszcza siÍ zachowanie istniejπcego kπpieliska.
4. Na styku terenu 1W/US z terenem 5ZP2 dopuszcza siÍ
urzπdzenie kπpieliska.
5. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ pomostu o powierzchni nie wiÍkszej niø 100 m2 w granicach ewentualnego kπpieliska,
o ktÛrym mowa w ust. 4.
6. Zachowuje siÍ istniejπce wody powierzchniowe, oznaczone
na rysunku planu w liniach rozgraniczajπcych symbolem
2W/ZO (wody na terenie ogrodu zoologicznego); dopuszcza
siÍ zmianÍ ich linii brzegowej i przebudowÍ, uzasadnionπ
potrzebami ogrodu zoologicznego i zgodnie z warunkami
okreúlonymi na podstawie przepisÛw szczegÛlnych.
7. Zachowuje siÍ istniejπce wody powierzchniowe (poza wymienionymi wyøej), oznaczone na rysunku planu symbolem
3W oraz oznaczeniem graficznym i ustala zakaz: kanalizowania istniejπcych ciekÛw.
8. Dopuszcza siÍ na ciekach i w zasiÍgu ich naturalnych dolin
budowÍ urzπdzeÒ hydrotechnicznych (stopni wodnych, jazÛw, zbiornikÛw ìma≥ej retencjiî), zgodnie z warunkami
okreúlonymi na podstawie przepisÛw szczegÛlnych.
9. Ustala siÍ zachowanie pasa o szerokoúci minimum 4 m,
liczπc od gÛrnej skarpy ñ wolnego od zainwestowania
i zadrzewieÒ, po obu stronach istniejπcych ciekÛw: Cybiny
i Szklarki, umoøliwiajπcego dostÍp do nich w przypadku
konserwacji.
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ß11
1. Ustala siÍ tereny zieleni ogÛlnie dostÍpnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami:
1) ZP1 ñ zieleÒ parkowa ñ tereny spacerowo-wypoczynkowe,
2) ZP2 ñ obszary typu parkowego z rozszerzonym zakresem
wykorzystania ñ z urzπdzeniami sportowo-rekreacyjnymi
lub przestrzeniami na urzπdzanie imprez masowych (festyny, pikniki), a takøe tereny zadrzewieÒ, skwerÛw.
2. Zachowuje siÍ istniejπce tereny zieleni ogÛlnie dostÍpnej
parkowej, oznaczone na rysunku planu 1ZP1 i 2ZP1 z nakazem ich pielÍgnacji i wzbogacania, zieleÒ z duøym udzia≥em
trawnikÛw i przestrzeni otwartych, tworzone zgodnie z ustalonπ kompozycjπ przestrzennπ przy udziale takich elementÛw, jak: aleje spacerowe, place, osie widokowe, wnÍtrza
parkowe, grupy drzew i krzewÛw o zrÛønicowanej kolorystyce, sadzawki, fontanny, kaskady itp. Dopuszcza siÍ lokalizacjÍ urzπdzeÒ do wypoczynku biernego ñ muszle koncertowe,
wiaty, zadaszenia, ≥awki, altany, znaki informacyjne, urzπdzenia infrastruktury technicznej itp. Udzia≥ powierzchni zajÍtej
przez ww. obiekty i urzπdzenia w ogÛlnej powierzchni zieleni
nie powinien przekraczaÊ 25%.
3. W ramach prowadzonych remontÛw sieci uzbrojenia technicznego naleøy uwzglÍdniaÊ maksymalnπ ochronÍ drzewostanu.
4. Przy maksymalnym zachowaniu istniejπcego drzewostanu
dopuszcza siÍ lokalizacjÍ nowych ciπgÛw pieszych i rowerowych.
5. Na terenach ZP1 i ZP2 ustala siÍ zakaz lokalizowania ma≥ej
gastronomii (sta≥ej i sezonowej), z wyjπtkiem terenÛw wymienionych w ust. 15.
6. Na terenach ZP2 ustala siÍ wprowadzanie ma≥ej architektury:
obiektÛw s≥uøπcych utrzymaniu porzπdku oraz urzπdzeÒ
sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych do rekreacji czynnej i biernej, drÛg pieszych i rowerowych, dopuszcza siÍ
realizacjÍ boisk i urzπdzeÒ do gier ma≥ych; udzia≥ powierzchni
tak zagospodarowanej nie powinien przekraczaÊ 40% w stosunku do ogÛlnej powierzchni zieleni.
7. Na terenach 1ZP1 i 2ZP1 ustala siÍ utrzymanie istniejπcego
za≥oøenia parkowego bez moøliwoúci jakiejkolwiek ingerencji
w istniejπce kompozycje zieleni, poza koniecznymi zabiegami
pielÍgnacyjnymi oraz sezonowπ aranøacjπ gazonÛw.
8. Na terenie 2ZP1 ustala siÍ zachowanie istniejπcych studni
jako awaryjnych.
9. Na terenie 7ZP2 ustala siÍ docelowo likwidacjÍ dawnej bazy
ìInstaluî i ustala siÍ przekszta≥cenie terenu na park.
10. Na terenach 7ZP2, 8ZP2 dodatkowo przestrzeÒ moøe byÊ
wykorzystana na urzπdzanie imprez masowych ñ festyny,
pikniki, z dopuszczeniem lokalizowania tymczasowych obiektÛw (na czas trwania imprezy) gastronomicznych, punktÛw
handlowych czy obiektÛw sportowych lub s≥uøπcych rozrywce, bez naruszania istniejπcego drzewostanu.
11. Na terenie 10ZP2 ustala siÍ utrzymanie istniejπcych obiektÛw budowlanych: amfiteatru, obiektÛw ma≥ej architektury w
dotychczasowej skali.
12. Na terenach 5ZP2 i 10ZP2, na wysokoúci terenu 18UT,
dopuszcza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw zwiπzanych z plaøπ i kπpieliskiem, typu: szatnie, przebieralnie, wypoøyczalnie sprzÍtu plaøowego i wodnego, sanitariaty, obiekty przenoúne
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sezonowego drobnego handlu i ma≥ej gastronomii, pod
warunkiem odprowadzenia úciekÛw do kanalizacji sanitarnej,
o ≥πcznej powierzchni maksymalnie do 150 m2 na kaødym
z terenÛw.
13. Na terenie 5ZP2 ustala siÍ budowÍ osadnika wÛd deszczowych na przebiegajπcym przez wymieniony teren kanale
deszczowym.
14. Na terenach 1ZP1, 2ZP1 i 3ZP2 dopuszcza siÍ, pod warunkiem nienaruszenia istniejπcego drzewostanu, realizacjÍ systemu wodnego (otwarty kana≥ z kaskadowymi stawami) dla
odprowadzenia zuøytych wÛd z ìterm maltaÒskichî, wy≥πcznie o parametrach nie przekraczajπcych dopuszczalnych
wskaünikÛw zanieczyszczeÒ dla wÛd kl. II zgodnie z przepisami szczegÛlnymi.
15. Na kaødym z terenÛw 1ZP1, 4ZP2, 7ZP2, 8ZP2, 10ZP2
dopuszcza siÍ lokalizacjÍ po jednym obiekcie ma≥ej gastronomii, pod nastÍpujπcymi warunkami:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy ñ 150 m2,
2) maksymalna wysokoúÊ zabudowy ñ 3 m do gzymsu,
4,5 m do kalenicy,
3) lokalizacja w odleg≥oúci nie wiÍkszej niø 6 m od linii
rozgraniczenia ulicy ogÛlnie dostÍpnej.
16. Dopuszcza siÍ zachowanie istniejπcych na terenie 1ZP1
obiektÛw kubaturowych pod warunkiem ich przebudowy,
zw≥aszcza elewacji, celem uzyskania wysokich walorÛw
architektonicznych i estetycznych, przy utrzymaniu powierzchni zabudowy nie wiÍkszej niø dotychczasowa oraz uporzπdkowaniu bezpoúredniego otoczenia, z przeznaczeniem na
us≥ugi sportowoñrekreacyjne lub gastronomiczne.
17. Na terenach 1ZP1, 5ZP2, 9ZP2 i 10ZP2 ustala siÍ koniecznoúÊ zapewnienia ciπg≥oúci i publicznego dostÍpu do pokazanych na rysunku planu drÛg rowerowych i pieszych, w tym
promenady nad Jeziorem MaltaÒskim.
18. Na terenie 3ZP2 ustala siÍ zachowanie istniejπcej zieleni oraz
dopuszcza siÍ wprowadzenie funkcji zwiπzanej z termami
bez prawa lokalizacji budynkÛw.
19. Na terenie 4ZP2 ustala siÍ przeznaczenie pod tereny zieleni
ogÛlnie dostÍpnej.
20. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 7ZP2 ustala siÍ
zachowanie pagÛrkowatej powierzchni pokrytej zieleniπ trawiastπ, dopuszcza siÍ wprowadzenie urzπdzeÒ rekreacyjnych
ñ plenerowych i dekoracyjnych kompozycji zieleni wysokiej,
oraz ustala siÍ koniecznoúÊ zapewnienia ciπg≥oúci pokazanych na rysunku planu promenady w przed≥uøeniu ciπgu
1kX.
21. Na rysunku planu, na terenie 10ZP2, pokazuje siÍ niepublicznπ drogÍ dojazdowπ do zlokalizowanych na terenie 20US
trybun Toru Regatowego oraz drogÍ wzd≥uø jeziora na
terenach 1ZP1, 5ZP2, 8ZP2.10ZP2, przeznaczonπ do wspÛlnego uøytkowania przez rowerzystÛw i pojazdy obs≥ugi Toru
Regatowego.
22. Na terenie 11ZP2 ustala siÍ przeznaczenie terenu pod zieleÒ
publicznπ i dopuszcza moøliwoúÊ urzπdzenia dostÍpnych
z ulicy 4kD miejsc postojowych dla samochodÛw osobowych, pod warunkiem zachowania istniejπcego drzewostanu.
23. Na terenie 12ZP2 ñ ustala siÍ przeznaczenie terenu pod
pomnik ziemny z nawierzchniπ darniowπ ñ Kopiec Wolnoúci,
o wysokoúci maksymalnie 118,0 m n.p.m., z lokalizacjπ na
jego szczycie punktu widokowego; u podnÛøa Kopca
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dopuszcza siÍ realizacjÍ maksymalnie 5 miejsc postojowych
dla obs≥ugi technicznej.
ß12
1. Na terenie 1ZO zachowuje siÍ dotychczasowy sposÛb uøytkowania, tj. ogrÛd zoologiczny jako miejsce przetrzymywania
zwierzπt naleøπcych do gatunkÛw dziko øyjπcych i zwiπzanπ
z tym dzia≥alnoúÊ naukowo-badawczπ, dydaktycznπ, ekspozycyjnπ, popularyzatorskπ i rekreacyjnπ.
2. OgrÛd zoologiczny podlega úcis≥ej ochronie, zmierzajπcej do
zachowania warunkÛw przyrodniczych niezbÍdnych do jego
prawid≥owego funkcjonowania i rozwoju.
3. Na terenie 1ZO ustala siÍ utrzymanie oraz kontynuacjÍ
rozbudowy obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ zwiπzanych
z dzia≥alnoúciπ ogrodu zoologicznego, w oparciu o sporzπdzany program dzia≥alnoúci i rozwoju, pod warunkiem, øe nie
spowoduje to zmiany stosunkÛw wodnych, zw≥aszcza obniøenia poziomu wÛd gruntowych oraz zanieczyszczania powierzchni ziemi, a takøe wÛd oraz powietrza atmosferycznego na terenie ogrodu albo w jego otoczeniu.
4. Obiekty budowlane albo urzπdzenia, znajdujπce siÍ na terenie ogrodu zoologicznego, niezwiπzane z dzia≥alnoúciπ ogrodu,
mogπ byÊ uøytkowane wy≥πcznie w sposÛb nie kolidujπcy
z funkcjonowaniem ogrodu.
5. Na terenie 1ZO, w obrÍbie lasÛw oraz uøytku ekologicznego,
obowiπzujπ ustalenia odpowiednio jak dla terenÛw ZL i uøytku ekologicznego.
6. Ustala siÍ utrzymanie jezdni niepublicznej i chodnikÛw
przed bramπ g≥Ûwnπ oraz niepublicznej jezdni ñ dojazdu do
zaplecza, wed≥ug rysunku planu.
ß13
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Z£ stanowiπ
lasy ochronne w rozumieniu przepisÛw szczegÛlnych.
2. Na terenach ZL ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) zachowanie dotychczasowego sposobu uøytkowania,
w tym utrzymanie polan wypoczynkowych, szczegÛlnie
polany na terenie 2ZL po pÛ≥nocnej str. rzeki Cybiny przy
terenie 21U, ìpolanki harcerskiejî na terenie 4ZL oraz
wokÛ≥ stawu Olszak i wzd≥uø rzeki Cybiny na wschÛd od
stawu Olszak. na terenie 5ZL,
2) dopuszcza siÍ realizacjÍ nastÍpujπcych budowli w porozumieniu z w≥aúcicielem lasu:
a) drogi rowerowe,
b) drogi techniczne dla s≥uøb leúnych,
c) drogi spacerowe,
d) drogi do jazdy konnej,
e) mostki i estakady zwiπzane z obiektami, o ktÛrych
mowa w pkt a-d,
f) urzπdzenie melioracji wodnych,
g) obiekty infrastruktury technicznej,
h) sieci infrastruktury technicznej,
i) parkingi leúne o powierzchni nie przekraczajπcej 400 m2
i nie wiÍcej niø 20 stanowisk dla samochodÛw osobowych, przylegajπce do ulic z jezdniami publicznymi,
3) koniecznoúÊ zapewnienia ciπg≥oúci i publicznego dostÍpu
do pokazanych na rysunku planu drÛg pieszych i rowerowych,
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4) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw ma≥ej architektury
s≥uøπcych rekreacji lub utrzymaniu porzπdku (≥awki, kosze na odpadki, tablice informacyjne) przy úcieøkach
pieszych i trasach rowerowych,
5) dopuszcza siÍ w miejscach polan wypoczynkowych i widokowych, lokalizacjÍ placÛw gier i zabaw dla dzieci,
miejsc biwakowych, parkingÛw rowerowych, zadaszeÒ,
sto≥Ûw i ≥awek,
6) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ niewielkich (maksymalna powierzchnia w rzucie poziomym ñ 150 m2 i wysokoúÊ
l kondygnacja naziemna) obiektÛw obs≥ugi turystÛw (np.
ma≥a gastronomia, wypoøyczalnie sprzÍtu rekreacyjnego)
na obrzeøach lasÛw od strony ulic lokalnych kL w miejscach niezadrzewionych, pod warunkiem bezkolizyjnego
zapewnienia potrzebnych mediÛw infrastruktury technicznej,
7) tereny 1ZL i 2ZL stanowiπ dodatkowo otulinÍ i rezerwÍ
dla powiÍkszenia istniejπcego ogrodu zoologicznego,
8) zachowanie istniejπcego naturalnego wyp≥ywu wody podziemnej ñìürÛde≥kaî na terenie 4ZL, na granicy z terenem
20US, i utrzymanie publicznego dostÍpu do niego,
9) prowadzona na terenach 2ZL i 5ZL gospodarka leúna
winna byÊ podporzπdkowana celom ochrony uøytku
ekologicznego,
10)w granicach uøytku ekologicznego nie dopuszcza siÍ realizacji nowych obiektÛw, o ktÛrych mowa w pkt 2 lit. g-i.
3. Na terenach 2ZL i 5ZL wyznacza siÍ (wed≥ug rysunku planu)
drogÍ pieszπ, na ktÛrej dopuszcza siÍ ruch pojazdÛw nie
emitujπcych spalin oraz przejazd samochodÛw w≥adajπcego
nieruchomoúciπ i pojazdÛw obs≥ugi technicznej terenu 24UT.
4. Na terenie 4ZL dopuszcza siÍ lokalizacjÍ niepublicznej drogi
dojazdowej wzd≥uø granicy z terenami 12ZP2 oraz 19US/
UT.
5. Na terenie 2ZL okreúla siÍ rysunkiem planu zalecany obszar
dla wyznaczenia tras o zwiÍkszonym stopniu trudnoúci,
przeznaczonych w szczegÛlnoúci dla rowerÛw gÛrskich.
6. Na terenach 1ZL i 2ZL pokazane na rysunku planu jezdnie
niepubliczne przeznacza siÍ dla dojazdu do obiektÛw zlokalizowanych na terenach 1RLU i 2RLU oraz awaryjnego
dojazdu do parkingu przy ZOO drogπ 9kP.
7. Dopuszcza siÍ budowÍ na terenach leúnych w obrÍbie
istniejπcych ciekÛw i w zasiÍgu ich naturalnych dolin, budowÍ urzπdzeÒ hydrotechnicznych (stopni wodnych, jazÛw,
zbiornikÛw ìma≥ej retencjiî).
8. Ustala siÍ tereny zalesieÒ, oznaczone na rysunku planu
symbolem 1RL1 z dostosowaniem drzewostanu do warunkÛw siedliskowych, z wy≥πczeniem pasa terenu o szerokoúci
4 m wzd≥uø rzeki Szklarki, po obu jej stronach.
9. Na terenie 1RL1 obowiπzujπ ustalenia jak dla obszarÛw Z£
z dopuszczeniem lokalizacji plenerowych obiektÛw sportowo-rekreacyjnych na wolnym powietrzu (boiska do gier
ma≥ych) na powierzchni do 30% ca≥ego terenu 1RL1 z zastrzeøeniem ust. 8.
10. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu 1RL1 dopuszcza siÍ uøytkowanie terenu jako tymczasowych ogrodÛw, z wy≥πczeniem pasa terenu o szerokoúci minimum 4 m
po obu stronach rzeki Szklarki.
11. Dla terenu 2RL1 ustala siÍ odtworzenie zieleni leúnej i wprowadzenie gÍstego pasa zadrzewieÒ wspomagajπcych uøytek
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ekologiczny Olszak I i pe≥niπcych funkcjÍ izolacyjnπ od terenu
22UT.
12. Ustala siÍ tereny upraw leúnych, oznaczone na rysunku planu
symbolem 1RL2.
13. Na terenie 1RL2 ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) ustala siÍ docelowo zalesienie terenu,
2) dopuszcza siÍ zachowanie istniejπcej funkcji,
3) zakazuje siÍ lokalizacji zabudowy z wyjπtkiem obiektÛw
i urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß14
1. Ustala siÍ tereny budynkÛw i budowli zwiπzanych z gospodarka leúnπ, oznaczone na rysunku planu symbolem RLU.
2. Na terenach RLU ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza siÍ modernizacjÍ i remonty istniejπcych obiektÛw,
2) ustala siÍ zachowanie charakteru istniejπcych obiektÛw,
3) dopuszcza siÍ rozbudowÍ istniejπcych obiektÛw w zakresie
niezbÍdnym dla prawid≥owego ich funkcjonowania i wykonywania zadaÒ zwiπzanych z gospodarkπ leúnπ.
ß15
1. Ustala siÍ przeznaczenie pod infrastrukturÍ transportowπ
terenÛw oznaczonych symbolami z pierwszπ literπ ìkî.
2. Dla nowych, wyznaczonych niniejszym planem ulic, parkingÛw, ciπgÛw pieszych i rowerowych, wprowadza siÍ obowiπzek kompleksowej (w ramach jednego zadania inwestycyjnego) realizacji wszystkich przewidzianych planem elementÛw
pasa drogowego.
3. Ustalenia dla poszczegÛlnych terenÛw infrastruktury transportowej zawarto w tabeli nr l, przy czym:
1) symbole kGP, kG, kZ, kL i kD odpowiadajπ klasom ulic:
g≥Ûwnej ruchu przyspieszonego, g≥Ûwnej, zbiorczej, lokalnej i dojazdowej wg rozporzπdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
2) symbole kP i kk oznaczajπ odpowiednio: parking publiczny i tereny kolejki wπskotorowej ìMaltankaî,
3) zapisy w kolumnie ìNazwaî podane ma≥ymi literami sπ
nieobowiπzujπce,
4) niezaleønie od okreúlenia szerokoúci linii rozgraniczenia
jako minimalnej, rysunek planu ustala w niektÛrych
przypadkach wiÍksze szerokoúci pasa drogowego; w szczegÛlnoúci dotyczy to poszerzeÒ przy skrzyøowaniach,
5) ustalane lokalizacje oraz szerokoúci jezdni, chodnikÛw
i drÛg rowerowych dotyczπ odcinkÛw miÍdzy skrzyøowaniami,
6) zalecane rozwiπzania w rejonie skrzyøowaÒ podaje rysunek planu; dopuszcza siÍ ich zmiany, pod warunkiem
zachowania wszystkich wymaganych planem elementÛw
i parametrÛw pasa drogowego,
7) o ile treúÊ tabeli nie stanowi inaczej, dostÍpnoúÊ do
poszczegÛlnych ulic reguluje rozporzπdzenie, o ktÛrym
mowa w pkt 1.
4. Miejsca parkingowe dla osÛb korzystajπcych z terenÛw
rekreacyjne-sportowych obszaru planu zapewnia siÍ na ogÛlnie
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dostÍpnych parkingach zlokalizowanych na ich obrzeøu,
oznaczonych na rysunku planu symbolem kP. Na kaødym
z parkingÛw dopuszcza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw dla úwiadczenia us≥ug obs≥ugi turystÛw: a wiÍc ma≥ej gastronomii,
drobnego handlu, pamiπtkarstwa, wypoøyczalni sprzÍtu spor-
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towego i rekreacyjnego, sanitariatÛw, podstawowych us≥ug
telekomunikacyjnych i bankowych; obiekty, te nie mogπ
przekraczaÊ ≥πcznie 1% powierzchni parkingu, na ktÛrym
zostanπ zlokalizowane.

Tab. 1 ñ Ustalenia dla infrastruktury transportowej

Symbol

Nazwa

Linie
rozgraniczające

Jezdnia

Nawierzchnia

1kk

MALTANKA

wg rys. planu

brak

tor 600 mm

2kk

MALTANKA

wg rys. planu

brak

tor 600 mm

3kk

MALTANKA

wg rys. planu

brak

tor 600 mm

4kk

MALTANKA

wg rys. planu

brak

tor 600 mm

1kGP

WARSZAWSKA

6 –14,5 m

6,0 – 7,0
m

bitumiczna

2kGP

WARSZAWSKA

8m

brak

nie dotyczy

1kG

W. MAJAKOW-SKIEGO

21,0-36,5 m

1 x 14,0
m

bitumiczna

Chodniki

Drogi
rowerowe

Inne

Kolejka dziecięca. Odcinek pętla
Maltanka - ul. Komandoria. Tory
odstawcze z remizą. Wewnątrz
brak
brak
pętli - możliwe dodatkowe tory
dla skansenu taboru
wąskotorowego.
Kolejka dziecięca. Odcinek ul.
Komandoria - ul. Trocka.
brak
brak
Przystanek „Ptyś” - do
modernizacji.
Kolejka dziecięca. Odcinek ul.
Trocka -ul. Wileńska. Przystanek
brak
brak
„Balbinka” (z mijanką) - do
modernizacji.
Kolejka dziecięca. Odcinek ul.
Wileńska -pętla Zwierzyniec.
Istniejący tunel pod wjazdem na
camping i przejazd drogi
brak
brak dojazdowej do mety Toru
Regatowego. Ustala się
możliwość realizacji przystanku
kolejki przy mecie Toru
Regatowego.
Fragment pasa drogowego ul.
Warszawskiej, obejmujący
lokalną jezdnię dojazdową do
w
Novotelu. W jezdni - droga
brak
jezdni
rowerowa główna. Na
rozdzieleniu kierunków ruchu jezdnie szerokości min. 3,5 m.
Fragment pasa drogowego ul.
1x
1 x min.
Warszawskiej, obejmujący
min.2,
2,0 m
chodnik i projektowaną główną
5m
drogę rowerową.
Odcinek ul. Inflancka - ul. Chartowo. Projektowana rozbudowa
skrzyżowania z ul. Inflancką.
Przystanki autobusowe wraz z
dojściami -wg rysunku planu
min. 2,0
Dopuszcza się zorganizowanie
m po str. brak
na prawe skręty jednego
pn.
wspólnego wjazdu i wyjazdu z
terenów 12ZP2, 19US/UT, 4ZL,
5ZL pod warunkiem
wybudowania pasów wyłączenia
i włączenia.
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2,5 m
iw
min. 2,0
strefie
m po str.
zamie
pn.
szkani
a

2kG

W. MAJAKOWSKIEGO

30,0-41,0 m

1kZ

KRAŃCOWA

25,0-33,5 m

6,0 m

bitumiczna

2 x min.
2,0 m

brak

2kZ

CZEKALSKIE

min. 18,0 m

7,0m

bitumiczna

min. 2,5
m po str.
pn.

brak

3kZ

W. MAJAKOWSKIEGO

min. 13,0 m

6,0 m

odcink
bitumiczna min. l,5 m i min.
2,0 m

1kL

KRAŃCOWA

16,0-28,0 m 5,0-6,0 m bitumiczna

2kL

GRODZIEŃSKA

3kL

TROCKA

2 x 7,0 +
bitumiczna
l x 6,0 m

20,0 m

6,0 m

bitumiczna

min. 20,0 m

6,0 m

bitumiczna

4kL

projektowana

min. 17,0 m

5kL

WARSZAWSKA

wg rys. planu 6,0-7,0 m bitumiczna

6kL

ŚW.
MICHAŁA

wg rys. planu

7kL

KOMANDORIA

17,0-22,0 m 6,0-7,0 m bitumiczna

8kL

KOMANDORIA

15,0 m

6,0 m

10,5 m

6,0 m

bitumiczna

bitumiczna

bitumiczna

min. 1,5
m po str.
pd.

min. 2,0
m po str.
pn.
2 x min.
2,0 m

p.
inne

brak

Odcinek ul. Chartowo - ul.
Szwajcarska. Poszerzenia jezdni
na obu skrzyżowaniach. Po str.
południowej - pieszojezdnia
(strefa zamieszkania). W jej
przedłużeniu chodnik szer.1,5 m
i droga rowerowa lokalna szer.
2,5 m. Przystanki autobusowe wg rys. planu. Dopuszcza się
zorganizowanie jednego wjazdu i
wyjazdu z terenu 22UT pod
warunkiem wybudowania pasów
wyłączenia i włączenia.
Odcinek ul. Mińska - ul.
Czekalskie.
Projektowane poszerzenie na
skrzyżowaniu z ul. Krańcową.
Obsługa posesji nr 1-13 –
lokalną pieszojezdnią wg rysunku
planu.
Istniejące poszerzenia na
skrzyżowaniu z ul. Szwajcarską,
projektowane na skrzyżowaniach
z ul. Żelazną i III ramą.
Przystanki autobusowe wraz z
dojściami oraz odcinki lokalnych
dróg rowerowych - wg rysunku
planu. Wjazd i wyjazd z terenu
22UT dopuszcza się wyłącznie w
miejscu wskazanym rysunkiem
planu.
Odcinek ul. Czekalskie - ZOO,
wraz z istniejącą pętlą. Proj.
chodnik (przyjezdni, omijający
istniejące drzewa; dopuszcza się
zawężanie istniejącej jezdni).
Wyklucza się lokalizowanie
miejsc postojowych. Fragment
turystycznej drogi rowerowej
międzynarodowej nr 8.
Przy skrzyżowaniu z ul.
Krańcową- bezpośredni styk z
parkingiem (11kP).

brak

Na odcinku od jezdni dojazdowej
(1kGP) do hotelu Novotel (9UT)
chodniki i fragment (w jezdni)
drogi rowerowej głównej - wg
rysunku planu.
min.2, Lokalna jezdnia dojazdowa do
p. rys.
5 m i Novotelu. Droga rowerowa
planu
w
główna wg rysunku planu
jezdni (częściowo w jezdni).
Poszerzenie jezdni na
l x min.
skrzyżowaniu z ul Warszawską.
2,0 m po brak W pasie ulicznym - bocznica
kolejowa; docelowo do
str. zach.
likwidacji.
l x min.
Przy jezdni - zatoki postojowe
2,0 m po brak szer. 5,0 m i plac postojowy
str. pd.
(łącznie - min. 250 miejsc).
lx
Odcinek projektowany, jako
min.3,0m
brak dojazd i dojście do terenu
po str.
12UT/US.
pd.
min. 3,0
m +min.
2,0 m

p.
inne
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l x min.
2,0 m po
bitumiczna
str. wsch.
–pn.

9kL

ZIEMOWITA

1kD

WILEŃSKA

15,0-22,0 m 5,5-6,0 m bitumiczna

2kD

CZEKALSKIE

min. 10,0 m

5,0 m

3kD

ŚWIĘTOJAŃSKA

15,5 m

7,0 m

2 x min.
2,0 m

l x min.
2.0 m po
str. pn.
2,5 m
bitumiczna (pd.) i 2,0
m (pn)
rozbieralna

4kD

WIANKOWA

min. 11,0 m

6,0 m

bitumiczna

5kD

Do campingu

wg rysunku

6,0 m

bitumiczna

1kP

Przy Maltance

wg rysunku

rozbieralna

2kP

Majakowskiego l

wg rysunku

rozbieralna

3kP

Przy hotelu
Park

wg rysunku

rozbieralna

4kP

Wiankowa l

wg rysunku

rozbieralna

5kP

Wiankowa 2

wg rysunku

rozbieralna

7kP

Przy
Browarze

wg rysunku

rozbieralna

8kP

Przy Młynie

wg rysunku

rozbieralna

9kP

Przy ZOO

wg rysunku

rozbieralna

10kP

Przy mecie

wg rysunku

rozbieralna

brak

brak

brak

Dopuszcza się poszerzenia i
zawężenia pasa ulicznego (do
10-11 m-wg rysunku planu).
Poszerzenie jezdni na
skrzyżowanie z ul. Ludmiły. Na
odcinku od ul. Ludmiły do terenu
1RLU - dod. chodnik (min. 2,0
m) po str. zach.
W rejonie dojścia do przystanku
„Balbinka” -poszerzenie chodnika
do min. 5.0 m (projektowana
promenada na terenie 7ZP2).
Przy jezdni zatoka postojowa
szerokości 5,0 m (min. 70 miejsc
postojowych)
Zapewnienie dostępu do
budowanego (poza granicami
planu) osiedla jednorodzinnego.

brak

Na odcinku od ul. W.
Majakowskiego do drogi wzdłuż
Jeż. Maltańskiego - chodniki
2 x min.
w
szerokości min.4.0 m. Na jezdni
2,0 m
jezdni
wzdłuż Jeż. Maltańskiego droga rowerowa turystyczna
(międzynarodowa, nr 8).
Istniejący dojazd do campingu i
mety toru regatowego z
2 x 2,5 m brak zatokami parkingowymi.
Minimum 25 miejsc postojowych
dla samochodów osobowych.
Istniejący parking dla
samochodów osobowych;
minimum 50 miejsc.
Istniejący parking dla
samochodów osobowych;
minimum 15 miejsc.
Istniejący parking dla
samochodów osobowych;
minimum 20 miejsc.
Istniejący parking dla
samochodów osobowych;
minimum 50 miejsc.
Istniejący parking dla
samochodów osobowych;
minimum 60 miejsc.
Istniejący parking dla
samochodów osobowych;
minimum 25 miejsc; wymagane
utrzymanie zieleni wokół miejsc
postojowych.
Projektowany parking dla ok.
350 samochodów osobowych,
wymagane zadrzewienie terenów
nieutwardzonych o powierzchni
nie mniejszej niż na rysunku
planu.
Istniejący parking dla ok. 90
samochodów osobowych i 14
autobusów; wymagane
utrzymanie zieleni wokół miejsc
postojowych.
Istniejący parking dla
samochodów osobowych
minimum 25 miejsc (wymagane
utrzymanie zieleni wokół miejsc
postojowych.
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11kP

Przy
Grodzieńskiej

wg rysunku

rozbieralna

12kP

Przy
Świętojańskiej

wg rysunku

rozbieralna

ß16
1. W zakresie kszta≥towania ≥adu przestrzenno-wizualnego i przestrzeni ogÛlnie dostÍpnej wyklucza siÍ lokalizacjÍ reklam
wolnostojπcych na terenach mieszkaniowych i parkÛw, wzd≥uø
linii brzegowej jeziora oraz w miejscach, w ktÛrych zas≥ania≥yby one panoramÍ lub bezpoúredni wglπd na tereny Malty.
2. Wprowadzanie tablic informacyjnych dopuszczalne jest pod
warunkiem ich harmonii z otoczeniem, nieograniczania swobody ruchu pieszych i pojazdÛw oraz dostosowania wielkoúciπ, kolorystykπ do miejsca, gdzie majπ byÊ zlokalizowane.
ß17
1. Ustala siÍ pod≥πczenie istniejπcych i projektowanych obiektÛw do miejskich sieci infrastruktury technicznej.
2. W celu prowadzenia niezbÍdnych zabiegÛw konserwacyjnych i prac modernizacyjnych, ustala siÍ koniecznoúÊ zapewnienia gestorom poszczegÛlnych sieci sta≥ego dostÍpu do
terenÛw, na ktÛrych po≥oøone sπ sieci infrastruktury technicznej.
3. W zakresie uzbrojenia terenu w sieci wodociπgowej ustala
siÍ:
1) zachowanie i modernizacjÍ istniejπcej magistrali wodociπgowej ìwschodniejî o úrednicy ÿ 1000 wraz ze strefπ
ochronnπ wynoszπcπ ≥πcznie 17,0 m, ktÛrej przebieg
pokazano na rysunku planu,
2) zachowanie i modernizacjÍ istniejπcych przewodÛw wodociπgowych, z wyjπtkiem istniejπcych na terenie 7U,
gdzie przewiduje siÍ ich likwidacjÍ (w wyniku realizacji
nowych funkcji na tych terenach zgodnie z ustaleniami
niniejszej uchwa≥y),
3) zaprojektowanie przewodu wodociπgowego o úrednicy ÿ
150 od terenÛw 24UT do istniejπcego wodociπgu w ulicy
W. Majakowskiego,
4) zaprojektowanie przewodÛw wodociπgowych o úrednicy
ÿ 300 i 250 w ulicach o symbolach 2kZ i 9kL,
5) budowÍ wewnÍtrznych sieci wodociπgowych pod≥πczonych do sieci miejskiej.
4. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala siÍ:
1) zachowanie i modernizacjÍ istniejπcego kolektora sanitarnego ìSwarzÍdzkiegoî o úrednicy ÿ 140, ktÛrego
przebieg pokazano na rysunku planu,
2) zachowanie i modernizacjÍ kolektora sanitarnego o úrednicy ÿ 100 biegnπcego na terenie 10ZP2.
3) zachowanie i modernizacjÍ innych istniejπcych kana≥Ûw
sanitarnych,
4) budowÍ kana≥u sanitarnego o úrednicy ÿ 20 w czÍúci ulic
o symbolach IkG i 2kG,
5) budowÍ kana≥u t≥ocznego wzd≥uø pieszojezdni przebiegajπcej przez teren 5ZL z terenu 24UT do kana≥u w ulicy
Chartowo,
6) budowÍ przepompowni úciekÛw na terenie 24UT,
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Istniejący parking dla
samochodów osobowych
minimum 120 miejsc.
Istniejący parking dla
samochodów osobowych
minimum 140 miejsc.

7) budowÍ kanalizacji sanitarnej na terenie o symbolu IZO
i pod≥πczenie jej do ìKolektora SwarzÍdzkiegoî wzd≥uø
ulicy KraÒcowej ñ 1kL,
8) budowÍ przepompowni úciekÛw i kolektora t≥ocznego
z terenu 2RLU,
9) budowÍ wewnÍtrznych sieci kanalizacyjnych pod≥πczonych do sieci miejskiej,
10)odprowadzenie úciekÛw sanitarnych z terenu objÍtego
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wy≥πcznie poprzez budowÍ sieci kanalizacji sanitarnej
i w≥πczenie jej do istniejπcych kolektorÛw.
5. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala siÍ:
1) zachowanie i modernizacjÍ istniejπcego kolektora deszczowego o úrednicy ÿ 140, u≥oøonego w terenie o symbolu 10ZP2,
2) zachowanie i modernizacjÍ kana≥u deszczowego w ulicy
o symbolu IkG,
3) zachowanie i modernizacjÍ kolektora deszczowego o
úrednicy ÿ 120 w terenie o symbolu 1RL1,
4) zachowanie i modernizacjÍ kana≥u deszczowego w ulicy
o symbolu 9kL,
5) zachowanie i modernizacjÍ istniejπcych kana≥Ûw deszczowych w liniach rozgraniczajπcych ulic,
6) budowÍ separatorÛw na wylotach kana≥Ûw deszczowych
do cieku Szklarka pod istniejπcymi ulicami,
7) dopuszcza siÍ ewentualne skanalizowanie cieku Szklarka
na odcinku od ulicy KraÒcowej ñ 1kL do projektowanego
kolektora deszczowego na terenie 12UT/US,
8) odciÍcie docelowo istniejπcego kana≥u deszczowego
w ulicy Trockiej ñ 3kL od Jeziora MaltaÒskiego i w≥πczenie go do projektowanego kolektora deszczowego w
ulicy 7kL i 8kL, i dalej do rzeki Cybiny, rÛwnoleg≥e do
istniejπcego Kolektora SwarzÍdzkiego.
6. W zakresie elektroenergetyki:
1) zachowuje siÍ nastÍpujπce obiekty elektroenergetyczne:
a) po po≥udniowej str. ul. W. Majakowskiego oraz skrajem ogrodu zoologicznego liniÍ napowietrznπ WN ñ
11 OkV z GPZ ìRatajeî do GPZ ìG≥Ûwnaî,
b) przez teren Bia≥ej GÛry liniÍ napowietrznπ SN-15 kV
do stacji transformatorowej w rejonie ZOO i ul.
Ziemowita, Browarnej,
c) stacje transformatorowe:
ñ typu miejskiego nr 91 przy ul. åwiÍtojaÒskiej, nr
586 przy ul. Czekalskie ñ KraÒcowa (na wydzielonych dzia≥kach) i nr 946 w rejonie ul. Ziemowita,
ñ stacje konsumentowe z czÍúciπ energetyki: nr
208 przy ul. Komandoria, nr 507 i 304 w rejonie
ul. W. Majakowskiego ñ Wiankowej, nr 269 w
rejonie ul. KraÒcowej ñ teren ZOO,
ñ stacjÍ konsumentowπ nr K-380 na terenie ZOO,
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ñ

stacje tranformatorowπ s≥upowπ NST-5 przy ul.
Browarnej,
d) wszystkie linie kablowe SN 15 kV zasilajπce ww.
obiekty.
2) na podstawie bilansu zapotrzebowania mocy elektrycznej ustala siÍ na obszarze planu lokalizacjÍ:
a) po jednej stacji transformatorowej na terenach: 3MN,
7U, 10UT/US, 1 2UT/US, 14UT/US, 24UT,
b) dwie stacje transformatorowe na terenie 22UT.
3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV naleøy zaprojektowaÊ
jako wbudowane lub wolnostojπce. Dla stacji wolnostojπcych naleøy wydzieliÊ dzia≥ki, ktÛre winna wykupiÊ
Energetyka PoznaÒska (wielkoúÊ dzia≥ki 70-100 m2).
Zasilanie planowanych stacji przewiduje siÍ liniami kablowymi SN-15kV, w oparciu o GPZ ìRatajeî i istniejπcπ sieÊ
SN. O warunki usuniÍcia ewentualnej kolizji z istniejπcπ
sieciπ elektroenergetycznπ oraz o szczegÛ≥owe warunki
przy≥πczenia dla poszczegÛlnych blokÛw zabudowy inwestorzy winni wystπpiÊ do Energetyki PoznaÒskiej S.A.,
4) koncepcja zasilania energiπ elektrycznπ istniejπcych i projektowanych obiektÛw winna byÊ opracowana zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i w uzgodnieniu z gestorem sieci.
7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) zachowuje siÍ stacje redukcyjne gazu na terenie oznaczonym symbolem 1EG oraz w granicach terenu 6UT,
2) zachowuje siÍ istniejπcπ sieÊ gazowπ,
3) ustala siÍ obs≥ugÍ terenÛw 10UT/US i 12UT/US projektowanπ sieciπ rozdzielczπ úredniego ciúnienia (ú/c), w≥πczonπ do istniejπcego gazociπgu ú/c ÿ 250 mm w ul.
Warszawskiej,
4) ustala siÍ doprowadzenie sieci gazowej ú/c od istniejπcego gazociπgu ú/c 100 mm w rejonie ulic KraÒcowa ñ
Czekalskie do terenu 24UT, poprzez poprowadzenie
gazociπgu w ulicach 2kZ i 1kL oraz istniejπcπ úcieøkπ
rowerowπ w terenie 2ZL; na terenie 24UT,
5) dla terenÛw 22UT i 3MN ustala siÍ pod≥πczenie do sieci
gazowych istniejπcych w przyleg≥ych ulicach.
8. W zakresie telekomunikacji ñ przewiduje siÍ rozbudowÍ sieci
telefonicznej w nawiπzaniu do istniejπcej kanalizacji telefonicznej.
9. W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o ustala siÍ:
1) moøliwoúÊ zasilania istniejπcej i projektowanej zabudowy
z miejskiej sieci cieplnej,
2) utrzymanie magistrali cieplnej 2 x Dn 500 mm,
3) docelowe prze≥oøenie magistrali, o ktÛrej mowa w pkt 2
ñ z przebiegu na powierzchni terenu na przebieg podziemny, a jej odcinka znajdujπcego siÍ na obszarze uøytku
ekologicznego poza jego granice, i u≥oøenie w liniach
rozgraniczajπcych komunikacji.
ß18
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady ochrony akustycznej:
1. Wyznacza siÍ dopuszczalny rÛwnowaøny poziom düwiÍku w
úrodowisku zewnÍtrznym:
1) dla ha≥asu komunikacyjnego, samochodowego i tramwajowego ñ odpowiednio w czasie ca≥ej pory dziennej
i nocnej:
a) LAT(D/N) = 55/45 dB ñ wewnπtrz terenu zabudowy
zamieszkania zbiorowego 4MZ (Dom KsiÍøy SeniorÛw),

2.

3.

4.

5.
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w zabudowie hotelowej istniejπcej na terenie us≥ug
rekreacyjnych 9UT, na terenie oúwiaty i szkolnictwa
wyøszego 13UN (Wyøsza Szko≥a Sztuki Stosowanej)
oraz na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 3MN, dla innych obiektÛw wymagajπcych komfortu akustycznego,
b) LAT(D/N) = 60/50 dB ñ na obrzeøach terenu objÍtego
planem ñ wzd≥uø ul. W. Majakowskiego, ul. Warszawskiej i ul. Browarnej (docelowo ñ III ramy
komunikacyjnej m. Poznania) oraz w zabudowie
hotelowej ñ istniejπcej na terenie us≥ug rekreacyjnych 18UT lub projektowanej na terenie 22UT, a
takøe na terenie 3UK/UZ (Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna),
2) dla pozosta≥ych obiektÛw i grup ürÛde≥ ha≥asu ñ w czasie
najmniej korzystnych 8-miu godzin pory dziennej i jednej
godziny w nocy:
a) LAT(D/N) = 45/40 dB ñ na granicach terenÛw us≥ugowych i sportowych, parkingÛw i dzia≥alnoúci
gospodarczej, sπsiadujπcych z terenami o wymaganiach akustycznych na poziomie ñ LAT(D/N) = 55/45
dB,
b) LAT(D) = 50 dB ñ dopuszcza siÍ na granicach terenÛw
sπsiadujπcych z terenami o wymaganiach akustycznych na poziomie ñ LAT(D/N) = 60/50 dB.
Poziom düwiÍku w úrodowisku zewnÍtrznym, ustalony dla
terenu objÍtego planem, wymaga podjÍcia dzia≥aÒ ochronnych, ktÛre muszπ byÊ zrealizowane w liniach rozgraniczajπcych obiektÛw i inwestycji bÍdπcych ürÛd≥em oddzia≥ywaÒ
ponadnormatywnych.
W celu uzyskania komfortu akustycznego ust. 1 na terenie
4MZ ñ od strony po≥udniowo-wschodniej, wymaga siÍ wprowadzenia:
1) w okresie przejúciowym: przegrody z zieleni düwiÍkoizolacyjnej ñ od strony ul. Browarnej,
2) w okresie docelowym: ekranu przeciwha≥asowego wzd≥uø
III ramy komunikacyjnej i utrzymanie przegrody z zieleni
düwiÍkoizolacyjnej jw. oraz urzπdzenia projektowanego
parkingu samochodowego 8kP w technologii ekologicznej z duøym udzia≥em zieleni towarzyszπcej.
Wymaga siÍ, aby przegroda z zieleni düwiÍkoizolacyjnej
posiada≥a odpowiednie parametry, zapewniajπce wymaganπ
izolacyjnoúÊ akustycznπ:
1) gÍstoúÊ typu A (g≥ÍbokoúÊ penetracji wzrokowej 20-30
m),
2) maksymalna gÍstoúÊ na wysokoúci 3-13 m,
3) szerokoúÊ minimalnπ 40 m ñ d≥ugoúÊ ok. 100 m.
Przewidywany ekran przeciwha≥asowy, zapewniajπcy wymagany komfort akustyczny na po≥udniowo-wschodniej
elewacji Domu KsiÍøy SeniorÛw (teren 4MZ), powinien
byÊ zrealizowany wzd≥uø III ramy ñ na ca≥ej d≥ugoúci
estakady, o wysokoúci co najmniej hb = 2 m. Ca≥y ekran
naleøy zaprojektowaÊ w liniach rozgraniczajπcych III ramy,
uwzglÍdniajπc takøe wymaganπ ochronÍ akustycznπ budynku mieszkalnego wielorodzinnego (poza granicπ planu
ñ w kierunku pÛ≥nocnym) oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej Osiedla Antoninek, co moøe spowodowaÊ
jego podwyøszenie o 1 m i wyd≥uøenie w kierunku pÛ≥nocnym.
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6. Na terenie 3UK/UZ oraz w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej istniejπcej na terenie 17UT, do czasu jej likwidacji,
wskazane jest wymieniÊ okna na düwiÍkoszczelne.
7. W przypadku wykazanych, w wyniku pomiarÛw akustycznych, przekroczeÒ dopuszczalnych poziomÛw düwiÍku w úrodowisku zewnÍtrznym ñ na granicy terenÛw zabudowy
mieszkaniowej ustala siÍ koniecznoúÊ zastosowania urzπdzeÒ do ochrony przed ponadnormatywnym ha≥asem.
ß19
Dla regulacji stanÛw terenowo-prawnych i poprawienia warunkÛw zagospodarowania nieruchomoúci wskazane jest ≥πczenie
gruntÛw w dzia≥ki odpowiadajπce zamierzeniom inwestycyjnym,
wynikajπcym z niniejszej uchwa≥y.
ß20
W zakresie ochrony cennych obiektÛw zabytkowych i przyrodniczych obowiπzujπ nastÍpujπce ustalenia:
1) ochrona obiektu zabytkowego Fortu III (nr rej. A-245), jako
elementu zewnÍtrznego pierúcienia fortecznego po≥oøonego
w granicach terenu 1ZO,
2) dopuszcza siÍ czÍúciowπ rekonstrukcjÍ obiektÛw fortu i ich
adaptacjÍ dla funkcji us≥ug rekreacyjnych i ogrodu zoologicznego, pod warunkiem zachowania charakteru zabudowy
i za≥oøenia urbanistycznego,
3) wszelkie dzia≥ania porzπdkowe czy zwiπzane z pracami
wymienionymi w ust. 2 na terenie chronionym wymagajπ
uzgodnienia z w≥aúciwym organem ochrony zabytkÛw,
4) jakiekolwiek prace ziemne prowadzone na terenach oznaczonych na rysunku jako stanowiska archeologiczne wymagajπ
powiadomienia w≥aúciwego organu ochrony zabytkÛw,
5) ochrona pomnika przyrody ñ platanu klonolistnego, znajdujπcego siÍ na terenie 5ZL, oznaczonego na rysunku planu
symbolem graficznym,
6) ochrona drzewa pomnikowego polega na zapewnieniu trwa≥oúci obiektu; obowiπzuje zakaz wycinania, niszczenia
lub uszkodzenia drzewa, zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia w pobliøu drzewa, umieszczania na nim tablic
i innych znakÛw oraz wchodzenia na drzewo; obowiπzuje teø
zakaz prowadzenia w jego pobliøu robÛt ziemnych trwale
zmieniajπcych powierzchniÍ terenu, majπcych wp≥yw na
zmianÍ poziomu wÛd gruntowych lub mogπcych uszkodziÊ
system korzeniowy drzewa,
7) ochrona uøytku ekologicznego Olszak I, obejmujπcego dolinÍ Cybiny z przyleg≥ymi lasami i stawami w granicach
pokazanych na rysunku planu, z uwzglÍdnieniem zapisÛw
ß23,
8) przedmiotem i celem ochrony w granicach uøytku ekologicznego Olszak I jest ca≥oúÊ úrodowiska, a w szczegÛlnoúci:
a) zasoby wÛd powierzchniowych rzeki Cybiny,
b) wielopiÍtrowa i rÛønorodna struktura roúlinnoúci,
c) zbiorowiska roúlinne o charakterze zbliøonym do naturalnego: ≥Ígi jesionowo-olszowe (Circaeo ñ Alnetum),
lasy dÍbowo-grabowe (Galio silvatici ñ Carpinetum),
mezofilne zbiorowiska zaroúlowe (Rhamno ñ Pruneteci),
ekosystemy bagienno-szuwarowe (Phragmitetum australis), ekosystemy ≥πkowe (Stel≥ario ñ Deschampsietum),
oraz skupienia roúlinnoúci ciep≥olubnej (Sedo ñ Sc≥eranthetea),
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d) gatunki roúlin objÍte ochronπ prawnπ: sasanka ≥πkowa
(Pulsatilla pratensis), kruszyna pospolita (Frangu≥a alnus),
kocanka piaskowa (Helichrysum arenarium),
e) gatunki owadÛw objÍte ochronπ prawnπ: (biegacze ñ
Carabus sp., mieniak tÍczowy Apatura iris, paü krÛlowej
Papi≥io machaon, trzmiele ñ Bombus sp.),
f) 28 gatunkÛw miÍczakÛw, w tym dwa objÍte ochronπ
prawnπ (úlimak winniczek Helix pomatia, skÛjka malarska
Unio pictorum),
g) 19 gatunkÛw ssakÛw, w tym 8 objÍtych ochronπ prawnπ,
h) 60 gatunkÛw ptakÛw, w wiÍkszoúci gatunkÛw lÍgowych,
i) pomnikowe okazy drzew, m.in. topoli i wiπzÛw.
ß21
Ustala siÍ 30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci, okreúlonej przy uwzglÍdnieniu zmiany wart. oúci nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem planu.
ß22
Na obszarze okreúlonym w ß1 ust. 2 tracπ moc ustalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Poznania zatwierdzonego uchwa≥π nr X/58/II/94 Rady
Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994 r., og≥oszonπ w Dz.
Urz. Woj. Pozn. nr 22 poz. 246.
ß23
W uchwale nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10
maja 1994 r. w sprawie utworzenia uøytkÛw ekologicznych
i zespo≥Ûw przyrodniczo-krajobrazowych z pÛün. zm. wprowadza
siÍ nastÍpujπce zmiany:
1. W za≥πczniku nr l do uchwa≥y nr CV/610/94 zmienia siÍ
granicÍ uøytku ekologicznego Olszak I zgodnie z rysunkiem
planu.
2. W ß1 ust. 1 zastÍpuje siÍ dotychczasowy zapis: ìOlszak I i II
o pow. 200 ha (w tym 188 ha ZLK)î zapisem:
ìOlszak I o pow. 93, 75 ha
Olszak II o pow. 136 haî.
3. W ßl dodaje siÍ ustÍp 3 o nastÍpujπcym brzmieniu:
ìNa obszarze uøytku ekologicznego ìOlszak Iî ustanawia siÍ
nastÍpujπce zakazy:
1) pozyskiwania drewna, niszczenia lub uszkadzania drzew
oraz krzewÛw, z wyjπtkiem przypadkÛw uzasadnionych
potrzebami uøytku ekologicznego,
2) zbioru dziko rosnπcych roúlin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadÛw i nieczystoúci,
4) zmiany stosunkÛw wodnych i naturalnej rzeüby terenu,
z wyjπtkiem niezbÍdnych inwestycji dla zabezpieczenia
czystoúci wÛd rzeki Cybiny i Jeziora MaltaÒskiego oraz
retencji wÛd,
5) zak≥Ûcania ciszy i palenia ognisk,
6) ruchu pojazdÛw, z wyjπtkiem s≥uøb porzπdkowych i rowerÛw po wyznaczonej drodze rowerowej,
7) zabudowy, z wyjπtkiem dopuszczenia lokalizacji ìma≥ej
architekturyî typu ≥awki, zadaszenia przy úcieøkach pie-
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szych i drodze rowerowej, s≥uøπcych wypoczynkowi ludnoúci,
8) wprowadzania elementÛw infrastruktury technicznej
z wyjπtkiem dopuszczenia moøliwoúci remontu istniejπcej linii energetycznej 110 kV i ciep≥ociπgu, pod warunkiem nienaruszenia walorÛw krajobrazu i zasobÛw úrodowiska.
4. Pozosta≥e postanowienia uchwa≥y pozostajπ bez zmian.

Poz. 2229, 2230

ß25
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczπcy
Rady Miasta Poznania
(ñ) Filip Kaczmarek

ß24
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Poznania.

2230
UCHWA£A Nr XLI/267/2002 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa w rejonie by≥ego internatu Szko≥y
Zawodowej Nr 1
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. w Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada
Miejska w Z≥otowie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego m. Z≥otowa, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar w rejonie ul. Norwida i Konopnickiej oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500,
zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
1. Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw:
1) teren administracji publicznej lub Sπdu Rejonowego Grodzkiego i innych o charakterze administracyjno-biurowym ñ
oznaczony na rysunku zmiany planu A,
2) teren szko≥y ponadpodstawowej ñ UO,
3) teren zieleni parkowej ñ ZP,
4) pozosta≥e tereny stanowiπce czÍúÊ pasa drogowego ulicy
Norwida i ul. Konopnickiej ñ K.
ß3
1. Dla terenu administracji ñ A ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania:
1) budynek istniejπcy moøe podlegaÊ przebudowie i rozbudowie w nieprzekraczalnych liniach zabudowy oznaczonych na rysunku,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Konopnickiej
jest jednoczeúnie liniπ rozgraniczajπcπ ulicy,

3) g≥Ûwne dojúcia piesze do istniejπcego budynku z kierunku
ul. Norwida,
4) strefÍ parkingÛw publicznych,
5) prawo do dojazdu od strony parkingÛw UO z moøliwoúciπ
ich uøytkowania na odrÍbnych zasadach, wzajemnego
porozumienia z w≥adzami UO,
6) prawo do ogrodzenia w linii rozgraniczajπcej z moøliwoúciπ czÍúciowego ogrodzenia murowanego,
7) zakaz sytuowania budynkÛw gospodarczych.
2. Dla terenu szko≥y ñ UO ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania:
1) strefÍ parkingÛw ñ dla nauczycieli i uczniÛw z dojazdem
od ul. Konopnickiej,
2) na terenie objÍtym zmianπ planu zakaz budowy garaøy.
3. Dla terenu zieleni parkowej ñ ZP dopuszcza siÍ:
1) realizacjÍ g≥Ûwnego dojúcia pieszego do istniejπcego
budynku,
2) realizacjÍ úcieøek i obiektÛw ma≥ej architektury,
3) realizacjÍ powyøszych zamierzeÒ przy maksymalnym zachowaniu istniejπcej zieleni.
ß4
1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ nastÍpujπce
zasady:
1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcego systemu
elektroenergetycznego,
2) do celÛw grzewczych naleøy w≥πczyÊ siÍ do miejskiej sieci
ciep≥owniczej lub do sieci gazowej (w trakcie realizacji),
3) zaopatrzenie w wodÍ z sieci miejskiej w ul. Konopnickiej
lub w ul. Norwida. Naleøy wybudowaÊ nowe przy≥πcze
wodociπgowe,
4) odprowadzenie wÛd deszczowych. Naleøy przebudowaÊ
wylot wÛd deszczowych i drenaøowych z kolektora sani-
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tarnego na kolektor deszczowy ÿ 800 z w≥πczeniem do
miejskiej sieci deszczowej w okolicy skrzyøowania ul. Norwida z ul. Konopnickiej,
5) odprowadzenie úciekÛw bytowych do miejskiej sieci
kanalizacyjnej w ul. Norwida. Do likwidacji istniejπce
przy≥πcze sanitarne w≥πczone dotychczas do kolektora
deszczowego.
6) naleøy zapewniÊ odpowiednie zaopatrzenie wodne do
zewnÍtrznego gaszenia poøaru,
7) wywÛz odpadÛw sta≥ych na miejskie wysypisko úmieci w
Stawnicy.
ß5
Obowiπzujπce oznaczenia graficzne na rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy.
ß6
Ustala siÍ 5% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu
wartoúci nieruchomoúci dla terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.

Poz. 2230

ß7
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 27 kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dz. Urz.
Woj. Pilskiego Nr 7 z dnia 17. 05. 1993 r. w sprawie miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m.
Z≥otowa na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Z≥otowie.
ß9
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 LIV/355/2002 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEåNI
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
zmieniajπca Uchwa≥Í z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywaniu ProblemÛw
Alkoholowych
Na podstawie art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r., nr 35, poz. 230 ze zm.) Rada Miejska
we Wrzeúni uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. W za≥πczniku nr 4 do uchwa≥y nr XLIX/327/2002 Rady
Miejskiej we Wrzeúni z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w ìPreliminarzu wydatkÛw w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych przyjÍtych na 2002 r.î, wprowadza siÍ nastÍpujπcπ zmianÍ: kwotÍ wydatkÛw ogÛ≥em ì460.000,00 z≥î
zastÍpuje siÍ kwotπ ì552.925,00 z≥î.
2. Za≥πcznikiem do uchwa≥y jest ìPreliminarz wydatkÛw w
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002.î

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Wrzeúnia.
ß3
Uchwa≥Í podaje siÍ do publicznej wiadomoúci poprzez og≥oszenie w ìWieúciach z Ratuszaî oraz na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu
Miasta i Gminy.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po 14 dniach od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej we Wrzeúni
(ñ) Zenon Cichy

Za≥πcznik nr 1
do Uchwa≥y nr LIV/355/2002
Rady Miejskiej we Wrzeúni
z dnia 26 kwietnia 2002 r.

W za≥πczniku nr 4 do Uchwa≥y nr XLIX/327/2001 Rady Miejskiej we Wrzeúni z dnia 28 grudnia 2001 r.
wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
Plan przed
zmianą
I

III.

IV.
V.
VI.
VII.

1. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w:
• Biurze Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - ul. Gnieźnieńska
23 b
- etat merytoryczny - 1 osoba,
4. Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych,
gospodarczych, konserwacja kserokopiarki oraz opłaty pocztowe
związane z obsługą Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej
oraz GKRPA.
4. Organizacja imprez związanych z promowaniem zdrowego
stylu życia — zawody, konkursy, zabawy, imprezy
bezalkoholowe, wycieczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Adaptacja pomieszczeń na działalność Świetlicy
Socjoterapeutycznej w SSP w Grzybowie
Spłata zobowiązań z roku 2001 według faktur nie zapłaconych
na dzień 3 1.12.2001 r.
Wydatki bieżące i remontowe.
OGÓŁEM

Zmiana planu

35.000,00 zł - 6.518,00 zł

Plan po
zmianie

28.482,00 zł

4.000,00 zł

2.323,16 zł

6.323,16 zł

25.200,00 zł

6.000,00 zł

31.200,00 zł

-

40.000,00 zł

40.000,00 zł

-

35.310,67 zł

35.310,67 zł

15.809,17 zł
460.000zł 92.925,00 zł

15.809,17 zł
552.925,00 zł
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UCHWA£A Nr LXXXVII/991/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 14 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw w rejonie ul. GnieünieÒskiej w Poznaniu
oraz zmiany uchwa≥y nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 roku w sprawie utworzenia uøytkÛw
ekologicznych i zespo≥Ûw przyrodniczo-krajobrazowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie terytorialnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 z 1996 r. poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 paüdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114 poz. 492 z pÛüniejszymi
zmianami) oraz art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych (Dz.U. Nr 16 z 1995 r. poz.
78 z pÛüniejszymi zmianami), Rada Miasta Poznania uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw w rejonie ul. GnieünieÒskiej w Poznaniu, obejmujπcy ustalenia zawarte w ß2 niniejszej uchwa≥y. Za≥πcznikiem do uchwa≥y
jest rysunek planu pt. ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw w rejonie ul. GnieünieÒskiejî w skali 1:1000.
1. Ustalenia wstÍpne.
1) Ustalenia zawarte w uchwale dotyczπcej niniejszego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenÛw w rejonie ul. GnieünieÒskiej w Poznaniu, okreúlajπ
warunki zabudowy i zagospodarowania terenÛw na obszarze wyznaczonym rzekπ G≥Ûwnπ, zachodniπ granicπ
dzia≥ki nr ewid. 18 ark. 16 obrÍb G≥Ûwna, skarpπ linii
kolejowej PoznaÒ ñ Gniezno oraz wschodniπ granicπ
dzia≥ki nr ewid. 29 ark. 16 obrÍb G≥Ûwna.
2) Celem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest okreúlenie zasad kszta≥towania

Numer
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
2

≥adu przestrzenno-wizualnego w powiπzaniu z ochronπ
terenÛw zielonych.
3) Ca≥oúÊ ustaleÒ zawartych u uchwale stanowiπ, prÛcz
niniejszych ustaleÒ wstÍpnych (ust. 1): zestawienie symboli literowo-cyfrowych oznaczajπcych ìterenyî i ìzbiory
ustaleÒî (ust. 2), ustalenia tekstowe pogrupowane tematycznie w ìzbiory ustaleÒî przypisane terenom (ust. 3),
ustalenia tekstowe dotyczπce znakÛw graficznych rysunku planu (ust. 4).
4) Kaøda jednostka terenowa zwana ìterenemî jest oznaczona na rysunku planu symbolem literowo-tekstowym:
dwie pierwsze litery symbolu (ìGnî) oznaczajπ inicja≥
(identyfikator) planu, nastÍpne znaki nad (przed) kreskπ
u≥amkowπ ñ symbol literowy (identyfikator) rejonu urbanistycznego i numer porzπdkowy ìterenuî w tym rejonie,
pozosta≥e znaki pod (za) kreskπ u≥amkowπ stanowiπ
ìzbiÛr ustaleÒî jako niepowtarzalny w ca≥oúci zestaw
jednostkowych ustaleÒ tekstowych przypisanych ìterenowiî (kaødemu ìterenowiî przypisano tylko jeden ìzbiÛr
ustaleÒî).
2. Zestawienie symboli terenÛw i zbiorÛw ustaleÒ.
1) Wed≥ug terenÛw:
GnA1/Mn, GnA2/G, GnA3/Mn, GnA4/Kz, GnA5/Za2,
GnA6/Za1
2) Wed≥ug zbiorÛw ustaleÒ:
GnA2/G, GnA4/Kz, GnA1/Mn, GnA3/Mn, GnA6/Za1,
GnA5/Za2
3. Zestawienie zbiorÛw ustaleÒ
G, Kz, Mn, Za1, Za2

Treść ustaleń
(znak „X” oznacza obowiązywanie ustalenia)
planowane podstawowe funkcje terenów
Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania lub
wprowadzenia tylko zabudowy o funkcji
mieszkaniowo-usługowej, z ograniczeniami wynikającymi z
pozostałych ustaleń planu,
działalności gospodarczej, z ograniczeniami wynikającymi z
pozostałych ustaleń planu.
Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania i
wprowadzenia zieleni o funkcji
ogrodów, z ograniczeniami wynikającymi z pozostałych ustaleń
planu,
zieleni otwartej, z ograniczeniami wynikającymi z pozostałych
ustaleń planu.
Ustala się obowiązek utrzymania Istniejącej ulicy zbiorczej - ulicy
Gnieźnieńskiej, tymczasowo (do czasu realizacji trasy Nowe
Zawady) pełniącej funkcje ulicy głównej.
szczegółowe ustalenia dotyczące funkcji terenów
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2.8
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2.10.2
2.10.3
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3
3.1
4
4.1
5
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Ustala się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowousługowej z możliwością modernizacji, przebudowy i rozbudowy
w ramach gabarytów określonych w pozostałych ustaleniach
planu.
Na niezabudowanych działkach ustala się możliwość budowy
domów mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i
budynków pomocniczych, mieszczących się w gabarytach
zabudowy określonych w pozostałych ustaleniach planu. Wybór
rodzaju l typu zabudowy powinien kontynuować zasadę
sąsiedztwa bezpośredniego.
Ustala się, że w budynkach mieszkalnych obok Ich funkcji
podstawowej, mogą znajdować się również pomieszczenia
pomocnicze, np. gospodarcze, garażowe dla samochodów
osobowych, małe lokale usługowe l handlu detalicznego,
nieuciążliwe dla otoczenia, z zakazem jakiejkolwiek produkcji.
Ustala się, że pomieszczenia pomocnicze w budynkach
mieszkalnych należy lokalizować od strony ulicy i nie mogą one
być większe niż 1/2 ogólnej powierzchni budynku.
Budynki pomocnicze mogą pełnić funkcje garaży dla
samochodów osobowych.
Ustala się, że na niezabudowanych działkach mogą być
zlokalizowane obiekty usługowe i magazynowe o uciążliwości nie
przekraczającej granicy terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową.
Ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością
modernizacji, przebudowy i rozbudowy w ramach gabarytów
określonych w pozostałych ustaleniach planu.
Ustala się bezwzględny nakaz zachowania istniejącej funkcji oraz
obecnego sposobu użytkowania terenu ze względu na położenie
w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego „Główna”.
Dopuszcza się remonty i modernizację obiektów istniejących, bez
możliwości rozbudowy kubaturowej i zmiany funkcji.
Zabronione jest sytuowanie oraz budowa i rozbudowa:
jakichkolwiek obiektów mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, szczególnie generujących ruch samochodowy,
dostawcze - odbiorczy, zanieczyszczenie powietrza, hałas itp.
uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich działek,
jakichkolwiek obiektów mogących znacząco oddziaływać na
środowisko,
jakichkolwiek nowych obiektów budowlanych (szklarni, altan,
budynków gospodarczych itp.).
Wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych w formie wolno
stojących tablic Informacyjnych. Dopuszczalne jest
wprowadzanie tablic informacyjnych umieszczonych na
budynkach lub ogrodzeniach, pod warunkiem utrzymania ich w
harmonii z otoczeniem oraz dostosowania wielkością! kolorystyką
do miejsca, gdzie mają być zlokalizowane.
Ustala się ogrodzenia działek usytuowane:
na granicy działek, do wysokości maksimum 1,7 m ażurowe, co
najmniej na 60% swojej długości, koniecznie wzbogacone
zielenią,
dla działek bezpośrednio przyległych do rzeki Główna ogrodzenia
muszą być odsunięte na odległość 3,0 m. umożliwiając
wykonywanie konserwacji cieku sprzętem mechanicznym,
zgodnie z przepisami szczególnymi.
podział działek
Ustala się zakaz wtórnych podziałów istniejących nieruchomości.
usytuowanie zabudowy
Zabudowę należy sytuować zgodnie z ustaleniami dotyczącymi
linii zabudowy indywidualnie wyznaczonych na rysunku planu,
przy czym budynki pomocnicze - bez prawa przekraczania
wyznaczonych linii zabudowy.
wskaźnik intensywności zabudowy
Wymagany procent powierzchni zabudowy działki obliczony wg
formuły: Pb/Pd x 100% („Pb” = suma powierzchni rzutów
parterów wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, w
ich obrysie zewnętrznym, „Pd” = powierzchnia działki), ustalono
w wielkości nie więcej niż 50%.
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Maksymalną powierzchnię wolno stojącego budynku
pomocniczego ustala się na 50,0 m2.
parametry obiektów budowlanych
Ustala się obowiązującą wysokość zabudowy, od poziomu terenu
do gzymsu dachowego:
nie więcej niż 8,0 m
nie więcej niż 10,0 m dla budynku mieszkalnego, nie więcej niż
3,5 m dla budynku pomocniczego.
wygląd zewnętrzny obiektów budowlanych
Rozwiązania architektoniczne projektowanych obiektów, również
w przypadku rozbudowy lub przebudowy fragmentu obiektu,
należy podporządkować celowi uzyskania kompozycyjnie
spójnego rozwiązania architektonicznego i urbanistycznego.
Obowiązkowo należy budować dachy strome, co najmniej
dwuspadowe.
Dopuszcza się możliwość budowy dachów płaskich.
Wysokość dachu stromego nie może być większa niż jest to
konieczne dla pomieszczenia jednej kondygnacji nie wyższej niż
kondygnacje położone poniżej gzymsu dachowego budynku.
ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Ustala się wymagany minimalny procent powierzchni działki
przeznaczonej pod zieleń, tzn. terenu całkowicie
nieutwardzonego, o wielkości jednostkowej większej niż 1,00 m2
i służącego jako grunt pod trawy, kwiaty, krzewy i drzewa lub
pokrytego tafla, wody - w wysokości 20%.
Na wskazanym terenie ustala się przeprowadzenie rewaloryzacji
przyrodniczej (renaturalizacji) ze względu na położenie większej
części terenu w granicach użytku ekologicznego "Główna".
Ustala się ochronę i rewitalizację drzewostanów z
wprowadzeniem nowych nasadzeń zieleni drzewiastej i
krzewiastej:
- przyulicznych,
- przywodnych.
Ustala się konieczność budowy nawierzchni umożliwiających
infiltrację wód opadowych.
obsługa komunikacyjna l parkowanie samochodów
Ustala się następujące zasady kształtowania przekroju ul.
Gnieźnieńskiej:
jedną jezdnię szerokości 7,0 m oraz budowę (wzdłuż zabudowy)
pieszojezdni o szerokości minimum 4,0 m, przy czym przez
pieszojezdnię rozumie się pas terenu dla ruchu pieszych i
pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania; 4
uporządkowanie istniejącego parkingu ziemnego przez budowę
przy pieszojezdni (o znaczeniu jak w pkt 9.1.1.) stanowisk
parkingowych o nawierzchni przepuszczalnej,
realizację przystanków autobusowych dla obu kierunków jazdy;
po stronie północnej wymagana zatoka, przy przystankach i po
stronie północnej jezdni ustala się budowę chodnika o szerokości
minimum 2.0 m,
po realizacji trasy Nowe Zawady zaleca się budowę nowej,
podwójnej zatoki autobusowej po stronie północnej, oraz
zastąpienie istniejącej głębokie] zatoki rzędem mielec
postojowych.
Parkowanie pojazdów własnych oraz klientów należy zapewnić w
ramach własnej działki.
Ustala się na terenie działki nr ewid. 20, ark. 16 obręb Główna,
własności komunalnej, służebność dojazdu do terenów o funkcji
zieleni otwartej.
Infrastruktura techniczna
Ustala się obowiązek wykonania pełnego uzbrojenia terenów w
sieć Infrastruktury technicznej w powiązaniu z systemem
miejskim, a w szczególności w wodociąg l kanalizację sanitarną,
wyprzedzająco w stosunku do realizacji jakiejkolwiek zabudowy
mieszkaniowej lub usługowej.
W zakresie sieci wodociągowej ustala się realizację projektowanej
150 wwpipieszojezdnej
eszojezdnejczczęści
sieci wodociągowej o średnicy Øÿ150
ęści ul.ul.
Gnieźnieńskiej (o znaczeniu jak w punkcie 9.1.1.), podłączonej do
końcówki istniejącego wodociągu w ul. Gnieźnieńskiej.
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W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się: odprowadzenie
ścieków sanitarnych nastąpi poprzez budowę w pieszojezdni
kanału sanitarnego o średnicy ÜŞ40, p o d Ý9
ączonego do końcówki
10.3
kanału sanitarnego dla zakładu BEIERSDORF –LECHIA, docelowo
projektuje się w ul. Gnieźnieńskiej realizacje kolektora
„Kobylnickiego” o średnicy Ø 60.
W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się odprowadzenie
10.4 ścieków deszczowych poprzez istniejący w ul. Gnieźnieńskiej
kanał deszczowy o średnicy Ø 30 iØ 40.
W zakresie elektroenergetyki ustala się utrzymanie istniejącej
sieci napowietrznej, z możliwością jej skablowania w
10.5
pieszojezdnie (o znaczeniu jak w punkcie 9.1.1.) części ul.
Gnieźnieńskiej.
W zakresie sieci gazowej ustala się zaopatrzenie w gaz z
projektowanego gazociągu niskiego ciśnienia w pieszojezdnej (o
10.6 znaczeniu jak w punkcie 9.1.1.) części ul. Gnieźnieńskiej,
podłączonego do końcówki gazociągu istniejącego w ul.
Gnieźnieńskiej.
W zakresie telekomunikacji ustala śle adaptację Istniejącej sieci
10.7
telekomunikacyjnej.
Ustala się stosowanie do celów grzewczych paliw gazowych,
10.8
płynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
11
klimat akustyczny
Wyznacza się dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w
11.1
środowisku zewnętrznym:
dla hałasu komunikacyjnego, na linii zabudowy mieszkaniowej z
11.1.1 usługami, wynosi L*AT(D/N) =60/50 dB, odpowiednio w całej
porze dziennej i nocnej,
dla tzw. obiektów l innych grup źródeł hałasu wynosi L*AT(D/N)
11.1.2 =50/40 dB, odpowiednio w czasie 8-miu najkorzystniejszych
godzin pory dziennej i jednej najmniej korzystnej godziny w nocy.
Ustala się konieczność zastosowania w budynkach mieszkalnych,
w pomieszczeniach wymagających komfortu akustycznego, okien
11.2
dźwiękoszczelnych o wskaźniku izolacyjności akustycznej
właściwej Rw35 dB.
W celu poprawy warunków akustycznych w środowisku
zewnętrznym oraz pośrednio wewnątrz pomieszczeń, należy: zastosować przepuszczalną nawierzchnię parkingów, aby
ograniczyć odbicia energii akustycznej, o skuteczności tłumienia
11.3 hałasu o ok. 1 dB,- zastosować nawierzchnię tłumiącą hałas w
jezdni ul. Gnieźnieńskiej, na odcinku objętym planem oraz na 100
- metrowych odcinkach zewnętrznych (łącznie ok. 500 m), co
pozwoli obniżyć hałas samochodowy na linii zabudowy
mieszkaniowej o nie więcej niż ok. 3 dB,
12
wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Ustala się 10% stawkę, o której mowa w art. 36 ust 3, służącą
naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
12.1
nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu zmiany
przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu.

4. Ustalenia dotyczπce symboliki rysunku planu.
1) SYMBOL LITEROWO-CYFROWY (GnA1/Mn)
ñ identyfikujπcy: inicja≥ planu (Gn), teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi (A1) i zbiÛr
ustaleÒ obowiπzujπcych na tym terenie (Mn).
2) SZPALERY DRZEW
ñ na wskazanym miejscu wymaga siÍ ochrony i utrzymania oraz uzupe≥nienia istniejπcych drzew, z zachowaniem jednej linii nasadzeÒ.
3) GRANICA UØYTKU EKOLOGICZNEGO
ñ wyznaczajπca obszar, dla ktÛrego obowiπzujπ szczegÛlne zasady ochrony wed≥ug przepisÛw szczegÛlnych i pozosta≥ych ustaleÒ planu.
4) LINIA ZABUDOWY OBOWI•ZUJ•CA
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ñ

wyznaczona obowiπzkowo we wskazanym miejscu
z dopuszczeniem moøliwoúci miejscowego wysuniÍcia lub wycofania czÍúci budynku (nie wiÍcej niø 30%
jego d≥ugoúci).
5) LINIA ROZGRANICZAJ•CA åCIåLE OKREåLONA
ñ linia rozgraniczajπca tereny o rÛønym sposobie
zagospodarowania, zabudowy i uøytkowania, a tym
samym o rÛønym zbiorze ustaleÒ.
ß3
W uchwale Nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia
10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia uøytkÛw ekologicznych
i zespo≥Ûw przyrodniczo-krajobrazowych, wprowadza siÍ niniejszπ uchwa≥π nastÍpujπce zmiany:
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1) w ß1 ust. 1 cyt. uchwa≥y zmienia siÍ powierzchniÍ uøytku
ìG≥Ûwnaî na 17 ha,
2) w za≥πczniku nr 1 do cyt. uchwa≥y zmienia siÍ przebieg
po≥udniowo-wschodniej granicy uøytku ekologicznego ìG≥Ûwnaî zgodnie z rysunkiem planu oraz wprowadza siÍ dodatkowo do ustaleÒ nastÍpujπce zakazy:
ñ uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
ñ pozyskiwania, niszczenia drzew lub ich uszkadzania oraz
innych roúlin,
ñ zbioru dziko rosnπcych roúlin,
ñ dokonywania zmiany stosunkÛw wodnych.
ß4
Niniejszπ uchwa≥π ustala siÍ przeznaczenie 0,16 ha gruntÛw
rolnych klasy V na cele nierolnicze. Wy≥πczenie gruntÛw z produkcji rolnej przez inwestora nastπpi przed uzyskaniem pozwolenia na budowÍ.
ß5
Na obszarze objÍtym granicami uchwalenia niniejszego planu
tracπ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego miasta Poznania, zatwierdzonego uchwa≥π
Nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994
roku.
ß6
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta
Poznania.
ß7
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miasta Poznania
(ñ) Dariusz LipiÒski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 87

ó 9500 ó

Poz. 2233

2233
UCHWA£A Nr LXXI/695/2002 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 14 maja 2002 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sieros≥awiu, dzia≥ki nr 62/24-26
Na podstawie art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo PodgÛrne uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw po≥oøonych w Sieros≥awiu, przy ul. Kasztanowej.
I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
Plan obejmuje obszar o powierzchni 1,96 ha i jest po≥oøony
w Sieros≥awiu w gminie Tarnowo PodgÛrne. Teren opracowania
znajduje siÍ po wschodniej stronie ul. Kasztanowej na dzia≥kach
o nr ew. 62/24, 62/25, 62/26. Granice planu okreúlone zosta≥y
na rysunku planu.

i)

zasady ochrony i uøytkowania terenu.

ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy
za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania, uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania úciúle okreúlone,
c) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
d) oznaczenia okreúlajπce podstawowe przeznaczenie terenu: Mn, MnU, ZP, Z≥, EE, K-L, K-D,
e) wartoúci wymiarowe: usytuowanie nieprzekraczalnych
i obowiπzujπcych linii zabudowy, szerokoúci pasÛw drogowych.

ß3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesÛw publicznych ponadlokalnych i lokalnych
w zakresie:
ñ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
ñ terenÛw us≥ugowo-handlowych,
ñ zieleni parkowej,
ñ ochrony úrodowiska,
ñ zapewnienia prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych i
infrastruktury technicznej.
2) okreúlenie zasad zagospodarowania terenu uwzglÍdniajπcych bieøπce i kierunkowe moøliwoúci rozwojowe Sieros≥awia w strukturze spo≥eczno-przestrzenno-gospodarczej gminy, leøπcej w aglomeracji Poznania.
3) w planie projektuje siÍ nowe podzia≥y w≥asnoúciowe gruntu
i okreúla siÍ warunki zabudowy pod wzglÍdem urbanistycznym i architektonicznym.

ß6
Jeøeli w niniejszej uchwale mowa o:
1. uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í Rady
Gminy Tarnowo PodgÛrne, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2. przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
3. rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu,
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej uchwa≥y,
4. innych opracowaniach planistycznych ñ naleøy przez to
rozumieÊ plany miejscowe juø obowiπzujπce lub przysz≥e,
ktÛre zawierajπ lub bÍdπ zawieraÊ dodatkowe ustalenia, nie
kolidujπce z niniejszπ uchwa≥π,
5. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π
i nie kolidujπce z niπ.

ß4
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mn,
b) tereny mieszkaniowe-us≥ugowo-handlowe MnU,
c) tereny zieleni parkowa ZP,
d) tereny zieleni izolacyjnej ZI,
e) tereny stacji transformatorowych EE,
f) tereny komunikacji K-L, K-D,
g) zasady podzia≥u terenu,
h) zasady uzbrojenia terenu,

ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu.
1. Zak≥ada siÍ doprowadzenie wody, prπdu i gazu. Usuwanie
odpadÛw sta≥ych (nieczystoúci) odbywaÊ siÍ bÍdzie na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy standard øycia mieszkaÒcÛw oraz ochronÍ úrodowiska zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami.
2. W zakresie gospodarki úciekami: odprowadzanie úciekÛw
sanitarnych oraz deszczowych komunalnej sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. åcieki bÍdπ oczyszczane poza terenem
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objÍtym planem. Nie dopuszcza siÍ stosowanie zbiornikÛw
bezodp≥ywowych na nieczystoúci p≥ynne.
3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie (w pierwszej kolejnoúci)
obowiπzku Gminy do realizacji na tym terenie infrastruktury
technicznej.
4. Ustala siÍ zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu na obiekty mieszkaniowe, gospodarcze i us≥ugowe do czasu uzbrojenia terenu w pe≥nπ
infrastrukturÍ technicznπ, ≥πcznie z utwardzeniem drÛg.
II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje nakaz:
1.1 prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez
zapewnienie gromadzenia i usuwania odpadÛw w sposÛb gwarantujπcy ochronÍ gruntu i wÛd podziemnych,
1.2 uøytkowania budynkÛw z kot≥owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujπcych do celÛw grzewczych energiÍ elektrycznπ,
1.3 rozpoznania geotechnicznego wystÍpujπcego gruntu rodzimego w celu prawid≥owego posadowienia budynkÛw
oraz uzbrojenia technicznego podziemnego osiedla, w zakresie noúnoúci gruntÛw oraz wystÍpowania wody gruntowej i jej agresywnoúci,
1.4 gromadzenia gleby z terenu budowy i jej ponownego
wykorzystania do urzπdzenia ogrodÛw, zieleÒcÛw i do
rekultywacji gruntÛw zdegradowanych,
1.5 urzπdzania i utrzymania terenÛw zieleni ozdobnej i izolacyjnej, publicznych i prywatnych,
1.6 w przypadku natrafienia na urzπdzenia drenarskie naleøy
dokonaÊ ich prawid≥owej przebudowy.
2. Dla obszaru objÍtego planem obowiπzuje zakaz:
2.1 dla nowo projektowanych dziatek na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Mn, 2Mn, 1MnU
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z tymczasowym zezwoleniem odprowadzania úciekÛw bytowych do zbiornikÛw bezodp≥ywowych (szamb),
2.2 prowadzenia wszelkiej dzia≥alnoúci gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem 1Mn, 2Mn,
2.3 zakopywania wszelkich odpadÛw, w tym w szczegÛlnoúci
nieøywych zwierzπt i opakowaÒ po úrodkach ochrony
roúlin,
2.4 spalania odpadÛw nieorganicznych,
2.5 wysypywanie øuøla paleniskowego, w tym takøe na
nieutwardzone ciπgi komunikacyjne,
2.6 gromadzenia úciekÛw bytowych w sposÛb zagraøajπcy
ochronie gruntu i wÛd podziemnych,
2.7 stosowania do zimowego utrzymywania drÛg soli kuchennej i úrodkÛw chemicznych majπcych szkodliwy
wp≥yw na úrodowisko naturalne,
2.8 wycinania drzew bez decyzji administracyjnej oraz niszczenia istniejπcych drzew,
2.9 lokalizowania inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi oraz mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska.

Poz. 2233

ß9
1. Wyznacza siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem Mn,
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Mn, 2Mn wyznacza
siÍ nastÍpujπce zasady zainwestowania:
2.1 budynki mieszkalne jednorodzinne, w uk≥adzie wolno
stojπcym. Lokalizacja budynkÛw na dzia≥ce zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiπzujπcymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem
budowlanym,
2.2 na terenie 1Mn w planie adaptuje siÍ budynek na dzia≥ce
o nr 62/24, jego przeznaczenie i sposÛb uøytkowania.
Dopuszcza siÍ rozbudowÍ, nadbudowÍ i przebudowÍ
pod warunkiem zachowania ustaleÒ niniejszego planu.
Moøliwe jest przy≥πczenie do dzia≥ki 62/24 terenu 1ZI
z zachowaniem jego przeznaczenia,
2.3 garaøe dla samochodÛw osobowych mogπ byÊ integralnπ czÍúciπ budynkÛw mieszkalnych lub wolno stojπce z
zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych linii
zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,
2.4 maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 10,0 m,
2.5 dachy strome o nachyleniu nie mniejszym niø 30 ∞ i nie
wiÍkszym niø 50∞ pokryte dachÛwkπ lub materia≥em
dachÛwkopodobnym,
2.6 dopuszcza siÍ ≥πczenie poszczegÛlnych dzia≥ek. Lokalizacja budynkÛw na po≥πczonych dzia≥kach z zachowaniem
nieprzekraczalnych i obowiπzujπcych linii zabudowy oraz
zgodnie z prawem budowlanym,
2.7 na dzia≥ce naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc
parkingowych dla samochodÛw osobowych mieszkaÒcÛw. SamochodÛw nie moøna parkowaÊ na drogach
publicznych. Wprowadza siÍ zakaz parkowania na terenach zabudowy mieszkaniowej pojazdÛw o masie ca≥kowitej przekraczajπcej 3,5 t,
2.8 zabrania siÍ wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu z tymczasowym zezwoleniem
na odprowadzanie úciekÛw bytowych do zbiornikÛw
bezodp≥ywowych (szamb),
2.9 zabrania siÍ stosowania ogrodzenia pe≥nego w liniach
rozgraniczajπcych tereny mieszkaniowe od ciπgÛw komunikacyjnych (ulic). WysokoúÊ ogrodzeÒ maksymalnie
150 cm od poziomu terenu.
ß10
1. Wyznacza siÍ tereny us≥ugowo-handlowo-mieszkaniowe na
obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem MnU.
Zezwala siÍ na lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z moøliwoúciπ urzπdzenia nieuciπøliwych miejsc
pracy (np. handel rzemios≥o, gastronomia itp.).
2. Na terenie mieszkaniowo-us≥ugowo -handlowym ñ oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MnU wyznacza siÍ
nastÍpujπce zasady zainwestowania:
2.1 zabrania siÍ lokalizowania inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi oraz mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska,
2.2 lokalizacja budynkÛw na dzia≥ce zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
oraz zgodnie z prawem budowlanym,
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2.3 maksymalnie 65% powierzchni dzia≥ki moøe wynosiÊ
powierzchnia zabudowy budynkÛw,
2.4 minimum 20% powierzchni dzia≥ki naleøy przeznaczyÊ
pod zieleÒ ozdobnπ, biologicznie czynnπ,
2.5 maksymalna wysokoúÊ budynkÛw 10,0 m,
2.6 na dzia≥ce naleøy zapewniÊ wystarczajπcπ iloúÊ miejsc
parkingowych dla samochodÛw, nie moøna parkowaÊ na
drogach publicznych.
ß11
1. Wyznacza siÍ tereny zieleni parkowej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.
2. Na terenach zieleni parkowej oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1ZP wyznacza siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
2.1 teren ogÛlnodostÍpny,
2.2 teren naleøy wzbogaciÊ zieleniπ niskπ.
ß12
1. Wyznacza siÍ tereny zieleni izolacyjnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZI.
2. Na terenie przeznaczonym pod zieleÒ izolacyjnπ wyznacza
siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
2.1 teren bez prawa zabudowy. Teren moøe byÊ w≥πczony do
dzia≥ki o numerze ew. 62/24 bez zmiany przeznaczenia
terenu 1ZI.
ß13
1. Wyznacza siÍ teren stacji transformatorowej na obszarze
oznaczonym na rysunku planu symbolem EE.
2. Teren pod stacjÍ transformatorowπ z bezpoúrednim dostÍpem do drogi publicznej.
3. Budynek stacji transformatorowej z dachem stromym, pokrytym dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym.
ß14
1. Wyznacza siÍ drogi uk≥adu komunikacyjnego dla rejonu
objÍtego planem:
ñ drogi lokalne oznaczone symbolem K-L, pas drogowy
istniejπcej ul. Kasztanowej,
ñ drogi dojazdowe oznaczone symbolem K-D.
2. Ustalenia szczegÛ≥owe dla uk≥adu komunikacyjnego.
Szerokość
SymSzerokość w liniach
bol w
jezdni
rozgraniczaplanie
jących
1 K-L

6,0

15,0 m

1 K-D

5,0 m

10,0 m

Założenia projektowe
- projektowane poszerzenie pasa
drogowego istniejącej ul. Kasztanowej,
- pas drogowy wykonać zgodnie z
przepisami
- projektowana droga dojazdowa,
umożliwiająca dojazd do projektowanych
działek zakończona nawrotką,
- pas drogowy wykonać zgodnie z
przepisami
- jezdnię utwardzić po wykonaniu pełnego,
podziemnego uzbrojenia technicznego

ß15
Zestawienie powierzchni terenÛw bilansowych.

Poz. 2233

Oznaczenie
Terenu
(symbol)
1Mn

Przeznaczenie terenu
Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
j.w.

2Mn
RAZEM Mn
1 MnU
Teren mieszkaniowe - usługowo -handlowy

1 ZP
RAZEM
1 Zł
RAZEM
1 EE
RAZEM
1 K-L
RAZEM
1 K-D
RAZEM
RAZEM

RAZEM Mn/U
Zieleń parkowa
ZP
Zieleń izolacyjna
Zł
Teren stacji transformatorowej
EE
Droga lokalna
K-L
Droga dojazdowa
K-D
POWIERZCHNIA TERENU

Powierzchnia
terenu (ha)
0,804
0,536
1,340
0,098

0,098
0,223
0,213
0,035
0,035
0,008
0,008
0,032
0,032
0,233
0,233
1,96

ß16
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu.
Uzbrojenie kolidujπce z wyznaczonymi terenami zainwestowania
naleøy zlikwidowaÊ lub prze≥oøyÊ na zasadach okreúlonych w
dokumentacjach technicznych wykonanych na podstawie warunkÛw technicznych.
Dla obszarÛw kolizyjnych uzbrojenia obowiπzuje zakaz wykonywania trwa≥ych urzπdzeÒ terenowych, nasadzeÒ do czasu likwidacji kolizji, niezaleønie od tego, czy obszary te zosta≥y zaznaczone na rysunku planu.
1. Urzπdzenia elektroenergetyczne.
Naleøy dπøyÊ do budowy tylko kablowych sieci zasilajπcych.
Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez
Zak≥ad Energetyczny. Dla zasilania poszczegÛlnych nieruchomoúci przewiduje siÍ linie kablowe niskiego napiÍcia. Oúwietlenie ciπgÛw komunikacyjnych lampami oszczÍdnymi. Zasilanie lamp liniami kablowymi wyposaøonymi w sterowanie
automatyczne przekaünikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych szaf oúwietleniowych. SieÊ wykonaÊ przed
budowπ utwardzenia jezdni ulic. Planowane zapotrzebowanie mocy ñ 240 kW. W planie zarezerwowano dzia≥kÍ pod
budowÍ stacji transformatorowej. Przez teren objÍty planem
przebiega linia elektroenergetyczna 400 kV Krajnik ñ Plewiska.
Na rysunku planu okreúlono szerokoúÊ pasa ochronnego, w
ktÛrym zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw oraz tymczasowych obiektÛw budowlanych. W pasie ochronnym istnieje
moøliwoúÊ urzπdzenia drÛg, placÛw manewrowych, parkingÛw i zieleni niskiej.
2. Wodociπgi.
Zasilanie w wodÍ dla celÛw socjalno-bytowych i przeciwpoøarowych z komunalnej sieci wodociπgowej. SieÊ wodociπgowπ na terenie opracowania wykonaÊ przed budowπ ulic
i wyposaøyÊ je w hydranty uliczne do gaszenia poøaru.
Planowane zapotrzebowanie wody: 8.400 l/dobÍ
3. Kanalizacja sanitarna.
Docelowo úcieki sanitarne odprowadzane bÍdπ do komunalnej oczyszczalni. Przewiduje siÍ system odprowadzania úciekÛw sanitarnych mieszany, grawitacyjny i pompowy.
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KanalizacjÍ wybudowaÊ przed budowπ nawierzchni ulic.
Planowana iloúÊ úciekÛw sanitarnych bytowych: 7.560 l/dobÍ.
4. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzonych ulic oraz wody deszczowe
z powierzchni dachÛw odprowadzone bÍdπ do kanalizacji
deszczowej.
5. SieÊ gazowa
W bezpoúrednim sπsiedztwie terenu opracowania znajduje
siÍ czynna sieÊ gazowa. Budowa przy≥πczy odbywaÊ siÍ
bÍdzie na podstawie warunkÛw technicznych wydanych
przez zak≥ad gazowniczy. SieÊ wykonaÊ przed budowπ utwardzenia jezdni i chodnikÛw.
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ß18
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 15%.
ß19
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Tarnowo
PodgÛrne.
ß20
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni po og≥oszeniu
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

III. USTALENIA KO—COWE
ß17
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y nr XXX/148/92 Rady Gminy
Tarnowo PodgÛrne z dnia 08.12.1992 r. w sprawie uchwalenia
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo PodgÛrne na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka
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2234
UCHWA£A Nr XL/260/2002 RADY MIEJSKIEJ MI DZYCHODU
z dnia 21 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ìMiÍdzychÛd ñ Bielsko ñ
DziÍcielin ñ Wielowieúî
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ñ
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. nr 15
z 1999 r., poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miejska
MiÍdzychodu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru funkcjonalnego ìMiÍdzychÛd ñ Bielsko ñ DziÍcielin ñ Wielowieúî, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje:
1) dzia≥ki o numerach ewidencyjnych 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 606/1, 606/2, 596, 597, 598,
czÍúÊ 599, 602, 603, 604, 605, 606, czÍúÊ 606/2
oznaczone na rysunku zmiany planu w skali 1:1000
zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik nr 1 do
uchwa≥y,
2) dzia≥kÍ o numerze ewidencyjnym 1318 oznaczonπ na
rysunku zmiany planu w skali 1:1000 zwanym dalej
rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik nr 2 do uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw odpowiednio do oznaczeÒ na rysunku:
MJ
ñ tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,
MW ñ tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej,
M-U ñ teren zabudowy mieszkalno-us≥ugowej,
UC
ñ tereny us≥ug komercyjnych,
RO
ñ tereny upraw ogrodniczo-sadowniczych,
ZO
ñ tereny zieleni ochronnej,
ZP
ñ tereny zieleni parkowej,
ZN
ñ tereny zieleni nieurzπdzonej,
W
ñ wody otwarte,
EE
ñ tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
KL
ñ tereny ulic klasy L,
KD
ñ tereny ulic klasy D,
KX
ñ tereny komunikacji pieszo-jezdnej i pieszej.
ß3
Na obszarze objÍtym zmianπ planu obowiπzujπ oznaczone na
rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny,
2) linie podzia≥u wewnÍtrznego (na dzia≥ki),
3) linie podzia≥u wewnÍtrznego orientacyjne,
4) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
5) nasadzenia szpalerowe drzew,
6) orientacje kalenic dachÛw (dotyczy nie mniej niø 50% ich
d≥ugoúci),

7) dachy p≥askie na budynkach mieszkalnych.
ß4
Dla obszaru objÍtego za≥πcznikiem nr 1 obowiπzujπ poniøsze
ustalenia:
1) funkcja terenÛw odpowiednio do oznaczeÒ na rysunku:
a) MJ ñ zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojπca, bliüniacza i szeregowa,
b) MW ñ zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna,
c) M-U ñ zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna po≥πczona ze úwiadczeniem us≥ug nieuciπøliwych w wydzielonych budynkach us≥ugowych,
d) UC ñ us≥ugi komercyjne bez ograniczeÒ dla terenu
oznaczonego 1UC oraz ograniczone do handlu detalicznego dla terenÛw oznaczonych 2UC, 3UC i 4UC,
e) ZO ñ teren istniejπcej i projektowanej zieleni ochronnej,
s≥uøπcej g≥Ûwnie zabezpieczeniu skarpy przed erozjπ
i zniszczeniem,
f) RO teren upraw ogrodniczo-sadowniczych i drzewek
boøonarodzeniowych,
g) ZP ñ teren urzπdzonej zieleni parkowej,
h) EE ñ teren projektowanych trafostacji i innych urzπdzeÒ
elektroenergetycznych,
i) KL ñ istniejπcy przebieg drogi powiatowej klasy L,
j) KD ñ projektowana komunikacja drogowa o kategorii
ulicy dojazdowej,
k) KX ñ projektowane przejúcia piesze i uliczki pieszojezdne,
l) W ñ istniejπcy zbiornik wodny o charakterze dekoracyjnym.
2) dla terenu oznaczonego na rysunku 1MJ ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy na 2 kondygnacje, w tym
poddasze uøytkowe,
b) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci od 35∞ do
45∞ z jednoczesnym zakazem stosowania úcianek kolankowych w kondygnacji poddasza,
c) na wszystkich dzia≥kach obowiπzuje zakaz realizacji wolnostojπcej zabudowy gospodarczej i wolnostojπcych
garaøy,
d) obowiπzuje zakaz stosowania pokryÊ dachowych z p≥yt
azbestowo-cementowych i papy,
e) ustala siÍ maksymalny poziom posadzki parteru na 0,75
m ponad otaczajπcy teren liczπc w najwyøej po≥oøonym
naroøniku budynku,
f) ustala siÍ prawo adaptacji istniejπcej, zabytkowej stodo≥y
na cele mieszkalne lub jej wyburzenia i pobudowanie
nowego budynku na warunkach okreúlonych powyøej po
uzgodnieniu z Wielkopolskim WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw,
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g) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy na 25%
powierzchni dzia≥ki,
h) od strony ulic obowiπzuje ogrodzenie o wysokoúci 1,20
m od terenu, ≥πcznie z coko≥em.
3) dla terenu oznaczonego na rysunku 2MJ ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa szeregowa o wysokoúci jednej kondygnacji,
wg jednego projektu dla wszystkich budynkÛw w szeregu,
b) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci do 30∞
i jednolitym pokryciu dachowym z wy≥πczeniem p≥yt
etemitowych i papy,
c) na wszystkich dzia≥kach obowiπzuje zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i garaøy wolnostojπcych,
d) nak≥ada siÍ obowiπzek budowy garaøy bliüniaczych jako
≥πczniki miÍdzy budynkami mieszkalnymi,
e) ustala siÍ maksymalny poziom posadzki parteru na 0,75 m
ponad otaczajπcy teren liczπc w najwyøej po≥oøonym
naroøniku budynku,
f) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy na 60%
powierzchni dzia≥ki,
g) od strony ulicy KL obowiπzuje ogrodzenie pe≥ne o wysokoúci 1,50 m od terenu,
h) ustala siÍ obowiπzek zorganizowanej formy realizacji
budynkÛw obejmujπcej kaødorazowo minimum jeden
szereg zabudowy.
4) dla terenu oznaczonego na rysunku 3MJ ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy na 2 kondygnacje, w tym
poddasze uøytkowe,
b) obowiπzujπ dachy strome, kopertowe o nachyleniu po≥aci
od 35∞ do 45∞ z jednoczesnym zakazem stosowania
úcianek kolankowych w kondygnacji poddasza,
c) na wszystkich dzia≥kach obowiπzuje zakaz realizacji wolnostojπcej zabudowy gospodarczej i wolnostojπcych
garaøy,
d) garaøe, wy≥πcznie na samochody osobowe mogπ byÊ
realizowane wy≥πcznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego,
e) obowiπzuje zakaz stosowania pokryÊ dachowych z p≥yt
azbestowo-cementowych i papy,
f) ustala siÍ maksymalny poziom posadzki parteru na 0,75
m ponad otaczajπcy teren liczπc w najwyøej po≥oøonym
naroøniku budynku,
g) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy na 25%
powierzchni dzia≥ki,
h) od strony ulic obowiπzuje ogrodzenie o wysokoúci 1,20
m od terenu, ≥πcznie z coko≥em,
i) dopuszcza siÍ realizacjÍ zabudowy szeregowej na warunkach jak dla terenu 2MJ z dostosowaniem podzia≥u
terenu na dzia≥ki o szerokoúci odpowiedniej do budynku.
5) dla terenu oznaczonego na rysunku 4MJ ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy na 1 kondygnacjÍ nadziemnπ,
b) obowiπzujπ dachy p≥askie t.j. o spadku nie wiÍkszym niø
10%, lub kombinacja dachu p≥askiego i stromego,
c) dopuszcza siÍ stosowania pokryÊ dachowych z papy,
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d) ustala siÍ maksymalny poziom posadzki parteru na 1,50
m ponad otaczajπcy teren liczπc w najwyøej po≥oøonym
naroøniku budynku,
e) pozosta≥e warunki zabudowy identyczne jak dla terenu
oznaczonego 3MJ.
6) dla terenÛw oznaczonych na rysunku 5MJ ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy na 2 kondygnacje, w tym
poddasze uøytkowe,
b) ustala siÍ maksymalny poziom posadzki parteru na 0,75 m
ponad otaczajπcy teren liczπc w najwyøej po≥oøonym
naroøniku budynku, jednoczeúnie dopuszczajπc sytuowanie posadzki parteru na rÛønych poziomach wynikajπcych
z ukszta≥towania terenu dzia≥ki,
c) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy na 30%
powierzchni dzia≥ki,
d) pozosta≥e warunki zabudowy jak dla terenu 3MJ.
7) dla terenÛw oznaczonych na rysunku 6MJ ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy na 3 kondygnacje, w tym
poddasze uøytkowe,
b) dachy wielospadowe o nachyleniu po≥aci 35∞ z zakazem
stosowania úcianek kolankowych w kondygnacji poddasza,
c) dopuszcza siÍ kombinacjÍ dachÛw wielospadowych z p≥askimi,
d) na dachach stromych obowiπzuje zakaz stosowania pokryÊ z eternitu i papy,
e) pozosta≥e warunki zabudowy jak dla terenu 3MJ.
8) dla terenu oznaczonego na rysunku 7MJ ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) obowiπzuje zabudowa szeregowa o wysokoúci 3 kondygnacji ≥πcznie z poddaszem,
b) obowiπzujπ dachy stronne o nachyleniu po≥aci 30∞,
c) obowiπzuje zorganizowana forma realizacji ca≥ego zespo≥u
budynkÛw w oparciu o jednolity projekt architektoniczny,
d) ustala siÍ poziom posadzki parteru na wysokoúci 0,65 m
od terenu mierzone w najwyøej po≥oøonym naroøniku
budynku,
e) ustala siÍ obowiπzek realizacji garaøy bliüniaczych sytuowanych bezpoúrednio przy obowiπzujπcej linii zabudowy,
f) obowiπzuje ogrodzenie dzia≥ki usytuowane w liniach
rozgraniczajπcych o wysokoúci 1,20 m w tym cokÛ≥
o wysokoúci 0,30 m.
9) dla terenu oznaczonego na rysunku 8MJ ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolnostojπca o wysokoúci 2 kondygnacji ≥πcznie z poddaszem uøytkowym,
b) obowiπzujπ dachy strome, kopertowe i dwuspadowe wg
oznaczenia na rysunku,
c) pozosta≥e warunki zabudowy jak dla 3MJ.
10)dla terenu oznaczonego na rysunku MñU ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa us≥ugowa bliüniacza i wolnostojπca o wysokoúci
2 kondygnacji, w tym poddasze uøytkowe lub nieuøytkowe,
b) ustala siÍ poziom posadzki parteru na 0,35 m od poziomu terenu mierzπc w najwyøej po≥oøonym naroøniku
budynku,
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c) obowiπzujπ dachy o nachyleniu po≥aci 30∞,
d) dla budynkÛw us≥ugowych w zabudowie bliüniaczej obowiπzuje zasada realizacji wg jednego projektu architektonicznego dla ca≥ego obiektu,
e) dla bliüniaczych budynkÛw us≥ugowych obowiπzuje identyczna wysokoúÊ okien, usytuowanie okapÛw, rodzaj
i kolor pokrycia dachu oraz elewacyjnych materia≥Ûw
wykoÒczeniowych,
f) ≥πczna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ
35% powierzchni dzia≥ki,
g) warunki zabudowy mieszkalnej oraz zagospodarowania
dzia≥ki jak dla terenu 3MJ.
11)dla terenu oznaczonego na rysunku 1UC ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) prawo adaptacji, przebudowy i rozbudowy istniejπcej
wiaty magazynowej lub jej wyburzenia i realizacji nowego obiektu,
b) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy nie przekraczajπcπ 3
kondygnacji nadziemnych,
c) obowiπzuje wykonanie odpowiedniej do funkcji iloúci
miejsc postojowych w granicach terenu,
d) ≥πczna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ
50% powierzchni terenu.
12)dla terenu oznaczonego na rysunku 2UC i 3UC ustala siÍ
nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy na 2 kondygnacje z dopuszczalnym akcentem architektonicznym o wiÍkszej
wysokoúci,
b) dachy strome wielospadowe o nachyleniu po≥aci od 30∞
do 50∞,
c) poziom posadzki parteru nie wyøszy niø 0,35 m mierzone
w najwyøej po≥oøonym naroøniku budynku,
d) w kondygnacji poddasza dopuszcza siÍ realizacjÍ jednego mieszkania s≥uøbowego.
13)dla terenu oznaczonego na rysunku 4UC ustala siÍ warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy na 1 kondygnacjÍ,
b) dachy strome wielospadowe o nachyleniu po≥aci od 30∞
do 50∞,
c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 900 m2,
d) do czasu realizacji zabudowy us≥ugowej ustala siÍ prawo
realizacji terenowych urzπdzeÒ sportowo-rekreacyjnych
i nasadzeÒ zieleni tymczasowej.
14)dla terenÛw oznaczonych na rysunku ZO ustala siÍ nastÍpujπce warunki zagospodarowania terenu:
a) obowiπzuje ca≥kowity zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi i podziemnymi urzπdzeniami infrastruktury technicznej,
b) obowiπzuje nasadzenie drzewami i krzewami ozdobnymi ktÛrych system korzeniowy gwarantuje stabilizacjÍ
skarpy.
15)dla terenÛw oznaczonych na rysunku 1RO ustala siÍ nastÍpujπce warunki zagospodarowania terenu:
a) obowiπzuje ca≥kowity zakaz budowy obiektÛw kubaturowych,
b) zezwala siÍ na realizacjÍ liniowych urzπdzeÒ infrastruktury
technicznej,
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c) powierzchnie pod liniami energetycznymi przeznacza siÍ
na uprawÍ choinek boøonarodzeniowych lub uprawy
rolne.
16)dla terenÛw oznaczonych na rysunku 2RO ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren pracowniczych ogrodÛw dzia≥kowych,
b) ustala siÍ prawo realizacji jednego budynku socjalnoklubowego zwiπzanego z funkcjπ terenu,
c) na wszystkich budynkach obowiπzujπ dachy nachyleniu
po≥aci od 30∞ do 50∞,
d) ustala siÍ prawo budowy ogrodzenia o wysokoúci nie
przekraczajπcej 2,20 m,
e) ustala siÍ zakaz prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej.
17)dla terenu oznaczonego na rysunku ZP ustala siÍ nastÍpujπce warunki zagospodarowania terenu:
a) teren bez prawa zabudowy z wyjπtkiem obiektÛw ma≥ej
architektury oraz liniowych urzπdzeÒ infrastruktury technicznej,
b) obowiπzuje wykonanie nasadzeÒ zieleni trwa≥ej zieleni
dekoracyjnej odpowiedniej do warunkÛw glebowych.
18)dla terenÛw oznaczonych EE ustala siÍ obowiπzek stosowania dachu stromego na budynku zawierajπcym urzπdzenia
elektroenergetyczne.
19)dla terenÛw komunikacji ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dla drogi gminnej klasy KZ obowiπzuje szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 20,0 m, wykonanie jezdni o szerokoúci 7,0 m, chodnikÛw o szerokoúci minimalnej 2,0 m
oraz wydzielonej úcieøki rowerowej,
b) dla ulic oznaczonych na rysunku 1KL obowiπzujπ parametry identyczne jak dla KZ,
c) dla ulic oznaczonych na rysunku 2KL obowiπzuje szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 12,0 m, wykonanie
jezdni o szerokoúci 6,0 m oraz chodnikÛw o szerokoúci
2,0 m oddzielonych od jezdni pasem zieleni o szerokoúci
1,0 m,
d) dla ulic kategorii KD obowiπzuje szerokoúÊ w liniach
rozgraniczajπcych 10,0 m, wykonanie jezdni o szerokoúci
5,50 m oraz chodnikÛw o szerokoúci 1,50 m oddzielonych od jezdni pasem zieleni szerokoúci 0,75 m,
e) dla przejúÊ pieszych oznaczonych na rysunku 1KX obowiπzuje wykonanie chodnikÛw o szerokoúci 3,0 m s≥uøπcych jednoczeúnie jako úcieøka rowerowa oraz wykonanie schodÛw na skarpie,
f) dla komunikacji pieszo-jezdnej oznaczonej na rysunku
2KX obowiπzuje wykonanie jezdni o szerokoúci 5,0 m
bez wyodrÍbnionych chodnikÛw,
g) tereny komunikacji sπ jednoczeúnie terenami przeznaczonymi
na realizacjÍ liniowych urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
20)obszar wÛd otwartych oznaczonych na rysunku W stanowi
element dekoracyjny zieleni parkowej,
21)dla wszystkich terenÛw objÍtych za≥πcznikiem nr 1 ustala siÍ
nastÍpujπce zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) odprowadzanie úciekÛw sanitarnych projektowanym systemem kanalizacji do istniejπcego w ul. Gwardii Ludowej
kolektora sanitarnego i dalej do oczyszczalni úciekÛw,
b) odprowadzenie wÛd opadowych planowanπ kanalizacjπ
deszczowπ do istniejπcego w ul. Gwardii Ludowej kolektora deszczowego,
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c) zaopatrzenie w gaz ziemny po zrealizowaniu planowanej
sieci gazowej úredniego ciúnienia,
d) ogrzewanie z lokalnych kot≥owni zasilanych gazem ziemnym lub olejem opa≥owym,
e) zaopatrzenie w wodÍ z planowanej sieci wodociπgowej
pod≥πczonej do istniejπcych wodociπgÛw komunalnych,
f) zaopatrzenie w energiÍ elektryczna sieciπ kablowπ poprzez planowane trafostacje na podstawie warunkÛw
technicznych wydanych przez gestora sieci,
g) przewiduje siÍ gromadzenie odpadkÛw sta≥ych w zamykanych pojemnikach oraz wywoøenie ich za poúrednictwem komunalnego systemu usuwania odpadÛw na
wysypisko úmieci.
ß5
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 2 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dla terenÛw oznaczonych MJ:
a) zabudowa jednorodzinna, wolnostojπca,
b) ustala siÍ prawo realizacji budynkÛw gospodarczych
o wysokoúci dwÛch kondygnacji ≥πcznie z poddaszem
uøytkowym,
c) ≥πczna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ
40% powierzchni terenu,
d) odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw szczelnych do
czasu budowy kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie wÛd
opadowych do gruntu,
e) zaopatrzenie w wodÍ z sieci komunalnej,
f) zasilanie energiπ elektrycznπ z sieci kablowej na podstawie warunkÛw wydanych przez gestora sieci,
g) ogrzewanie z w≥asnych kot≥owni opalanych wÍglem a po
wybudowaniu sieci gazem ziemnym lub olejem opa≥owym.
2) dla terenÛw oznaczonych RO obowiπzuje ca≥kowity zakaz
zabudowy z wy≥πczeniem liniowych urzπdzeÒ infrastruktury
technicznej,
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3) dla terenÛw oznaczonych na rysunku KX:
a) ustala siÍ prawo budowy jezdni o szerokoúci 3,50 m bez
chodnikÛw,
b) ustala siÍ prawo realizacji urzπdzeÒ infrastruktury technicznej ñ liniowych i kubaturowych.
ß6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ 5% s≥uøπcπ
naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci dla
wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ.
ß7
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ìMiÍdzychÛd ñ Bielsko ñ DziÍcielin ñ Wielowieúî zatwierdzonego uchwa≥π Rady Miasta i Gminy MiÍdzychÛd nr II/5/94 z dnia 3 marca 1994 r. og≥oszone w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Gorzowskiego nr 4 z dnia 18.04.1994 r.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Zygmunt Ciszewicz
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2235
UCHWA£A Nr XLIV/296/02 RADY MIEJSKIEJ W LW”WKU
z dnia 22 maja 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy LwÛwek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139) Rada Miejska w LwÛwku uchwala, co nastÍpuje:

c) wczeúniejsze uzgodnienie z Obszarowπ Dyspozycjπ
Mocy PoznaÒ w Polskich Sieciach Energetycznych
ZachÛd Sp. z o.o. warunkÛw pracy ciÍøkim sprzÍtem
oraz nadzoru w strefie czynnej linii 400 kV.
3. Ustala siÍ g≥Ûwny kierunek rekultywacji ñ zalesienie.

ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy LwÛwek, Uchwa≥Í Nr XXX/168/
/92 Rady Miejskiej w LwÛwku z dnia 5 listopada 1992 r. (Dz.Urz.
Woj. PoznaÒskiego Nr 6/93 poz. 64) okreúlonπ w ß2 niniejszej
uchwa≥y oraz na rysunku planu stanowiπcym za≥πcznik nr 1 do
niniejszej uchwa≥y.

ß3
Ustala siÍ jednorazowπ op≥atÍ od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 10%.

ß2
1. Wyznacza siÍ w Zgierzynce (dz. nr ewid. 408/1) teren pod
powierzchniowπ eksploatacjÍ kruszywa, oznaczony na rysunku planu symbolem XIII PE.
2. Ustala siÍ nastÍpujπce warunki eksploatacji:
1) dopuszcza siÍ eksploatacjÍ kruszywa do g≥Íbokoúci nie
wiÍkszej niø 1 m powyøej poziomu wÛd gruntowych,
2) dla zapewnienia bezpieczeÒstwa ludzi i bezawaryjnej
pracy systemu elektroenergetycznego obowiπzuje:
a) pozostawienie wzd≥uø istniejπcej linii elektroenergetycznej 400 kV Plewiska ñ Krajnik pasa wy≥πczonego
spod eksploatacji o szerokoúci min. 30 m od skrajnego toru prπdowego a przy fundamentach konstrukcji
wsporczych linii ñ zachowanie odleg≥oúci min. 39 m
od krawÍdzi wyrobiska,
b) zakaz poruszania siÍ maszyn oraz urzπdzeÒ düwigowo-transportowych i za≥adowczych w odleg≥oúci mniejszej niø 20 m od skrajnego toru prπdowego,

ß5
Traci moc Uchwa≥a Nr XXX/168/92 Rady Miejskiej w LwÛwku
z dnia 5 listopada 1992 r. w czÍúci objÍtej zmianπ zatwierdzonπ
niniejszπ uchwa≥π.

ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
w LwÛwku.

ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Zbigniew Centkowski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 87

ó 9511 ó

Poz. 2235

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 87

ó 9512 ó

Poz. 2236

2236
UCHWA£A Nr XLI/14/2002 RADY GMINY SZYD£OWO
z dnia 24 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szyd≥owo w rejonie drogi z Pi≥y ñ
G≥adyszewa do wsi Zawada
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z
pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Szyd≥owo uchwala: zmianÍ
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szyd≥owo w rejonie drogi z Pi≥y ñ G≥adyszewa do wsi
Zawada p.t: gmina Szyd≥owo osiedle mieszkaniowe, zwanπ dalej
zmianπ planu, w nastÍpujπcej treúci:
ß1
Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym
za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Celem regulacji niniejszej uchwa≥y jest umoøliwienie zabudowy
na terenach dotychczas uøytkowanych rolniczo z okreúleniem:
1) przeznaczenia terenÛw,
2) warunkÛw zabudowy i podzia≥u terenu.
ß3
1. Na obszarze zmiany planu ustala siÍ nastÍpujπce przeznaczenie terenÛw przewidzianych pod zabudowÍ budynkami:
1) tereny mieszkaniowe o niskiej intensywnoúci zabudowy;
oznaczenie na rysunku ñ MNn,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; oznaczenie na rysunku ñ MN,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami wbudowanymi; oznaczenie na rysunku ñ MNu,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowe-us≥ugowej; oznaczenie na rysunku ñ M,
5) tereny zieleni rekreacyjnej i urzπdzeÒ sportowych; oznaczenie na rysunku ñ Zr.
2. Na obszarze zmiany planu ustala siÍ nastÍpujπce przeznaczenie terenÛw wy≥πczonych z zabudowy:
1) teren zieleni leúnej; oznaczenie na rysunku ñ ZL,
2) teren zieleni parkowej z oczkiem wodnym; oznaczenie na
rysunku ñ ZPw,
3) teren zieleni naturalnej; oznaczenie na rysunku ñ Zn,
4) teren zieleni izolacyjnej; oznaczenie na rysunku ñ ZI,
5) teren upraw polowych; oznaczenie na rysunku ñ R.
3. Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π ustala siÍ nastÍpujπce przeznaczenie terenÛw przewidzianych pod uk≥ad uliczny oraz realizacjÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej:
1) ulica lokalna; oznaczenie na rysunku ñ KL,
2) ulice dojazdowe; oznaczenie na rysunku ñ KD,
3) ulice dojazdowe z wyodrÍbnionymi parkingami; oznaczenie na rysunku ñ KD/P,

4) ciπgi piesze; oznaczenie na rysunku ñ LLL,
5) tereny elektroenergetycznych stacji transformatorowych;
oznaczenie na rysunku ñ EE,
6) tereny przepompowni úciekÛw; oznaczenie na rysunku ñ
Nop.
4. Tereny, o ktÛrych mowa w ust. 1, 2 i 3, o szczegÛlnych
warunkach zabudowy i zagospodarowania oznaczono indywidualnym symbolem literowo-cyfrowym.
5. Na ca≥ym obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ:
1) zakaz prowadzenia dzia≥alnoúci szczegÛlnie szkodliwej
dla úrodowiska i zdrowia ludzi lub mogπcej pogorszyÊ
stan úrodowiska,
2) prawo lokalizacji w obiektach mieszkalnych dzia≥alnoúci
z zakresu us≥ug zwyczajowo wprowadzanych do budynkÛw mieszkalnych, takich jak; krawiectwo, fryzjerstwo,
us≥ugi lekarskie i biurowe, drobny handel detaliczny itp.
ß4
1. Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywnoúci zabudowy
(MNn), o ktÛrych mowa w ß3 ust. 1 pkt 1, mogπ byÊ
przeznaczone pod zabudowÍ jednym obiektem mieszkalnym
i jednym budynkiem gospodarczym, zgodnie z rysunkiem.
2. W terenach MNn wyodrÍbnia siÍ:
1) teren; oznaczony na rysunku MN10; z prawem do ≥πcznej
powierzchni zabudowy nie przekraczajπcej 10% powierzchni dzia≥ki oraz moøliwoúciπ do≥πczenia do niej czÍúci
terenu zieleni leúnej (ZL); zgodnie z rysunkiem,
2) teren oznaczony na rysunku MN15; z prawem do ≥πcznej
powierzchni zabudowy nie przekraczajπcej 15% powierzchni dzia≥ki oraz moøliwoúciπ do≥πczenia do jednej z dzia≥ek
czÍúci terenu zieleni leúnej (ZL), zgodnie z rysunkiem,
3) teren, oznaczony na rysunku MN20; z prawem do ≥πcznej
powierzchni zabudowy nie przekraczajπcej 20% powierzchni dzia≥ki.
3. Dla terenÛw MNn obowiπzujπ wyznaczone rysunkiem:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy,
2) kierunki kalenicy.
ß5
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), o ktÛrych
mowa w ß3 ust. 1 pkt 2, mogπ byÊ przeznaczone pod
zabudowÍ jednym obiektem mieszkalnym, zgodnie z rysunkiem.
2. W terenach zabudowy mieszkaniowej (MN) wyodrÍbnia siÍ
tereny, oznaczone na rysunku 1MN30, 2MN30, 3MN30, 4MN30,
5MN30 i 6MN30 z prawem do ≥πcznej powierzchni zabudowy
nie przekraczajπcej 30% powierzchni dzia≥ki oraz tereny,
oznaczone 1MN40 i 2MN40 z prawem do powierzchni zabudowy nie przekraczajπcej 40% powierzchni dzia≥ki.
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3. Dla terenÛw, oznaczonych 1MN30, 5MN30 i 6MN30 ustala siÍ
wyznaczone rysunkiem:
1) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
2) obowiπzujπce formy dachÛw,
3) obowiπzujπce kierunki kalenicy,
4) moøliwe zmiany zabudowy wolnostojπcej na bliüniaczπ.
4. Dla terenu, oznaczonego 2MN30, przeznaczonego pod uk≥ad
zabudowy z drogami wewnÍtrznymi ustala siÍ wyznaczone
rysunkiem:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy,
2) obowiπzujπce formy dachÛw,
3) obowiπzujπce kierunki kalenicy,
4) szerokoúÊ drÛg wewnÍtrznych, pieszojezdnych ñ 8,0 m,
5) zakaz wprowadzania zwartej zieleni i ogrodzeÒ uniemoøliwiajπcych naturalny ruch zimnego powietrza.
5. Dla terenu, oznaczonego 3MN30, ustala siÍ moøliwoúÊ alternatywnego przeznaczenia pod zieleÒ rekreacyjnπ z urzπdzeniami zabawowymi oraz ma≥π architekturπ.
6. Dla terenu oznaczonego 4MN30 ustala siÍ moøliwoúÊ wydzielenia ciπgu pieszego o szerokoúci min. 5,0 m, zgodnie
z rysunkiem.
7. Dla terenu oznaczonego 5MN30 ustala siÍ moøliwoúÊ do≥πczenia do wyodrÍbnionych dziatek czÍúci terenu zieleni
leúnej 1ZL, zgodnie z ustaleniami ß9 ust. 2 oraz rysunkiem.
8. Dla terenu, oznaczonego 6MN30, dozwolona jest lokalizacja
jednego wolnostojπcego lub w zabudowie bliüniaczej obiektu
gospodarczo-garaøowego.
9. Dla terenÛw oznaczonych 1MN40, przeznaczonych pod uk≥ad
zabudowy z drogami wewnÍtrznymi, ustala siÍ okreúlone
rysunkiem:
1) obowiπzujπce lokalizacje budynkÛw z obowiπzujπcπ formπ dachu,
2) obowiπzujπce formy dachÛw,
3) obowiπzujπce kierunki kalenicy,
4) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
5) szerokoúÊ drÛg wewnÍtrznych pieszojezdnych ñ 8,0 m,
6) moøliwe zmiany zabudowy wolnostojπcej na bliüniaczπ.
10. Tereny wewnÍtrznych drÛg pieszojezdnych, o ktÛrych mowa
w ust. 4 i ust. 9, sπ wspÛ≥w≥asnoúciπ w≥aúcicieli dzia≥ek
obs≥ugiwanych przez te drogi, proporcjonalnie do powierzchni dzia≥ek.
11. Dla terenÛw, oznaczonych 2MN40, ustala siÍ:
1) moøliwoúÊ zamiennego wprowadzenia:
a) zabudowy bliüniaczej, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku, lub
b) zabudowy szeregowej o jednakowej szerokoúci frontu segmentÛw wewnÍtrznych, w granicach poszczegÛlnych terenÛw,
2) dla kaødego z wariantÛw (zabudowa wolnostojπca lub
bliüniacza lub szeregowa) wyznaczone rysunkiem:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) obowiπzujπce lokalizacje obiektÛw z obowiπzujπcπ
formπ dachu.
ß6
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami
wbudowanymi MNu, o ktÛrych mowa w ß3 ust. 1 pkt 3
mogπ byÊ przeznaczone pod zabudowÍ jednym obiektem
mieszkalno-us≥ugowym, zgodnie z rysunkiem.
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2. Dla terenÛw oznaczonym 1MNu i 2MNu ustala siÍ prawo do
≥πcznej powierzchni zabudowy nie przekraczajπcej 50% powierzchni dzia≥ki.
3. Dla terenu oznaczonego 1MNu dozwolona jest:
1) lokalizacja us≥ug wbudowanych z zakresu hotelarstwa,
gastronomii i handlu detalicznego,
2) lokalizacja jednego wolnostojπcego budynku gospodarczo-garaøowego.
4. Dla terenu oznaczonego 2MNu dozwolona jest lokalizacja
us≥ug wbudowanych z zakresu handlu detalicznego i gastronomii.
ß7
Dla terenÛw M, o ktÛrych mowa w ß3 ust. 1 pkt 4, ustala siÍ:
1) przeznaczenie pod zabudowÍ mieszkalnπ i mieszkalno-us≥ugowπ bez prawa zabudowy do czasu wylokowania schroniska dla zwierzπt,
2) prawo realizacji sieci uzbrojenia terenu,
3) po likwidacji istniejπcego schroniska dla zwierzπt, moøliwoúÊ
podzia≥u na dzia≥ki (zgodnie z art. 93 ust. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami) na
podstawie koncepcji zagospodarowania terenu stanowiπcej
za≥πcznik do wniosku o podzia≥ nieruchomoúci.
ß8
1. Teren zieleni rekreacyjnej i urzπdzeÒ sportowych Zr, o ktÛrym
mowa w ß3 ust. 1 pkt 5 przeznaczony jest pod zabudowÍ
obiektami úciúle zwiπzanymi z funkcjπ terenu.
2. £πczna powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych
nie moøe przekraczaÊ 15% powierzchni dzia≥ki.
3. Ustala siÍ obowiπzek urzπdzenia zieleni odpowiadajπcej
funkcji terenu oraz zgodne z warunkami siedliskowymi.
ß9
1. Tereny zieleni leúnej, o ktÛrych mowa w ß3 ust. 2 pkt 1,
stanowiπ istniejπce enklawy zwartego drzewostanu przewidzianego do zachowania.
2. Ustala siÍ dla terenÛw zieleni leúnej moøliwoúÊ podzia≥u
geodezyjnego i do≥πczenia nowo utworzonych dzia≥ek leúnych do odpowiednich dziatek budowlanych wydzielonych
z terenÛw MN10, MN15 i 5 MN30, zgodnie z rysunkiem.
3. WyodrÍbniony teren zieleni leúnej oznaczony na rysunku
1ZL, zadrzewiony sosnπ pospolitπ, wymaga zrÛønicowania
gatunkowego dostosowanego do warunkÛw siedliskowych.
ß10
1. Na ca≥ym obszarze zmiany planu obowiπzuje zasada jednorodnego kszta≥towania zabudowy dla sπsiadujπcych ze sobπ
budynkÛw, ze szczegÛlnym uwzglÍdnieniem:
1) kπta nachylenia po≥aci dachowej,
2) wysokoúci kalenicy,
3) wysokoúci gzymsu, okapu lub attyki,
4) rodzaju pokrycia dachowego w odniesieniu do jego
formy i koloru.
2. Dla terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ ustala siÍ nastÍpujπce elementy warunkÛw zabudowy i zagospodarowania:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg≥oúci 5,0 m od
linii rozgraniczajπcych ulic, jeøeli rysunek lub niniejsza
uchwa≥a nie ustalajπ inaczej,
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2) obowiπzujπce zgodnie z rysunkiem:
a) linie zabudowy,
b) formy dachÛw,
c) kierunki kalenic,
d) lokalizacje obiektÛw,
e) lokalizacje akcentÛw architektoniczne-urbanistycznych.
3) dla budynkÛw jednorodzinnych ustala siÍ:
a) dachy symetryczne; dwuspadowe, namiotowe lub
wielospadowe o kπcie nachylenia po≥aci minimum
25∞ i maksimum 45∞,
b) wysokoúÊ zabudowy; max. II kondygnacje z poddaszem nieuøytkowym (kπt nachylenia dachu od 25∞ do
35∞) lub max. II kondygnacje w tym poddasze uøytkowe,
c) max. poziom parteru 30 cm powyøej poziomu terenu,
d) min. wysuniÍcie okapu poza lico budynku ñ 60 cm.
3. Warunki zabudowy zawarte w ust. 2 dotyczπ g≥Ûwnej bry≥y
budynku oraz dachu, poza liniπ zabudowy mogπ byÊ realizowane elementy budynku, takie jak: parterowe czÍúci wejúcia,
zadaszenia, wykusze, ryzality itp.
4. Warunki podzia≥u okreúlajπ:
1) zgodnie z rysunkiem:
a) obowiπzujπce linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym
sposobie uøytkowania,
b) obowiπzujπce linie podzia≥u wewnÍtrznego,
2) ustalenia ß7 pkt 3 oraz ß15 ust. 1 pkt 1 lit. c).
ß11
1. Teren zieleni parkowej ZPw, o ktÛrym mowa w ß3 ust. 2 pkt
2, wyodrÍbnia siÍ z uwagi na wyraüne pochodzenie antropogeniczne ukszta≥towanego terenu oraz drzewostanu.
2. Ustala siÍ dla terenu ZPw moøliwoúÊ realizacji uzbrojenia
technicznego.
ß12
1. Teren zieleni naturalnej Zn, o ktÛrym mowa w ß3 ust. 2 pkt
3, oddziela tereny przewidziane pod zabudowÍ od terenÛw
upraw polowych (R).
2. Ustala siÍ dla terenu Zn zakaz tworzenia zwartej zieleni
uniemoøliwiajπcej naturalny ruch zimnego powietrza oraz
moøliwoúÊ realizacji uzbrojenia technicznego.
ß13
1. Tereny zieleni izolacyjnej ZI, o ktÛrych mowa w ß3 ust. 2 pkt
4, przeznacza siÍ na utworzenie zwartej izolacji trzypiÍtrowej
z drzew i krzewÛw o doborze gatunkowym dostosowanym
do warunkÛw siedliskowych oraz sk≥adajπcej siÍ przynajmniej w 50% z gatunkÛw zimozielonych.
2. Ustala siÍ dla terenu ZI prawo realizacji uzbrojenia technicznego, úcieøki rowerowej oraz chodnikÛw.
ß14
Dla terenu upraw polowych R, o ktÛrym mowa w ß3 ust. 2 pkt 5,
ustala siÍ prawo prowadzenia upraw polowych oraz realizacji
sieci uzbrojenia terenu.
ß15
1. W uk≥adzie ulicznym i komunikacji pieszej, o ktÛrych mowa
w ß3 ust. 3, wyodrÍbnia siÍ:
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1) ulicÍ lokalnπ KL, zaliczanπ do drÛg publicznych, z projektowanπ pÍtlπ autobusowπ, bÍdπcπ odcinkiem istniejπcej
drogi powiatowej Nr 29146, dla ktÛrej ustala siÍ:
a) zachowanie istniejπcego podzia≥u geodezyjnego (dzia≥ka ewidencyjna nr 2) wyznaczajπcego linie rozgraniczajπce ulicy,
b) szerokoúÊ jezdni; 2 pasy ruchu po 3,0 m,
c) wydzielenie terenu przeznaczonego pod pÍtlÍ autobusowπ na podstawie branøowej koncepcji zagospodarowania terenu (zgodnie z art. 93 ust. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomoúciami) stanowiπcej za≥πcznik do wniosku o podzia≥ nieruchomoúci,
2) ulice dojazdowe o zrÛønicowanej nastÍpujπco szerokoúci
w liniach rozgraniczajπcych:
a) KD 20 ñ 20,0 m, zgodnie z rysunkiem,
b) KD 15 ñ15,0 m, zgodnie z rysunkiem,
c) KD 12 ñ12,0 m, zgodnie z rysunkiem,
d) 1KD 12 ñ 12,0 m, zgodnie z rysunkiem; w oparciu o
ustawÍ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zaliczonπ do drÛg publicznych,
e) KD 10 ñ min. 10,0 m, zgodnie z rysunkiem, dla
ktÛrych ustala siÍ 2 pasy ruchu po minimum 2,5 m
3) ulicÍ dojazdowπ o dwÛch pasach ruchu po min. 2,5 m
z wyznaczonym parkingiem KD/P; o szerokoúci min.
10,0 m w liniach rozgraniczajπcych, dla ktÛrej ustala siÍ
obowiπzek wyznaczenia miejsc postojowych dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami wbudowanymi
1MNu i 2MNu.
4) ciπgi piesze, z wy≥πczeniem ß5 ust. 6, o minimalnej
szerokoúci 8,0 m oraz moøliwoúci budowy úcieøek rowerowych.
2. Dla wyznaczonych rysunkiem ulic dojazdowych ustala siÍ
obowiπzek utworzenia:
1) podwÛjnego szpaleru drzew:
a) ulica dojazdowa KD 20,
b) ulica dojazdowa KD 12; na odcinku graniczπcym
z terenem Zr (klony identyczne z istniejπcym zadrzewieniem wzd≥uø drogi polnej),
2) pojedynczego rzÍdu drzew:
a) ulica dojazdowa KD 15,
b) ulica dojazdowa KD 10; na ko≥owym odcinku ulicy
(pd. ñ wsch. czÍúÊ terenu objÍtego uchwa≥π).
ß16
1. Dla wszystkich terenÛw przewidzianych pod zabudowÍ ustala siÍ pe≥ne uzbrojenie techniczne.
2. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady obs≥ugi i funkcjonowania
infrastruktury technicznej:
1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej sieci napowietrznej (El. Dobrzyca ñ G≥adyszewo; 15 kV) poprzez
projektowanπ sieÊ kablowπ (SN) i trzy projektowane
stacje transformatorowe oraz projektowanπ sieÊ kablowπ
(NN); likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej
kolidujπcej z terenami przewidzianymi pod zabudowÍ,
wg warunkÛw dostawcy,
2) zaopatrzenie w wodÍ poprzez projektowanπ sieÊ wodociπgowπ, wg warunkÛw dostawcy,
3) odprowadzenie úciekÛw sanitarnych, poprzez system
grawitacyjno-pompowy projektowanej kanalizacji sanitarnej
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w≥πczony do istniejπcego rurociπgu t≥ocznego przejmujπcego úcieki ze wsi St. £ubianka, do oczyszczalni úciekÛw
Pi≥a ñ LeszkÛw,
odprowadzenie wÛd deszczowych, poprzez system projektowanej kanalizacji odprowadzajπcej úcieki deszczowe
do rowu otwartego, dalej kanalizacji prowadzπcej do
podczyszczalni wÛd deszczowych, nastÍpnie oczyszczone wody deszczowe odprowadzane projektowanymi i istniejπcymi rowami otwartymi, do zlewni jez. Piaszczystego,
zaopatrzenie w gaz; doprowadzenie gazu ziemnego z istniejπcej sieci rejonu Pi≥a ñ G≥adyszewo, niezbÍdne opracowanie programu zaopatrzenia w gaz ca≥ego rejonu
w nawiπzaniu do programu gazyfikacji gminy Szyd≥owo,
dozwolone zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiornikÛw na gaz p≥ynny,
zaopatrzenie w ciep≥o projektowanych obiektÛw z indywidualnych ürÛde≥ ciep≥a z wy≥πczeniem kot≥owni opalanych wÍglem,
gromadzenie i odprowadzanie powsta≥ych odpadÛw zgodnie z funkcjonujπcych na terenie gminy system gospodarki odpadami.

ß17
Dla czÍúci obszaru objÍtego niniejszπ uchwa≥π, tj. terenÛw
okreúlonych w ß3 ust. 1 i 3, uzyskano zgodÍ na zmianÍ
przeznaczenia 16,4550 ha gruntÛw rolnych pochodzenia mineralnego o powierzchni RIVa ñ1,8100 ha i RIVb ñ14,6450 ha na
cele nierolnicze.
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ß18
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ 20% s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wart. oúci nieruchomoúci
dla terenÛw okreúlonych w ß3 ust. 1 niniejszej uchwa≥y.
ß19
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Szyd≥owo.
ß20
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr V/24/89 Gminnej Rady Narodowej w Szyd≥owie z dnia 6 kwietnia 1989 r. w sprawie
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szyd≥owo na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß21
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Jan Musia≥ek
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2237
UCHWA£A Nr XXXI/225/02 RADY GMINY I MIASTA ZB•SZY—
z dnia 24 maja 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic 17 Stycznia
1920 r. i Mostowej w Zbπszyniu
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999 r poz.
139 ze zmianami), Rada Gminy i Miasta ZbπszyÒ uchwala, co
nastÍpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic
17 Stycznia 1920 r i Mostowej w Zbπszyniu, zwany dalej
planem.
2. Miejscowy plan, o ktÛrym mowa w ust. 1, stanowi jednoczesnπ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Zbπszynia uchwalonego uchwa≥π
Nr V 36/94 z dnia 17.11.1994 r. Rady Gminy i Miasta
ZbπszyÒ, og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
ZielonogÛrskiego Nr 17 poz. 156 z 1994 r., w obszarze
objÍtym tπ zmianπ.
3. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek zatytu≥owany ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 17 Stycznia 1920
rokuî, opracowany w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do
niniejszej uchwa≥y i jej integralnπ czÍúÊ.
4. W granicach obszaru, na ktÛrym obowiπzuje niniejszy plan,
po≥oøone sπ dzia≥ki o numerach ewidencyjnych: 1159, 1160,
1161, 1162/1,1162/2, 1164, 1165, 1166, 1167/1, 1167/2,
1168, 1169, 1170/1,1170/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5,
1170/6, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1175, 1174, 1173,
1172, 1176, 1177, 1178, 1279/2, 1279/1 i czÍúÊ dzia≥ki
nr 1158.
ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce tereny
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania
ß2
Linie rozgraniczajπce terenÛw wyznaczonych niniejszym planem
oraz ich symbole graficzne okreúla rysunek planu.
ß3
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw oznaczonych symbolem
MJ (6 MJ, 7MJ i 11 M J) na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 moøna lokalizowaÊ
wy≥πcznie budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie
wolnostojπcej i bliüniaczej, przynaleøne tym budynkom obiek-

ty gospodarczo-garaøowe o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2 i dwÛch miejscach na samochody osobowe na
jedno mieszkanie oraz obiekty ma≥ej architektury, a w budynkach mieszkalnych wolnostojπcych moøna wydzielaÊ czÍúÊ
powierzchni nie przekraczajπcej 40% powierzchni parteru na
cele nieuciπøliwych us≥ug towarzyszπcych zabudowie mieszkaniowej.
ß4
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw oznaczonych symbolem
MU (l MU, 2 MU, 5 MU, 8 MU do 10 MU i 12 MU) na cele
zabudowy mieszkaniowej z towarzyszπcymi us≥ugami.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 moøna lokalizowaÊ
przynaleøne budynkom mieszkalnym obiekty gospodarczogaraøowe o maksymalnej powierzchni zabudowy 60 m2
i dwÛch miejscach na samochody osobowe na jedno mieszkanie, ma≥e hurtownie i magazyny na potrzeby prowadzonej
na dzia≥kach w≥asnej dzia≥alnoúci us≥ugowej, obiekty ma≥ej
architektury oraz:
1) na terenach oznaczonych symbolami l MU, 2 MU i 5 MU
budynki mieszkalno-us≥ugowe i us≥ugowe w zabudowie
wolnostojπcej,
2) na terenach oznaczonych symbolami 8 MU, 9 MU, 10 MU
i 12 MU ñ budynki mieszkalno-us≥ugowe w zabudowie
szeregowej.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1, nakazuje siÍ wprowadzenie funkcji us≥ugowej w kondygnacji przyziemnej.
4. Na terenach oznaczonych symbolami 1 MU i 5 MU na
dzia≥kach budowlanych naleøy wyznaczyÊ miejsca parkowania pojazdÛw dla zaspokojenia potrzeb parkingowych prowadzonej na dzia≥ce dzia≥alnoúci us≥ugowej.
ß5
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw oznaczonych symbolem
UM (3 UM, 4 UM) na cele us≥ug z moøliwoúciπ lokalizowania
zabudowy mieszkaniowej.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 moøna lokalizowaÊ
budynki us≥ugowe.
3. Dopuszczone jest wydzielenie czÍúci budynku ñ nie wiÍcej
niø 20% powierzchni uøytkowej budynku ñ na cele funkcji
mieszkaniowej.
ß6
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw oznaczonych symbolem
ZP (14 ZP i 15 ZP) na cele zieleni publicznej.
2. Tereny, o ktÛrych mowa w ust. 1, naleøy zagospodarowaÊ
jako promenadÍ z nasadzeniami, zgodnych z siedliskiem
drzew i krzewÛw w formie swobodnej zieleni krajobrazowej.
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ß7
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw oznaczonych symbolem
13 ZP/US na cele zieleni publicznej z towarzyszπcymi
us≥ugami sportu.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust., moøna lokalizowaÊ
powierzchniowe urzπdzenia sportowe i rekreacyjne o trawiastych lub grysowych nawierzchniach.
3. Wzd≥uø linii brzegowej Obry naleøy wydzieliÊ pas terenu
o szerokoúci minimum 10 m i zagospodarowaÊ go zgodnie
z ustaleniami ß6.
4. Dopuszczone jest lokalizowanie obiektu niezbÍdnego zaplecza administracyjno-sanitarnego o powierzchni nie wiÍkszej
niø 200 m2, parterowego, o lekkiej konstrukcji, nie podpiwniczonego, towarzyszπcego urzπdzeniom sportowo-rekreacyjnym od strony granicy z terenami 12 MU.
ß8
1. Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw oznaczonych symbolem
16 EE na cele urzπdzeÒ elektroenergetycznych.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 moøna lokalizowaÊ
wy≥πcznie budynkowe stacje transformatorowe.
3. Architektura budynku stacji musi harmonizowaÊ z zabytkowπ
zabudowπ Zbπszynia.
4. Jeøeli tereny, o ktÛrych mowa w ust. 1 okaøπ siÍ zbÍdne na
ustalony cel, tereny te moøna w≥πczyÊ w tereny oznaczone
symbolem 03 KX i zagospodarowaÊ jako tereny przejúcia
pieszego.
ß9
Ustala siÍ przeznaczenie terenÛw:
1) oznaczonych symbolem KD na cele drÛg publicznych ñ ulic
dojazdowych 01 KD i 02 KD,
2) oznaczonych symbolem KX na cele drÛg publicznych ñ
przejúÊ pieszych z moøliwoúciπ dojazdu 03 KX 04 KX i 05
KX.
ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi
ß10
Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczajπcymi ulic zakazuje siÍ sytuowania innych obiektÛw niø sieci techniczne oraz
urzπdzenia s≥uøπce komunikacji.
ß11
1. Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu z projektowanych
drÛg publicznych ñ ulic dojazdowych 01 KD i 02 KD oraz
ciπgÛw pieszych z moøliwoúciπ dojazdu do posesji.
2. Ulica dojazdowa 01 KD zostaje w≥πczone w ulicÍ 17 Stycznia 1920 r. w miejscu oznaczonym na rysunku.
3. RozbiÛrka obiektu zabytkowego usytuowanego w miejscu
planowanego w≥πczenia ulicy dojazdowej w ulicÍ 17 Stycznia
1920 r. moøe nastπpiÊ wy≥πcznie po wype≥nieniu procedury
przewidzianej przepisami ustawy o ochronie dÛbr kultury.
4 Zakazuje siÍ w≥πczenia ulicy 01 KD w ulicÍ Mostowπ.
ß12
1. Ustala siÍ dla drÛg publicznych:
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1) ulicy dojazdowej 01 KD ñ przebieg zgodny z rysunkiem
planu, to jest od strony w≥πczenia w ulicÍ 17 Stycznia
1920 roku ñ plac z zieleniπ i istniejπcymi garaøami,
a dalej szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 10 m,
urzπdzenie ulicy jako jednoprzestrzennej z wprowadzonymi
zabezpieczeniami dla ruchu pieszego, zieleniπ w formie
niskopiennych drzew oraz z zieleniπ w pojemnikach,
2) ulicy dojazdowej 02 KD ñ przebieg zgodny z rysunkiem
planu oraz szerokoúÊ 8 m w liniach rozgraniczajπcych
z wydzieleniem jezdni o szerokoúci nie mniejszej niø 5 m
i jednostronnym chodnikiem, usytuowanym od strony
zabudowy mieszkaniowej lub urzπdzenie ulicy jako jednoprzestrzennej z wprowadzonymi zabezpieczeniami dla
ruchu pieszego,
3) ciπgu pieszego 03 KX o szerokoúci (zmiennej) i przebiegu
zgodnych z rysunkiem,
4) ciπgu pieszego 04 KX o przebiegu zgodnym z rysunkiem
i szerokoúci 12 m, zagospodarowanego jako przejúcie
jednoprzestrzenne z moøliwoúciπ dojazdu i zabezpieczeniami ruchu pieszego, z wprowadzonπ ma≥π architekturπ
i zieleniπ sta≥π,
5) ciπgu pieszego 05 KX, o przebiegu zgodnym z rysunkiem
i szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 5 m, zakoÒczonego placem nawrotu o wymiarach zgodnych z rysunkiem.
2. Garaø usytuowany w przestrzeni dojúcia pieszego 03 KX
podlegaÊ bÍdzie rozbiÛrce po jego zuøyciu technicznym.
3. W obszarze placu, o ktÛrym mowa w ust. 1 pkt 1, na
terenie oznaczonym graficznie jako zieleÒ moøna usytuowaÊ dominantÍ architektonicznπ w formie murowanej
stacji transformatorowej lub obiektu us≥ugowego o powierzchni zabudowy nie wiÍkszej niø 50 m2 i kwadratowej
lub szeúciokπtnej podstawie, dachu stromym, krytym dachÛwkπ ceramicznπ.
ß13
Ustala siÍ obowiπzujπce i nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane, zgodnie z rysunkiem, w odleg≥oúci:
1) od linii rozgraniczajπcej ulicy dojazdowej i ciπgu pieszego ñ
6 m,
2) od krawÍdzi jezdni ulicy Mostowej ñ 20 m,
3) od wierzcho≥ka skarpy rzeki Obry ñ 24 m.
ROZDZIA£ IV
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß14
Wyposaøenie terenu objÍtego planem w sieci infrastruktury
technicznej, a w tym w sieÊ wodociπgowπ, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, gazowπ, telekomunikacyjnπ i elektroenergetycznπ
jest zgodne z niniejszym planem.
ß15
Nakazuje siÍ:
1) zaopatrzenie w wodÍ z wodociπgu miejskiego,
2) odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
3) zaopatrzenie w gaz z istniejπcej sieci gazowej po jej rozbudowie.
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ß16
Szafki energetyczne przy budynkach naleøy lokalizowaÊ w ogrodzeniach od strony drogi publicznej.
ß17
1. Sieci infrastruktury technicznej naleøy prowadziÊ w liniach
rozgraniczajπcych ulic i przejúÊ pieszych, w ktÛrych sπ
rezerwowane tereny dla wszystkich niezbÍdnych sieci stanowiπcych wyposaøenie zabudowy mieszkaniowej.
2. Zakazuje siÍ rozpoczÍcia budowy sieci infrastruktury technicznej bez opracowania zbiorczej koncepcji strefowania ulic pod
kπtem rozmieszczenia wszystkich sieci zasilajπcych osiedle
(w tym kabli telefonicznych rÛønych operatorÛw sieci).
ROZDZIA£ V
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy oraz urzπdzania terenu
ß18
W obszarze dzia≥ek budowlanych nakazuje siÍ przeznaczenie na
cele zieleni:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej MJ ñ 70% ogÛlnej
powierzchni dzia≥ki,
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z towarzyszπcymi
us≥ugami MU ñ 40%,
3) na terenach us≥ug UM ñ 10% powierzchni dzia≥ki,
4) na terenach zieleni publicznej ZP ñ 80%,
5) na terenach zieleni publicznej z us≥ugami sportu ZP/U ñ 50%
powierzchni dzia≥ki.
ß19
Zabudowie budynkami podlegaÊ moøe:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej MJ ñ 25% ogÛlnej
powierzchni dzia≥ki,
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z towarzyszπcymi
us≥ugami MU ñ 50%,
3) na terenach us≥ug UM ñ 80% powierzchni dzia≥ki,
4) na terenach zieleni publicznej z us≥ugami sportu ZP/U ñ 10%
powierzchni dzia≥ki.
ß20
1. Zakazuje siÍ lokalizowania budynkÛw mieszkalnych i us≥ugowych innych niø dwukondygnacyjnych z dachami stromymi
dwu- lub wielospadowymi, o kπcie nachylenia po≥aci dachowych 35 do 45 stopni, po≥aciami symetrycznymi, zbiegajπcymi siÍ w kalenicy, z pokryciem ceramicznym lub dachÛwkopodobnym o zbliøonej estetyce.
2. W budynkach gospodarczych naleøy zachowaÊ ten sam kπt
nachylenia po≥aci dachowych jak w budynku mieszkalnym
lub us≥ugowym lokalizowanych na tej samej dzia≥ce.
3. Jakiekolwiek dzia≥ania budowlane zwiπzane z istniejπcymi
w przestrzeni ulicy 01 KD garaøami muszπ siÍ wiπzaÊ z ich modernizacjπ polegajπcπ na nadbudowie dachu stromego, krytego dachÛwkπ ceramicznπ lub gontem bitumicznym oraz poprawie estetyki budynkÛw poprzez zmianÍ wystroju elewacji.
ß21
Drogi publiczne naleøy wykonywaÊ z elementÛw rozbieralnych
ñ zakazuje siÍ stosowania nawierzchni asfaltowych, monolitycznych
betonowych i innych nie przepuszczajπcych wody deszczowej.
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ß22
Wysokoúci budynkÛw mieszkalnych i us≥ugowych nie mogπ byÊ
wyøsze niø dwie kondygnacje i 10 m liczπc od poziomu terenu
do kalenicy, a budynki gospodarczo-garaøowe wyøsze niø jedna
kondygnacja i 6 m.
ROZDZIA£ VI
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki
ß23
1. Nowo wydzielana dzia≥ka budowlana w zabudowie mieszkaniowej nie moøe posiadaÊ mniejszej powierzchni niø:
1) w zabudowie mieszkaniowej MJ ñ 600 m2,
2) w zabudowie mieszkaniowo-us≥ugowej 1 MU i 5 MU
1000 m2,
3) w zabudowie 8 MU, 9 MU, 10 MU i 12 MU ñ 150 m2.
2. Zakazuje siÍ podzia≥u terenÛw oznaczonych symbolem MU,
chyba øe podzia≥ nastÍpuje na podstawie przepisÛw szczegÛlnych.
ß24
Zakazuje siÍ wydzielania drÛg publicznych, dla ktÛrych niniejszy
plan nie ustala linii rozgraniczajπcych.
ROZDZIA£ VII
Stawka s≥uøπca naliczaniu op≥at na rzecz Gminy
ß25
1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 poz. 139 zmiana Dz.U. Nr 41 poz. 412)
ustala siÍ stawkÍ procentowπ od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, w wysokoúci 25%.
2. Op≥ata okreúlona w ust. 1 nie dotyczy nieruchomoúci stanowiπcych w≥asnoúÊ Gminy ZbπszyÒ.
ROZDZIA£ VIII
Przepisy koÒcowe
ß26
Traci moc uchwa≥a Nr V/36/94 z dnia 17.11. 1994 r. Rady
Gminy i Miasta ZbπszyÒ, og≥oszona w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa ZielonogÛrskiego Nr 17 poz. 156 z 1994 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zbπszynia w czÍúci uregulowanej
ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß27
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta w
Zbπszyniu.
ß28
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy i Miasta
(ñ) mgr Jerzy Komarnicki
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2238
UCHWA£A Nr XXXII/278/2002 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania úciekÛw Wielobranøowego PrzedsiÍbiorstwa
Komunalnego SpÛ≥ka z o.o. w Sierakowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220) oraz art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodÍ i zbiorowym odprowadzeniu úciekÛw (Dz.U. Nr 72
poz. 747) w zwiπzku z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o og≥aszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 46
poz. 499) ñ Rada Miejska w Sierakowie po dokonaniu analizy
projektu regulaminu dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania úciekÛw uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Zatwierdza siÍ regulamin dostarczania wody i odprowadzania
úciekÛw przez Wielobranøowe PrzedsiÍbiorstwo Komunalne
SpÛ≥ka z o.o. w Sierakowie, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie 14 dni po og≥oszeniu w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Grzegorz Adamczyk

Za≥πcznik
do uchwa≥y nr XXXII/278/2002
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 28 maja 2002 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
åCIEK”W PRZEZ WIELOBRANØOWE PRZEDSI BIORSTWO
KOMUNALNE SP”£KA Z O.O. W SIERAKOWIE.
CZ å∆ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Niniejszy regulamin zosta≥ opracowany na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 czerwca.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodÍ i zbiorowym odprowadzeniu úciekÛw (Dz.U. Nr 72
poz. 747) zwanej w dalszej czÍúci regulaminu ìustawπî.
2. ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. Nr 9 poz. 443 z poü. zm. z 1997 r.
3. Statutu Wielobranøowego PrzedsiÍbiorstwa Komunalnego
SpÛ≥ka, z o.o. w Sierakowie, zwanego w dalszej czÍúci nin.
regulaminu ìSpÛ≥kπî.
ß2
SpÛ≥ka gwarantuje wykonanie us≥ug, o ktÛrych mowa w Regulaminie, w oparciu o majπtek w≥asny, majπtek bÍdπcy w≥asnoúciπ gminy oraz majπtek przekazany SpÛ≥ce przez gminÍ w zarzπd
a takøe przekazany jej do dyspozycji przez innych w≥aúcicieli, na
podstawie stosownych umÛw cywilno-prawnych.
ß3
Celem niniejszego Regulaminu jest okreúlenie zasad úwiadczenia przez SpÛ≥kÍ us≥ug w zakresie:
a) dostawy wody na rzecz odbiorcy z sieci wodociπgowej,
b) odbioru úciekÛw na rzecz dostawcy úciekÛw do sieci kanalizacyjnej,
CZ å∆ II
Dostarczanie wody
ß4
Uøyte w regulaminie wyrazy i okreúlenia techniczne znajdujπ
interpretacjÍ w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÍ i zbiorowym odprowadzeniu
úciekÛw.
ROZDZIA£ I
Obowiπzki i prawa SpÛ≥ki
ß5
SpÛ≥ka ma obowiπzek:
1. DostarczaÊ z sieci wodociπgowej SpÛ≥ki wodÍ do odbiorcy
na podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej wg zasad
okreúlonych niniejszym regulaminem, a w szczegÛlnoúci
zapewniÊ dostawÍ wody do celÛw ogÛlnospoøywczych
i sanitarnych z urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ, o wymaganym ciúnieniu, okreúlonym w warunkach technicznych oraz
o odpowiedniej jakoúci, ktÛrπ okreúlajπ obowiπzujπce przepisy Ministra Zdrowia. JakoúÊ wody dostarczanej przez
SpÛ≥kÍ stwierdza siÍ u wylotu na zaworze g≥Ûwnym, stacji
uzdatniania wody w: Sierakowie, Przemyúlu, Lutomiu, K≥osowicach.
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2. ZapewniÊ prawid≥owπ eksploatacjÍ sieci wodociπgowej wraz
z czÍúciπ przy≥πcza do zaworu g≥Ûwnego za wodomierzem
oraz dokonaÊ niezbÍdnych napraw na swÛj koszt, z wyjπtkiem usuwania uszkodzeÒ powsta≥ych z winy odbiorcy wody,
3. ZapewniÊ sprawnoúÊ technicznπ sieci wodociπgowych, studni
publicznych i hydrantÛw ulicznych bÍdπcych w eksploatacji
SpÛ≥ki,
4 ZamontowaÊ wodomierz na przy≥πczu przed zaworem g≥Ûwnym na koszt SpÛ≥ki,
5. ZapewniÊ prawid≥owe utrzymanie wodomierza, jego naprawÍ oraz wymianÍ na koszt SpÛ≥ki, z wyjπtkiem przypadkÛw,
gdy naprawa lub wymiana wynika z winy odbiorcy wody,
6. DokonaÊ kontroli funkcjonowania wodomierzy i ich legalizacji:
a) z w≥asnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych op≥at
od odbiorcy,
b) na øπdanie odbiorcy wody, jednakøe w przypadku
stwierdzenia prawid≥owego funkcjonowania wodomierza
ñ na koszt odbiorcy,
7. WydawaÊ warunki techniczne niezbÍdne do pod≥πczenia
instalacji wodociπgowej budynku do sieci wodociπgowej
bÍdπcej w eksploatacji SpÛ≥ki oraz uzgodniÊ w ciπgu 14 dni
przed≥oøonπ przez inwestora dokumentacjÍ technicznπ,
8. UtrzymaÊ pogotowie wodociπgowo-kanalizacyjne, a w przypadku awarii urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ, ktÛra powoduje
przerwÍ w dostawie wody powyøej 24 godzin, zapewniÊ ñ
za uprzednim zawiadomieniem ñ w oznaczonym i uzgodnionym miejscu zastÍpcze ürÛd≥a wody.
ß6
SpÛ≥ka ma prawo:
1. KontrolowaÊ prawid≥owoúÊ realizacji robÛt wodno-kanalizacyjnych zgodnie z wydanymi przez niπ warunkami technicznymi,
2. WymagaÊ przed ostatecznym uruchomieniem przy≥πcza przedstawienia przez inwestora dokumentÛw stwierdzajπcych, iø
nowy obiekt zosta≥ wykonany zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i sanitarnego.
3. Za okazaniem upowaønienia kontrolowaÊ stan techniczny
przy≥πcza w czasie eksploatacji w tym prawo wstÍpu do
pomieszczenia w celu przeprowadzenia kontroli urzπdzenia
pomiarowego.
4. Wejúcia na teren posesji (w pasie o szerokoúci 3 m na
przebiegu sieci wodociπgowej) w celu usuniÍcia awarii ñ bez
odszkodowania.
ROZDZIA£ II
Prawa i obowiπzki odbiorcy
ß7
Odbiorca wody ma prawo:
1. do dostawy wody o odpowiednim ciúnieniu i jakoúci,
2. zg≥aszania reklamacji dotyczπcych wysokoúci naliczonych
op≥at za wodÍ,
3. øπdaÊ od SpÛ≥ki w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,
4. øπdaÊ odszkodowania za szkody powsta≥e z winy SpÛ≥ki
w zwiπzku z dostarczaniem wody,
5. øπdaÊ upustÛw w przypadku dostawy wody o obniøonej
jakoúci (upusty okreúla umowa),
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6. uzyskaÊ wskazanie zastÍpczych ürÛde≥ zaopatrzenia w wodÍ
w przypadku przerw w dostawie wody.
ß8
Odbiorca wody zobowiπzany jest do:
1. umoøliwienia dostÍpu pracownikom SpÛ≥ki do wodomierza
w celu dokonywania odczytÛw, kontroli jego funkcjonowania, wykonania napraw lub wymiany,
2. prawid≥owego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia,
w ktÛrym znajduje siÍ wodomierz,
3. wykonanie na swÛj koszt wszelkich napraw instalacji ñ za
zaworem g≥Ûwnym,
4. uøytkowanie instalacji wodociπgowej w taki sposÛb, aby
wykluczyÊ moøliwoúÊ wystπpienia zak≥ÛceÒ w funkcjonowaniu sieci wodociπgowej a w szczegÛlnoúci:
a) unikniÍcie uderzeÒ hydraulicznych,
b) wyeliminowanie moøliwoúci wystπpienia skaøenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociπgowej na skutek cofniÍcia siÍ wody z instalacji wodociπgowej lub powrotu ciep≥ej wody.
ß9
Odbiorcy wody zabrania siÍ w szczegÛlnoúci:
1. uøywania wody dostarczanej z sieci wodociπgowej niezgodnie z umowπ zawartπ ze SpÛ≥kπ,
2. odsprzedawania wody, chyba øe zawarta umowa ze SpÛ≥kπ
stanowi inaczej, poboru wody przed wodomierzem,
3. dokonywania na przy≥πczach dzia≥aÒ innych, niø zamykanie
lub otwieranie zaworu g≥Ûwnego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych,
5. przemieszczania wodomierza, zak≥Ûcania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os≥on,
6. wykorzystywania sieci wodociπgowej bπdü instalacji wodociπgowej do uziemiania urzπdzeÒ elektrycznych,
7. ≥πczenia instalacji wodociπgowej zewnÍtrznej z w≥asnymi
urzπdzeniami do poboru wÛd podskÛrnych,
8. lokalizacji budynkÛw i budowli oraz nasadzania drzew i krzewÛw na sieciach wodociπgowych w pasie o szerokoúci 3 m.
ß10
Naruszenie postanowieÒ ß8 i ß9 pociπga za sobπ moøliwoúÊ
wypowiedzenia umowy o dostarczenie wody przez SpÛ≥kÍ.
Wypowiedzenie winno byÊ poprzedzone pouczeniem odbiorcy
o nieprawid≥owoúci jego postÍpowania oraz wezwaniem do
zaniechania tych czynnoúci a takøe o wynikajπcych z tego tytu≥u
konsekwencjach.
ROZDZIA£ III
Warunki techniczne dostarczania wody
ß11
Wymienione w ß5 pkt 7 warunki techniczne SpÛ≥ka wydaje na
pisemny wniosek odbiorcy wody.
ß12
1. Dostarczenie wody dla odbiorcy, w przypadku istniejπcych
przy≥πczy nastÍpuje maksymalnie w ciπgu dwÛch dni od
podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza.
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2. Uruchomienie nowego przy≥πcza poprzez otwarcie zasuwy
dokonuje SpÛ≥ka po op≥aceniu przez odbiorcÍ us≥ug kosztÛw
tego uruchomienia.
ß13
1. W przypadku wykonania nowego przy≥πcza, dostarczenie
wody uzaleønione jest od terminu zakoÒczenia oraz odbioru
tych prac.
2. Realizacja nowego przy≥πcza nastÍpuje na koszt odbiorcy
wody w oparciu o wydane warunki techniczne.
3. Dokumentacja techniczna nowego przy≥πcza wymaga uzgodnienia ze SpÛ≥kπ.
4. Realizacja przy≥πcza jest realizowana na podstawie pozwolenia na budowÍ w≥aúciwego organu architektonicznego
i zgody zarzπdcy drogi.
5. O terminie przystπpienia do robÛt budowlanych odbiorca zobowiπzany jest powiadomiÊ SpÛ≥kÍ 3 dni przed ich rozpoczÍciem.
6. Po zakoÒczeniu i dokonaniu ich odbioru nastÍpuje dostarczanie wody na zasadach okreúlonych w ß12. Przy≥πcze po
przyjÍciu do eksploatacji staje siÍ w≥asnoúciπ SpÛ≥ki na
warunkach okreúlonych w umowie.
ß14
1. O ile wykonanie nowego przy≥πcza wymaga modernizacji bπdü
rozbudowy istniejπcej sieci wodociπgowej, wÛwczas finansowanie tych prac odbywa siÍ zgodnie z podanymi niøej zasadami:
a) ze úrodkÛw budøetu gminy lub funduszy celowych, jeøeli
zadanie to znajduje siÍ w planie inwestycji gminnej, po
wykonaniu nowa sieÊ stanowi w≥asnoúÊ gminy,
b) ze úrodkÛw SpÛ≥ki, jeøeli zadanie to znajduje siÍ w planie
inwestycji w≥asnych SpÛ≥ki,
c) ze úrodkÛw SpÛ≥ki i w czÍúci ze úrodkÛw odbiorcÛw
us≥ug, w ramach zawartej umowy na realizacjÍ zadania,
po realizacji nowa sieÊ staje siÍ w≥asnoúciπ SpÛ≥ki,
d) ze úrodkÛw odbiorcy us≥ug w ramach zawartej z nim umowy,
po wykonaniu nowa sieÊ moøe staÊ siÍ w≥asnoúciπ SpÛ≥ki.
2. Tryb realizacji prac oraz dostarczania wody dla odbiorcy
odbywa siÍ na zasadach okreúlonych w ß12 i ß13.
ß15
1. SpÛ≥ka moøe odciπÊ dostawÍ wody jeøeli:
a) przy≥πcze wodociπgowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) odbiorca us≥ug nie uiúci≥ op≥at za dwa okresy obrachunkowe nastÍpujπce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg≥ej zap≥aty,
c) zosta≥ stwierdzony nielegalny pobÛr wody.
2. W przypadku odciÍcia przez SpÛ≥kÍ dostawy wody, SpÛ≥ka
jest zobowiπzana do rÛwnoczesnego udostÍpnienia zastÍpczego punktu poboru wody i poinformowania o moøliwoúciach korzystania z tego punktu.
ROZDZIA£ IV
Zasady zawierania i rozwiπzywania umÛw
z odbiorcami wody
ß16
Podpisanie umowy z odbiorcπ wody nastÍpuje przed uruchomieniem
przy≥πcza, po uprzednim za≥oøeniu przez niego pisemnego wniosku.
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ß17
Dostarczenie wody odbiorcy, w przypadku istnienia przy≥πcza,
powinno nastπpiÊ w ciπgu 3 dni od daty podpisania umowy, po
uprzednim zamontowaniu wodomierza. Uruchomienia przy≥πcza
dokonuje SpÛ≥ka.
ß18
Umowy mogπ byÊ zawierane z w≥aúcicielem lub zarzπdcπ
nieruchomoúci wspÛlnej posiadajπcym tytu≥ prawny do w≥adania nieruchomoúciπ albo z osobπ, ktÛra korzysta z nieruchomoúci
o nieuregulowanym stanie prawnym. Miejscem dostarczenia
wody przez SpÛ≥kÍ (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu
Kodeksu cywilnego) jest zawÛr g≥Ûwny za wodomierzem.
ß19
Na wniosek w≥aúciciela lub zarzπdcy budynku wielolokalowego
SpÛ≥ka zawiera z korzystajπcymi z lokali osobami, jeøeli:
1. wszystkie lokale wyposaøone sπ w zainstalowane wodomierze
zgodnie z obowiπzujπcymi warunkami technicznymi okreúlonymi w rozdziale III regulaminu,
2. moøliwy jest odczyt wodomierzy,
3. wnioskodawca ustala sposÛb rozliczeÒ rÛønic wskazaÒ miÍdzy wodomierzem g≥Ûwnym a wodomierzami w poszczegÛlnych lokalach,
4. uzgodniony zosta≥ przez strony sposÛb przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak≥Ûcania dostaw wody w pozosta≥ych lokalach.
ß20
1. Umowy sπ zawierane na czas okreúlony lub nieokreúlony
z moøliwoúciπ wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzy miesiÍcznego terminu wypowiedzenia.
2. SpÛ≥ka jest uprawniona do rozwiπzania umowy z odbiorcπ
wody bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku,
gdy odbiorca wody narusza postanowienia umowy zawartej
ze SpÛ≥kπ, a w szczegÛlnoúci:
a) natychmiast nie zawiadomi SpÛ≥ki o zerwaniu plomby
wodomierza, jego os≥on, uszkodzenia wodomierza, jego
przemieszczenia i zaboru,
b) samodzielnie dokonana zmian instalacji wodociπgowej
i kanalizacyjnej, zainstaluje na instalacji wewnÍtrznej urzπdzenia majπce negatywny wp≥yw na funkcjonowanie
wodomierza,
c) opÛünia siÍ z zap≥atπ za wodÍ i úcieki przez okres co
najmniej za dwie pe≥ne faktury p≥atnoúci.
ß21
Po up≥ywie terminu wypowiedzenia, SpÛ≥ka zaniecha dostaw
wody i moøe zastosowaÊ úrodki techniczne uniemoøliwiajπce
pobÛr wody.
ß22
W przypadku zmiany odbiorcy wody, nastÍpuje wygaúniÍcie
umowy z dotychczasowym odbiorcπ.
ß23
Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodÍ z urzπdzeÒ
wodociπgowych bÍdπcym we w≥adaniu SpÛ≥ki podlega karze
grzywny do 5.000 PLN.
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ROZDZIA£ V
Zasady rozliczania naleønoúci za dostarczanπ wodÍ
ß24
Rozliczanie zuøycia wody odbywa siÍ w oparciu o odczyt
wodomierza g≥Ûwnego na przy≥πczu przed zaworem g≥Ûwnym.
ß25
W przypadku braku wodomierza jak rÛwnieø w przypadku
korzystania z przy≥πczeÒ prowizorycznych (np. na czas budowy),
w okresie przejúciowym, do czasu zamontowania wodomierza
na przy≥πczu, zuøycie wody rozliczane bÍdzie na podstawie
przeciÍtnych norm zuøycia okreúlonych zgodnie z art. 27 ust. 3
ustawy.
ß26
W przypadku przejúciowej niesprawnoúci wodomierza, nie przekraczajπcej trzech miesiÍcy, iloúÊ pobranej wody ustala siÍ na
podstawie úredniego zuøycia wody w ostatnich szeúciu miesiπcach poprzedzajπcych unieruchomienie wodomierza.
ß27
Przy rozliczaniach z odbiorcami, SpÛ≥ka obowiπzana jest stosowaÊ taryfÍ zatwierdzonπ uchwa≥π Rady Gminy o zatwierdzeniu
taryf cen i stawek op≥at bπdü wprowadzonπ w trybie art. 24 ust.
8 ustawy oraz iloúci dostarczonej wody.
ß28
Okresy obrachunkowe mogπ byÊ miesiÍczne, dwumiesiÍczne
lub kwartalne.
ß29
Otrzymanπ fakturÍ VAT lub rachunek uproszczony za wodÍ,
odbiorca wody zobowiπzany jest zap≥aciÊ w ciπgu 14 dni, chyba
øe strony ustalπ inne terminy w zawartej umowie.
ß30
Odbiorca wody ma prawo zg≥aszania reklamacji, ktÛra nie
wstrzymuje obowiπzku uregulowania naleønoúci. W razie uwzglÍdnienia reklamacji, ewentualna nadp≥ata podlega na wniosek
odbiorcy zwrotowi bπdü zostanie zaliczona w poczet przysz≥ych
naleønoúci.
ß31
Zw≥oka w uregulowaniu naleønoúci pociπga za sobπ naliczanie
odsetek ustawowych.
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kwot wraz z odsetkami ustawowymi, op≥aceniu kosztÛw poniesionych przez SpÛ≥kÍ zwiπzanych z zamkniÍciem i otwarciem
przy≥πcza oraz zawarciu nowej umowy.
ß34
1. SpÛ≥ka ma prawo do pobierania op≥at z tytu≥u nielegalnego
pobierania wody.
2. Do nielegalnego pobierania wody zalicza siÍ:
a) pobieranie wody bez zawarcia umowy,
b) pobieranie wody niezgodnie z postanowieniami umowy,
a w szczegÛlnoúci:
ñ z ca≥kowitym lub czÍúciowym pominiÍciem uk≥adu
pomiarowego,
ñ w wyniku dokonywania w uk≥adzie pomiarowo-rozliczeniowym uszkodzeÒ powodujπcych jego nieprawid≥owe dzia≥anie.
3. Niezaleønie od op≥at, o ktÛrych mowa w ust. 2, SpÛ≥ka
pobiera op≥aty za:
a) wznowienie wstrzymanej z winy odbiorcy dostawy wody,
b) zerwanie lub naruszenie plomby za≥oøonej przez dostawcÍ
na jakiejkolwiek czÍúci urzπdzenia odbiorczego lub urzπdzeniu pomiarowym,
c) zerwanie lub naruszenie plomby legalizacyjnej za≥oøonej
przez G≥Ûwny Urzπd Miar,
d) zniszczenie lub uszkodzenie przez odbiorcÍ urzπdzenia
pomiarowego.
ß35
1. W przypadku czasowego wy≥πczenia odcinka sieci w zwiπzku
z robotami prowadzonymi przez inne podmioty i osoby,
SpÛ≥ce przys≥uguje stosowne wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie uzaleønione jest za okres trwania wy≥πczenia sieci.
ROZDZIA£ VI
Przerwy i ograniczenia w ciπg≥oúci dostawy wody
ñ przypadki szczegÛlne
ß36
1. Wystπpienie przerwy w dostawie wody moøe mieÊ miejsce
w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjnoremontowych.
2. O planowanych przerwach w dostawie wody SpÛ≥ka powinna
powiadomiÊ odbiorcÍ wody w sposÛb zwyczajowo przyjÍty:
a) gdy przerwa nie przekracza 12 godz. ñ na dwa dni przed
planowanym terminem,
b) gdy przerwa przekracza 12 godz. ñ na 7 dni przed
planowanym terminem,
c) w razie przerwy przekraczajπcej 12 godz. ñ SpÛ≥ka
powinna zapewniÊ zastÍpczy punkt poboru wody, informujπc odbiorcÍ wody o jego lokalizacji.

ß32
Jeøeli op≥aty nie sπ wnoszone przez odbiorcÍ wody w oznaczonym terminie, SpÛ≥ka po uprzednim, ustnym lub pisemnym,
wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu
zap≥aty wraz z pouczeniem o groøπcych konsekwencjach z tytu≥u
nieuregulowania naleønoúci ñ ma prawo wypowiedzieÊ umowÍ,
jeøeli zaleg≥oúci nie sπ regulowane za dwa pe≥ne okresy obrachunkowe. ß15 Regulaminu stosuje siÍ odpowiednio.

ß37
Wstrzymanie lub ograniczenie dop≥ywu wody moøe nastπpiÊ
takøe decyzjπ wojewody wydanπ na podstawie art. 105 ustawy
ìPrawo wodneî w przypadku wystπpienia si≥y wyøszej.

ß33
Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przy≥πcza nastÍpuje po udokumentowaniu przez odbiorcÍ uiszczenia naleønych

ß38
Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody moøe nastπpiÊ
rÛwnieø w przypadku:
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1. Braku wody na ujÍciu,
2. Wydaniu decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu
dostawy wody,
3. Zanieczyszczenia wody w ujÍciu wody, w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia lub øycia,
4. Potrzeby zwiÍkszenia dop≥ywu wody do hydrantÛw poøarowych,
5. Braku energii elektrycznej.
ß39
W czasie trwania klÍski, szczegÛlnie gdy dosz≥o do zanieczyszczenia wody, SpÛ≥ka ma prawo wprowadziÊ ograniczenia w konsumpcji wody w granicach moøliwoúci dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorcÛw o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak
SpÛ≥ki z obowiπzku zastosowania wszelkich dostÍpnych jej
sposobÛw dla z≥agodzenia tych uciπøliwoúci dla odbiorcÛw.
CZ å∆ III
OdbiÛr úciekÛw
ROZDZIA£ VII
Obowiπzki i prawa SpÛ≥ki
ß40
SpÛ≥ka ma obowiπzek:
1. PrzyjπÊ do systemu kanalizacyjnego SpÛ≥ki úcieki bytowo,
komunalne oraz przemys≥owe od dostawcÛw úciekÛw na
podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej wg zasad
okreúlonych nin. Regulaminem, a w szczegÛlnoúci zapewniÊ
nieprzerwany odbiÛr úciekÛw, z wyjπtkiem uzasadnionych
przypadkÛw okreúlonych w rozdziale XII niniejszego Regulaminu,
2. ZapewniÊ prawid≥owπ eksploatacjÍ sieci kanalizacyjnej wraz
z czÍúciπ przy≥πcza bÍdπcego na majπtku SpÛ≥ki do pierwszej
studzienki na przykanaliku, liczπc od strony budynku lub
miejsca okreúlonego w umowie oraz dokonywaÊ niezbÍdnych napraw na swÛj koszt, z wyjπtkiem usuwania zatorÛw
i napraw spowodowanych przez dostawcÍ úciekÛw,
3. WydaÊ warunki techniczne niezbÍdne do pod≥πczenia do
sieci kanalizacyjnej bÍdπcej w eksploatacji SpÛ≥ki,
4. KontrolowaÊ odprowadzane úcieki pod wzglÍdem ich zgodnoúci z obowiπzujπcymi normami oraz sygnalizowaÊ w≥aúciwym w≥adzom o wszelkich zagroøeniach spowodowanych
przez dostawcÍ úciekÛw na skutek przekroczenia tych norm,
5. OkreúliÊ jakoúÊ dostarczanych úciekÛw w pierwszej studzience od strony budynku na przykanaliku bÍdπcym na majπtku
SpÛ≥ki (granica podzia≥u stron).
ß41
SpÛ≥ka ma prawo:
1. KontrolowaÊ prawid≥owoúÊ realizacji robÛt zgodnie z wydanymi przez niπ warunkami technicznymi,
2. WymagaÊ, przed ostatecznym uruchomieniem przy≥πczy,
przedstawienia przez inwestora dokumentÛw stwierdzajπcych, iø obiekt zosta≥ wykonany zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i sanitarnego,
3. ObciπøyÊ dostawcÍ úciekÛw kosztami wykonanych przez
siebie kontroli i analiz, jeøeli zostanie stwierdzone nieprawid≥owe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urzπdzeÒ
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podczyszczajπcych, a takøe gdy úcieki odprowadzane do
sieci kanalizacyjnej przekraczajπ dopuszczalne warunki,
4. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeÒ zamieszczonych w za≥πczniku do umowy, naliczaÊ
op≥atÍ dodatkowπ z tytu≥u poniesionych kosztÛw zwiπzanych
z doczyszczaniem úciekÛw,
5. W przypadku braku moøliwoúci technicznych pozwalajπcych
SpÛ≥ce doczyszczaÊ úcieki, zastosowaÊ kary umowne za
przekroczenie warunkÛw odprowadzania úciekÛw,
6. PrzyjπÊ do oczyszczania w oczyszczalniach úciekÛw, úcieki
socjalno-bytowe pochodzπce z szamb bezodp≥ywowych.
ß42
SpÛ≥ka jest zobowiπzana do realizacji zadaÒ okreúlonych w Regulaminie pod warunkiem, øe dostawca úciekÛw zapewni:
1. Wykonywanie na swÛj koszt wszelkich napraw instalacji
kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej, liczπc od
strony budynku lub miejsca okreúlonego w umowie,
2. Uøytkowanie instalacji kanalizacyjnej w taki sposÛb, aby
wykluczyÊ moøliwoúÊ wystÍpowania zak≥ÛceÒ w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, w szczegÛlnoúci:
a) Niedopuszczalne jest wrzucanie do urzπdzeÒ instalacji
kanalizacyjnej odpadÛw sta≥ych, nawet rozdrobnionych,
b) Wylewanie substancji o sk≥adzie i stÍøeniach przekraczajπcych normy okreúlone w obowiπzujπcych przepisach.
3. DostÍp pracownikom SpÛ≥ki do studzienki rewizyjnej w celu
kontrolnego pobierania úciekÛw do analizy laboratoryjnej.
4. Przeprowadzanie kontroli przez pracownikÛw SpÛ≥ki instalacji kanalizacyjnej i urzπdzeÒ podczyszczajπcych,
5. Powiadomienia SpÛ≥ki o posiadanych w≥asnych ujÍciach
wody w celu umoøliwienia prawid≥owego naliczania naleønoúci za odbiÛr úciekÛw,
6. Wykonanie uszczelnieÒ oraz zamontowanie na swÛj koszt
niezbÍdnych urzπdzeÒ zabezpieczajπcych przed cofniÍciem
siÍ úciekÛw z sieci kanalizacyjnej,
7. Wykorzystywanie swojego przy≥πcza wy≥πcznie na uøytek
w≥asny chyba, øe zawarta umowa stanowi inaczej,
8. Stosowanie takich rozwiπzaÒ technicznych, ktÛre uniemoøliwiajπ bezpoúrednie po≥πczenie instalacji wodociπgowej z instalacjπ kanalizacyjnπ.
ß43
Dostawcy úciekÛw zabrania siÍ lokalizacji budynkÛw i budowli
oraz nasadzania drzew i krzewÛw na sieciach kanalizacyjnych
w pasie o szerokoúci 5 m.
ß44
Kaøde naruszenie zasad, o ktÛrych mowa w ß42 i ß43, pociπga
za sobπ moøliwoúÊ dochodzenia przez SpÛ≥kÍ odszkodowania na
drodze postÍpowania cywilnego oraz moøliwoúÊ wypowiedzenia
umowy, co powinno byÊ poprzedzone stosownym ostrzeøeniem.
ß45
Jeøeli istnieje zagroøenie prawid≥owego funkcjonowania elementÛw systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu úciekÛw
przekraczajπcych dopuszczalne warunki, SpÛ≥ka ma prawo nakazaÊ zastosowanie niezbÍdnych urzπdzeÒ podczyszczajπcych,
ewentualnie okreúliÊ odrÍbne warunki odbioru úciekÛw, jak
rÛwnieø moøe dokonaÊ natychmiastowego zamkniÍcia przy≥πcza
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i naliczyÊ op≥aty dodatkowe za przekroczenie ≥adunku, zgodnie
z obowiπzujπcymi w tym zakresie przepisami.

2. Tryb realizacji prac oraz uruchomienia odbioru úciekÛw odbywa siÍ na zasadach okreúlonych w niniejszym regulaminie.

ROZDZIA£ VIII
Warunki techniczne odprowadzania úciekÛw

ROZDZIA£ IX
Zasady zawierania i rozwiπzywania umÛw
z dostawcπ úciekÛw

ß46
Na pisemny wniosek zainteresowanego SpÛ≥ka zawrze stosownπ umowÍ, w ktÛrej okreúli warunki techniczne odbioru úciekÛw.
ß47
Wydajπc warunki techniczne SpÛ≥ka uwzglÍdni obowiπzujπce
w tym zakresie normy.
ß48
W przypadku, gdy úcieki przekraczajπ dopuszczalne warunki
SpÛ≥ka ma prawo uzaleøniÊ podpisanie umowy od ich podczyszczania przez dostawcÍ úciekÛw.
ß49
OdbiÛr úciekÛw w przypadku istniejπcych przy≥πczy winien
nastπpiÊ maksymalnie w ciπgu 3 dni od daty podpisania umowy.
ß50
1. W przypadku koniecznoúci wykonania nowego przy≥πcza,
odbiÛr úciekÛw uzaleøniony jest od terminu zakoÒczenia
i odbioru tych prac.
2. Realizacja prac zwiπzanych z wykonaniem nowego przy≥πcza
kanalizacyjnego odbywa siÍ na koszt dostawcy úciekÛw
w oparciu o wydane warunki techniczne na podstawie pozwolenia na budowÍ organu architektonicznego i zgody
zarzπdcy drogi (ulicy) na zajÍcie pasa drogowego.
3. Dostawca úciekÛw jako inwestor ma obowiπzek uzgodniÊ
opracowanπ dokumentacjÍ technicznπ ze SpÛ≥kπ.
4. O terminie przystπpienia do robÛt jest on zobowiπzany
powiadomiÊ SpÛ≥kÍ na 7 dni przed ich rozpoczÍciem.
5. Po zakoÒczeniu prac i dokonaniu ich odbioru, nastÍpuje
przyjÍcie úciekÛw od dostawcy na zasadach okreúlonych
w niniejszym regulaminie.
6. Przy≥πcze kanalizacyjne po przyjÍciu do eksploatacji staje siÍ
w≥asnoúciπ SpÛ≥ki na warunkach okreúlonych w umowie.
ß51
1. O ile wykonanie nowego przy≥πcza wymaga modernizacji
bπdü rozbudowy istniejπcej sieci kanalizacyjnej, wÛwczas
finansowanie tych prac odbywa siÍ zgodnie z podanymi niøej
dyspozycjami:
a) ze úrodkÛw gminy lub funduszy celowych, jeøeli zadanie
to znajduje siÍ w planie inwestycji gminnych; po wykonaniu urzπdzenia te stajπ siÍ w≥asnoúciπ gminy,
b) ze úrodkÛw SpÛ≥ki, jeøeli zadanie to znajduje siÍ w planie
inwestycji w≥asnych,
c) w czÍúci ze úrodkÛw SpÛ≥ki a w czÍúci ze úrodkÛw
odbiorcy w ramach zawartej umowy na realizacjÍ zadania; po wykonaniu urzπdzenia te stanowiπ w≥asnoúÊ tej
strony jak postanowi≥y one w umowie,
d) ze úrodkÛw odbiorcy w ramach zawartej z nim umowy
w ktÛrej strony ustalajπ warunki przejúcia w≥asnoúci
wybudowanych urzπdzeÒ na SpÛ≥kÍ.

ß52
Podpisanie umowy nastÍpuje przed uruchomieniem przy≥πcza
kanalizacyjnego i po uprzednim z≥oøeniu przez dostawcÍ úciekÛw
pisemnego wniosku.
ß53
Umowy mogπ byÊ zawierane z w≥aúcicielem lub zarzπdcπ
nieruchomoúci posiadajπcym tytu≥ prawny do w≥adania nieruchomoúciπ lub osobπ, ktÛra korzysta z nieruchomoúci o nieuregulowanym stanie prawnym.
ß54
Miejscem odbioru úciekÛw przez SpÛ≥kÍ (miejscem wydania
rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jest pierwsza studzienka na przykanaliku liczπc od strony budynku lub miejsca okreúlonego w umowie.
ß55
Umowy zawierane sπ na czas okreúlony lub nieokreúlony, z moøliwoúciπ wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzy
miesiÍcznego terminu wypowiedzenia lub na czas okreúlony.
ß56
Po up≥ywie terminu wypowiedzenia, SpÛ≥ka zaniecha odbioru
úciekÛw i moøe zastosowaÊ úrodki techniczne uniemoøliwiajπce
odbiÛr úciekÛw.
ß57
W przypadku zmiany dostawcy úciekÛw nastπpi wygaúniÍcie
umowy z dotychczasowym dostawcπ.
ß58
Korzystanie z urzπdzeÒ kanalizacyjnych bez zawarcia umowy
podlega karze grzywny do 10.000 PLN.
ß59
Przy rozliczaniach z odbiorcami, SpÛ≥ka obowiπzana jest stosowaÊ taryfÍ zatwierdzonπ uchwa≥π Rady Gminy o zatwierdzeniu
taryf cen i stawek op≥at bπdü wprowadzonπ w trybie art. 24 ust.
8 ustawy oraz iloúci odprowadzonych úciekÛw.
ß60
Integralnπ czÍúciπ umÛw z dostawcπ sπ za≥πczniki, w ktÛrych okreúlone sπ dopuszczalne warunki wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej úciekÛw, sankcje za przekroczenie tych warunkÛw a takøe
wysokoúci op≥at dodatkowych i kar za przekroczenie ww. warunkÛw.
ß61
W przypadku uporczywego przekraczania warunkÛw okreúlonych w umowie oraz nie podejmowania przez dostawcÍ úciekÛw
dzia≥aÒ na rzecz poprawy jakoúci úciekÛw, SpÛ≥ce przys≥uguje
prawo rozwiπzania umowy za 1-miesiÍcznym wypowiedzeniem.
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ROZDZIA£ X
Zasady rozliczania naleønoúci za odbiÛr úciekÛw

zwrotowi bπdü zostanie zaliczona w poczet przysz≥ych naleønoúci.

ß62
IloúÊ úciekÛw wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez
dostawcÍ ustalana jest:
1. Na poziomie iloúci zuøytej wody,
2. Na poziomie okreúlonym w pkt 1, powiÍkszonym o zuøycie
wody z w≥asnych ujÍÊ,
3. Na podstawie odczytÛw z urzπdzenia pomiarowego zamontowanego przez dostawcÍ úciekÛw na przy≥πczu kanalizacyjnym,
4. Na podstawie odczytÛw z podlicznika zamontowanego przez
odbiorcÍ wody do celÛw podlewania ogrodÛw przydomowych.

ß68
Zw≥oka w uregulowaniu naleønoúci pociπga za sobπ naliczanie
odsetek ustawowych.

ß63
1. IloúÊ úciekÛw w zak≥adach produkcyjnych moøe byÊ pomniejszona o rozliczenie iloúci wody bezpowrotnie zuøytej na cele
produkcyjne lub technologiczne.
2. Rozliczenia naleøy dokonaÊ w oparciu o bilans wodnoúciekowy zak≥adu.
3. CiÍøar dowodu w tym zakresie obciπøa zainteresowany
zak≥ad. WielkoúÊ pomniejszenia okreúlajπ strony w umowie.
IloúÊ úciekÛw z osadnikÛw bezodp≥ywowych ustala siÍ na
podstawie iloúci wywiezionych nieczystoúci.
ß64
Naliczanie naleønoúci za úcieki odbywa siÍ na podstawie iloúci
dostarczonych úciekÛw z zastosowaniem cen i taryf zatwierdzonych uchwa≥π Rady Gminy, w tym samym czasie, co rozliczenie
naleønoúci za wodÍ.
ß65
Okresy obrachunkowe mogπ byÊ miesiÍczne, dwumiesiÍczne
lub kwartalne.
ß66
FakturÍ VAT lub rachunek uproszczony za úcieki dostawca
zobowiπzany jest zap≥aciÊ w ciπgu 14 dni, chyba øe strony ustalπ
inne terminy w zawartej umowie.
ß67
Dostawca ma prawo zg≥aszania reklamacji, ktÛra nie wstrzymuje
obowiπzku uregulowania naleønoúci. W razie uwzglÍdnienia
reklamacji, ewentualna nadp≥ata podlega na øyczenie odbiorcy

ß69
Jeøeli op≥aty nie sπ wnoszone przez dostawcÍ úciekÛw w oznaczonym terminie, stosuje siÍ odpowiednio zasady okreúlone w
ß34 i ß15 Regulaminu.
ROZDZIA£ XI
Prawa dostawcy úciekÛw
ß70
Dostawca úciekÛw ma prawo:
1. Do nieprzerwanego odbioru úciekÛw,
2. Zg≥aszaÊ reklamacje dotyczπce wysokoúci op≥aty za úcieki,
3. ØπdaÊ wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania za
szkody powsta≥e z winy SpÛ≥ki majπce zwiπzek z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacjπ urzπdzeÒ kanalizacyjnych.
ROZDZIA£ XII
Przerwy i ograniczenia w ciπg≥oúci úwiadczonych us≥ug
kanalizacyjnych
ß71
Wystπpienie przerwy w odbiorze úciekÛw moøe mieÊ miejsce w
nastÍpujπcych przypadkach:
1. w zwiπzku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
2. w zwiπzku z koniecznoúciπ usuwania awarii,
3. w przypadku wystπpienia si≥y wyøszej.
ß72
Postanowienia ß36 Regulaminu stosuje siÍ odpowiednio do
odbioru úciekÛw.
ROZDZIA£ XIII
Postanowienia koÒcowe
ß73
Niniejszy regulamin wchodzi w øycie z dniem zatwierdzenia
przez RadÍ Gminy.
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2239
UCHWA£A Nr XLIX/541/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcej
dzia≥kÍ po≥oøonπ w Jasiniu przy ul. GrudziÒskiego i oznaczonπ numerem geodezyjnym 29/3 ñ teren objÍty zmianπ o powierzchni
0,9500 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiπcych rezerwÍ dla dzia≥alnoúci gospodarczej na tereny aktywizacji
gospodarczej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.
1591 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami), oraz w zwiπzku
z Uchwa≥π Nr XXV/265/2000 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 27 wrzeúnia 2000 roku o przystπpieniu do sporzπdzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta SwarzÍdza obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ w Jasiniu przy
ul. GrudziÒskiego i oznaczonπ numerem geodezyjnym 29/3,
Rada Miejska SwarzÍdza uchwala:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ
w Jasiniu przy ul. GrudziÒskiego i oznaczonπ numerem geodezyjnym 29/3 ñ teren objÍty zmianπ 0,9500 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiπcych rezerwÍ dla dzia≥alnoúci
gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek, zwany dalej rysunkiem zmiany planu ñ za≥πcznik
nr 1, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza obejmujπca dzia≥kÍ po≥oøonπ w Jasiniu przy ul. GrudziÒskiego i oznaczonπ numerem
geodezyjnym 29/3î opracowany w skali 1:1000.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie ekologii,
ñ wyznaczenie i okreúlenie zasad wykorzystania terenÛw
umoøliwiajπcych rozwÛj przestrzenny strefy dzia≥alnoúci
gospodarczej i us≥ugowej z wykluczenie przeznaczenia
terenÛw dla funkcji przemys≥owych i gospodarczych
pogarszajπcych stan úrodowiska przyrodniczego w zakresie ponadnormatywnych emisji szkodliwych zwiπzkÛw,
ha≥asu i wibracji oraz zanieczyszczenia wÛd.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
ñ tereny aktywizacji gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ñ AG,

ñ tereny komunikacji ñ kD.
3. NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ ustaleniami obowiπzujπcymi:
a) granice uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu aktywizacji gospodarczej (AG) ustala siÍ:
1) lokalizacjÍ obiektÛw s≥uøπcych wykonywaniu dzia≥alnoúci
gospodarczej,
2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku o charakterze mieszkalnym o wysokoúci nie wiÍkszej niø 8,5 m,
3) wysokoúÊ budynkÛw gospodarczych wysokoúÊ do II kondygnacji nie wiÍcej niø 12 m,
4) nachylenie po≥aci dachowych ñ 22∞do 45∞,
5) zaleca siÍ stosowanie dachÛw pochy≥ych, lub kombinacji
dachÛw pochy≥ych i p≥askich pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
6) dla zabudowy us≥ugowej pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwko
podobnym,
7) poziom parteru budynkÛw nie wyøszy niø 0,5 nad powierzchniπ terenu,
8) zakazuje siÍ realizacji wielkokubaturowych obiektÛw bÍdπcych prostπ bry≥π geometrycznπ,
9) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja przemys≥owa
i rzemieúlnicza, handel hurtowy (w tym masowy detaliczny),
bazy, sk≥ady i magazyny, parkingi w tym dla samochodÛw
ciÍøarowych, garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw, urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
10)minimalnπ powierzchniÍ zieleni przy zagospodarowaniu nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 20% ich powierzchni,
11)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
70%,
12)dopuszcza siÍ inny podzia≥ niø proponowany w projekcie,
jednak przy zachowaniu minimalnej powierzchni dzia≥ki ñ
1200 m2,
13)nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy okreúlonπ na rysunku planu.
ß5
Na terenach objÍtych zmianπ planÛw zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
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2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3) ferm hodowlanych,
4) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.
ROZDZIA£ III
Linie rozgraniczajπce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urzπdzeniami pomocniczymi
ß6
Ustala siÍ nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odleg≥oúci:
1) od zewnÍtrznej krawÍdzi drogi gminnej (ulic zbiorczych,
lokalnych i dojazdowych) ñ 15 m na terenie niezabudowanym i 6 m na terenie zabudowanym,
2) od wierzcho≥ka skarpy rowu ñ 5 m,
3) Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a dla nie
okreúlonych w rysunku planu w odleg≥oúci 6 m od linii
rozgraniczajπcych ulic.
ROZDZIA£ IV
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß7
Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z istniejπcym systemem gminnym. Zakazuje siÍ pod≥πczania obiektÛw do istniejπcych sieci infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem sieci.
ß8
Zasilanie obszaru w energiÍ elektrycznπ powinno siÍ odbywaÊ
z istniejπcych i projektowanych stacji transformatorowych oraz
linii SN 15kV i nn 0,4kV. Ostateczny zakres rozbudowy i uk≥ad
sieci wraz ze stacjami transformatorowymi rozwiπzany bÍdzie na
etapie programowania i projektowania realizacyjnego. Przez
przedmiotowy teren przebiega napowietrzna linia 110kV w zwiπzku z powyøszym od w/w linii naleøy zachowaÊ odleg≥oúÊ
zgodnie z normπ PN-E 05100/1998.
ß9
Na terenach, na ktÛrych zrealizowana bÍdzie kanalizacja sanitarna zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw w inny sposÛb niø
poprzez pod≥πczenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej. Do czasu
realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarze objÍtym zmianπ
planu, zezwala siÍ na odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw
bezodp≥ywowych pod warunkiem ich pe≥nej szczelnoúci.
ß10
SieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna; warunki techniczne
przy≥πczenia do sieci okreúli Telekomunikacja Polska S.A. na
etapie programowania i projektowania realizacyjnego.
ß11
Zakazuje siÍ stosowania jako ürÛd≥a ciep≥a takich paliw i urzπdzeÒ do ich spalania, ktÛre nie odpowiadajπ wymogom ochrony
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powietrza atmosferycznego. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw
grzewczych paliw gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego
ogrzewania elektrycznego.
ß12
Na obszarze objÍtym zmianπ planu dla terenu planowanej
dzia≥alnoúci gospodarczej wprowadza siÍ obowiπzek segregacji
odpadÛw i w≥aúciwego zabezpieczenia odpadÛw zaliczanych do
niebezpiecznych.
ß13
PodstawÍ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ROZDZIA£ V
Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane
ß14
W razie potrzeby wydzielenie nowych dzia≥ek na terenach oznaczonych symbolem AG, moøe nastπpiÊ pod warunkiem zapewnienia dojazdu lub na zasadzie s≥uøebnoúci potwierdzonej notarialnie. Ustala siÍ minimalne wielkoúci dzia≥ek ñ dla terenu oznaczonego symbolem AG-1000 m2. Podzia≥u na dzia≥ki dokonuje siÍ
na podstawie sporzπdzonej koncepcji zagospodarowania terenu.
ROZDZIA£ VI
Stawka procentowa s≥uøπca naliczeniu op≥aty na rzecz Gminy
ß15
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu 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.
ROZDZIA£ VII
Przepisy koÒcowe
ß16
Tracπ moc ustalenia planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SwarzÍdza zatwierdzonego uchwa≥π nr XLIV/
235/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 roku
(Dz. Urz. Woj. PoznaÒskiego nr 4 z dnia 28.03.1994 roku poz.
43) na obszarze wymienionym w ß1 niniejszej uchwa≥y.
ß17
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß18
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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2240
UCHWA£A Nr XLIX/543/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej
dzia≥ki po≥oøone w Gortatowie przy ul. Doøynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 183/2 i 183/3 ñ teren objÍty zmianπ
o powierzchni 0,3292 ha (zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.
1591 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami), oraz w zwiπzku
z Uchwa≥π Nr XXVII/429/2001 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 25 wrzeúnia 2001 roku w sprawie przystπpienia do
sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone
w Gortatowie przy ul. Doøynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 183/2 i 183/3 ñ teren objÍty zmianπ 0,3292 ha,
Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥ki po≥oøone
w Gortatowie przy ul. Doøynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 183/2 i 183/3 ñ teren objÍty zmianπ 0,3292 ha
(zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje w Gortatowie na dzia≥kach o numerach ewidencyjnych 183/2 i 183/3, ktÛrego granice okreúla
rysunek planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany
ìZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz obejmujπca dzia≥ki po≥oøone w Gortatowie przy
ul. Doøynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 183/2
i 183/3î, opracowany w skali 1:1000.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii,
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku ñ Mj,
2) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
3) warunki wynikajπce z w≥aúciwoúci úrodowiska i jego
ochrony.

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

Poz. 2240

ß10
Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci 6 m od
linii rozgraniczajπcych ulicy B≥otnej odleg≥oúÊ linii rozgraniczajπcych od terenÛw przyleg≥ych regulujπ przepisy Prawa Budowlanego.
ROZDZIA£ III
Stawka procentowa s≥uøπca naliczeniu op≥aty
na rzecz Gminy
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
Przepisy koÒcowe

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

ß12
Tracπ moc ustalenia planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz zatwierdzonego uchwa≥π nr XLIV/
234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.02.1994 roku
(Dz. Urz. Woj. PoznaÒskiego nr 4 z dnia 28.03.1994 roku poz.
42) na obszarze wymienionym w ß1 niniejszej uchwa≥y.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XLIX/544/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz w miejscowoúci
£owÍcin w rejonie ul. £owieckiej ñ dzia≥ka oznaczona numerem geodezyjnym 94/1 ñ pow. zmiany 1,1177 ha (zmiana
przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej z us≥ugami z moøliwoúciπ zabudowy mieszkaniowej jako
zabudowy towarzyszπcej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze
zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r., z pÛüniejszymi zmianami), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr XI/458/2001
Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2001 roku o przystπpieniu do
zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz w miejscowoúci £owÍcin w rejonie ul.
£owieckiej dla dzia≥ki oznaczonej numerem geodezyjnym 94/1
ñ pow. zmiany 1,1177 ha Rada Miejska uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ
w £owÍcinie w rejonie ulicy £owieckiej i oznaczonπ numerem
geodezyjnym 94/1 (zmiana przeznaczenia z upraw polowych
na tereny aktywizacji gospodarczej z us≥ugami z moøliwoúciπ
zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy towarzyszπcej).
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, miejscowoúci
£owÍcin, w rejonie ulicy £owieckiej, ktÛrego granice okreúla
rysunek planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany
ìZmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπca dzia≥kÍ po≥oøonπ
w £owÍcinie w rejonie ul. £owieckiej i oznaczone numerem
geodezyjnym 94/1î opracowany w skali 1:2000.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu zagospodarowania terenu,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie ekologii.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny aktywizacji gospodarczej z us≥ugami z moøliwoúciπ zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ñ AG/U,
b) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu: kD ñ
ulice dojazdowe.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
Dla terenu aktywizacji gospodarczej (AG/U) ustala siÍ:

1) zakaz lokalizacji innych funkcji niø: produkcja przemys≥owa
i rzemieúlnicza, dzia≥alnoúÊ us≥ugowa, handel hurtowy (w tym
masowy detaliczny), bazy, sk≥ady i magazyny, parkingi w tym
dla samochodÛw ciÍøarowych, garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw,
urzπdzeÒ infrastruktury technicznej, biura, us≥ugi komercyjne,
2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 8 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw us≥ugowych i garaøowych I kondygnacja, nie wiÍcej niø 6 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
5) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞do 45∞,
6) poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
7) funkcjÍ us≥ugowπ moøna lokalizowaÊ na parterze budynku
mieszkalnego (preferowane), w linii budynku mieszkalnego
lub w g≥Íbi dzia≥ki, z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania
tej zabudowy z budynkiem garaøowym (jeúli wystÍpuje) oraz
tego typu budynkami na dzia≥kach sπsiadujπcych i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
8) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku garaøowego o powierzchni maksymalnej 20 m2 dla jednego stanowiska i 40 m2 dla
dwÛch, lub budynku garaøowo-us≥ugowego o maksymalnej
powierzchni zabudowy 100 m2 pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy,
9) dla budynkÛw s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej sugerowane rozwiπzanie dachÛw jako p≥askie i jednoczesny zakaz
realizacji budynkÛw o wysokoúci powyøej 12 m,
10)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ek 60%,
11)minimalnπ powierzchniÍ zieleni przy zagospodarowaniu nowo
wyznaczonych dzia≥ek ñ 20% ich powierzchni,
12)nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy okreúlonπ na rysunku planu,
ß4
1. Ustala siÍ tereny komunikacji oznaczone ñ (kD):
1) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe, oznaczone na
rysunku ñ kD o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych
10 m, z wydzielonπ jezdniπ o szerokoúci min. 5 m lub
chodnikiem jednostronnym lub w uk≥adzie jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych,
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji
urzπdzeÒ podziemnych,
3) 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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ß5
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1) na rysunku przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
2) dopuszcza siÍ inny podzia≥ na dzia≥ki pod warunkiem spe≥nienia ustaleÒ pkt 3, 4,
3) kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd
z istniejπcych lub projektowanych drÛg oraz szerokoúÊ nie
mniejszπ niø 20 m,
4) ustala siÍ nastÍpujπce minimalne wielkoúci dzia≥ek na 1500 m2,
5) dopuszcza siÍ scalanie nowowyznaczonych dzia≥ek, pod warunkiem, ze nie spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw sπsiednich.
ß6
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ
z istniejπcym systemem gminnym:
1) wodociπg,
2) kanalizacja sanitarna ñ odprowadzenie úciekÛw docelowo
do PoznaÒskiego Systemu Kanalizacji,
3) sieÊ energetyczna ñ istniejπca naziemna i skablowana,
podziemna,
4) sieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna,
5) sieÊ gazowa.
2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siÍ
odprowadzanie úciekÛw do bezodp≥ywowych, o gwarantowanej szczelnoúci, zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
3. Ustala siÍ gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
4. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych
i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
5. Naleøy zachowaÊ funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
a w przypadku koniecznoúci jego naruszenia, zapewniÊ
rozwiπzanie zastÍpcze.
6. Zakazuje siÍ odprowadzania nie oczyszczonych úciekÛw do
istniejπcych ciekÛw i wszelkiego rodzaju zbiornikÛw.
7. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ß7
Na terenach objÍtych zmianπ planÛw zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3) ferm hodowlanych,
4) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.
ß8
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady ochrony akustycznej:
1. O ile przepisy szczegÛlne nie stwierdzπ inaczej ustala siÍ
podstawowy dopuszczalny poziom düwiÍku w úrodowisku
zewnÍtrznym LAT(D/N)= 60/50 dB, dla terenÛw oznaczonych
symbolami (AG/U).
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2. Poziom düwiÍku w úrodowisku zewnÍtrznym, okreúlony dla
terenu planu wymaga dzia≥aÒ, ktÛre muszπ byÊ realizowane
na obszarze wykraczajπcym poza obszar zmiany planu, oraz
dzia≥ania w obrÍbie linii rozgraniczajπcych tereny objÍte
zmianπ planu obejmujπce:
1) realizacje ogrodzeÒ od strony ürÛde≥ ha≥asu jako pe≥nych
do wysokoúci max. 2,4 m,
2) realizacje pe≥nych zadrzewieÒ z podbudowπ z øywop≥otÛw wzd≥uø granic dzia≥ek,
3) usytuowanie wzajemne budynkÛw mieszkalnych i s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej tak, aby te
drugie przes≥ania≥y akustycznie budynek mieszkalny lub
mieszkalnπ jego czÍúÊ,
4) naleøy stosowaÊ zasady akustyki urbanistycznej i akustycznej na etapie sporzπdzania projektu budowlanego,
w szczegÛlnoúci kszta≥towania bry≥y budynku, lokalizacji
otworÛw w úcianach itp.
3. W celu zapewnienia wymaganego normami dopuszczalnego
poziomu ha≥asu zewnÍtrznego w pomieszczeniach naleøy
stosowaÊ przegrody budowlane oraz stolarkÍ drzwiowπ
i okiennπ o podwyøszonej izolacyjnoúci akustycznej.
ß9
Dla kaødego rodzaju zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a dla nie
okreúlonych w rysunku planu w odleg≥oúci 6 m od linii rozgraniczajπcych ulic.
ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß10
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 naliczeniu 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.
ß11
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz wymieniony w ß1 niniejszej uchwa≥y w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.
ß12
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XLIX/545/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej
dzia≥kÍ po≥oøonπ w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej i oznaczonej nr geodezyjnym 48/2 ñ zmiana przeznaczenia
z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.
1591 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Nr 15 poz.
139 z 1999 r., z pÛüniejszπ zmianπ), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π
Nr IX/81/99 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 27 kwietnia
1999 r. o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej i oznaczonπ nr geodezyjnym 48/2
(teren objÍty zmianπ 0,8400 ha), uchwala siÍ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miejscowoúci Sokolniki Gwiazdowskie ñ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz.
ß1
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze miejscowoúci Sokolniki
Gwiazdowskie, ktÛrego granice okreúla rysunek planu, bÍdπcy jej
integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz
obejmujπca dzia≥kÍ po≥oøonπ w Sokolnikach Gwiazdowskich
i oznaczonπ nr geodezyjnym 48/2î opracowany w skali 1:1000.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu zagospodarowania terenu,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z moøliwoúciπ dzia≥alnoúci gospodarczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ñ MG,
b) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem kD.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß3
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ (MG) ustala siÍ:

1) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych ñ wolnostojπcych i bliüniaczych,
2) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw s≥uøπcych nieuciπøliwej
dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej,
3) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ funkcji okreúlonych w p. 1) i 2)
w jednym bπdü w oddzielnych budynkach,
4) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 10 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
5) garaøe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku mieszkalnego
lub budynku s≥uøπcego dzia≥alnoúci gospodarczej, a w przypadku braku takiego budynku lub w przypadku po≥πczenia
budynku mieszkalnego z budynkiem s≥uøπcym dzia≥alnoúci
gospodarczej, takøe jako wolnostojπcy,
6) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu i wielospadowe) dla budynkÛw mieszkalnych i p≥askie dla budynkÛw s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej,
8) nachylenie pochy≥ych po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞do 45∞,
9) dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich oraz kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
11)poziom parteru budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø 0,5
metra nad terenem,
12)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci
50%,
13)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 20% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.
ß4
1. Dla terenu komunikacji (kD) ustala siÍ:
1) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe, oznaczone
na rysunku ñ kD o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10 m, z wydzielonπ jezdniπ o szerokoúci min. 5 m
lub chodnikiem jednostronnym lub w uk≥adzie jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych,
2) tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji
urzπdzeÒ podziemnych,
3) 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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ß5
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1) na rysunku przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
2) dopuszcza siÍ inny podzia≥ na dzia≥ki pod warunkiem spe≥nienia ustaleÒ pkt 3, 4,
3) kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd
z istniejπcych lub projektowanych drÛg oraz szerokoúÊ nie
mniejszπ niø 20 m,
4) ustala siÍ nastÍpujπce minimalne wielkoúci dzia≥ek:
ñ dla zabudowy mieszkaniowej z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ (MG) ñ 1200 m2,
5) dopuszcza siÍ scalanie nowo wyznaczonych dzia≥ek, pod
warunkiem, øe nie spowoduje to dysfunkcyjnoúci terenÛw
sπsiednich.
ß6
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ
z istniejπcym systemem gminnym:
a) wodociπg ñ pod≥πczenie do wodociπgu grupowego,
b) kanalizacja sanitarna,
c) sieÊ energetyczna ñ istniejπca naziemna i skablowana
podziemna, a nowoprojektowana wy≥πcznie podziemna,
d) sieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna,
e) sieÊ gazowa.
2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siÍ
odprowadzanie úciekÛw do bezodp≥ywowych, o gwarantowanej szczelnoúci, zbiornikÛw bezodp≥ywowych.
3. Ustala siÍ gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
4. Zaleca siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych
i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego.
5. Naleøy zachowaÊ funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
a w przypadku koniecznoúci jego naruszenia, zapewniÊ
rozwiπzanie zastÍpcze.
6. Zakazuje siÍ odprowadzania nie oczyszczonych úciekÛw do
istniejπcych ciekÛw i wszelkiego rodzaju zbiornikÛw.
7. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
8. Napowietrzna linia energetyczna 15 kV wraz ze s≥upami
przeznaczona jest docelowo ñ do prze≥oøenia jako kablowa
podziemna w ulicy.
ß7
Na terenach objÍtych planem zakazuje siÍ lokalizowania:
1) obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
2) obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci
naleøπcych do osÛb trzecich i sπ w konflikcie z obecnπ lub
planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci,
3) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.
ß8
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady ochrony akustycznej:
1. O ile przepisy szczegÛlne nie stwierdzπ inaczej ustala siÍ
podstawowy dopuszczalny poziom düwiÍku w úrodowisku
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zewnÍtrznym LAT(D/N)= 60/50 dB, dla terenÛw oznaczonych
symbolami (MG).
2. Poziom düwiÍku w úrodowisku zewnÍtrznym, okreúlony dla
terenu planu wymaga dzia≥aÒ, ktÛre muszπ byÊ realizowane
na obszarze wykraczajπcym poza obszar zmiany planu, oraz
dzia≥ania w obrÍbie linii rozgraniczajπcych tereny objÍte
zmianπ planu obejmujπce:
1) realizacje ogrodzeÒ od strony ürÛde≥ ha≥asu jako pe≥nych
do wysokoúci max. 2,4 m,
2) realizacje pe≥nych zadrzewieÒ z podbudowπ z øywop≥otÛw wzd≥uø granic dzia≥ek,
3) usytuowanie wzajemne budynkÛw mieszkalnych i s≥uøπcych dzia≥alnoúci gospodarczej i us≥ugowej tak, aby te
drugie przes≥ania≥y akustycznie budynek mieszkalny lub
mieszkalnπ jego czÍúÊ,
4) naleøy stosowaÊ zasady akustyki urbanistycznej i akustycznej na etapie sporzπdzania projektu budowlanego,
w szczegÛlnoúci kszta≥towania bry≥y budynku, lokalizacji
otworÛw w úcianach itp.
3. W celu zapewnienia wymaganego normami dopuszczalnego
poziomu ha≥asu zewnÍtrznego w pomieszczeniach naleøy
stosowaÊ przegrody budowlane oraz stolarkÍ drzwiowπ
i okiennπ o podwyøszonej izolacyjnoúci akustycznej.
ß9
Dla kaødego rodzaju zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a dla nie
okreúlonych w rysunku planu w odleg≥oúci 5 m od linii rozgraniczajπcych ulic.
ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß10
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 naliczeniu 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.
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 469/176/2002 ZARZ•DU MIASTA KONINA
z dnia 16 maja 2002 r.
w sprawie przyjÍcia jednolitego tekstu statutu miasta Konina
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 200 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) i ß6 uchwa≥y Nr 651 Rady Miasta Konina z dnia
23.11.2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Konina
(Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa Wielkopolskiego z dnia
16.01.2002 r. Nr 8, poz. 319) ñ Zarzπd Miasta Konina uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
Przyjmuje siÍ jednolity tekst Statutu Miasta Konina, uchwalonego
uchwa≥π Nr 468 Rady Miasta Konina w brzmieniu za≥πcznika do
uchwa≥y, z uwzglÍdnieniem zmian wprowadzonych uchwa≥π Nr 651
z dnia 23.11.2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Konina.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Przewodniczπcemu Zarzπdu
Miasta Konina.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie z dniem og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Zarzπdu Miasta Konina
(ñ) Kazimierz Pa≥asz

STATUT MIASTA KONINA
TEKST JEDNOLITY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Statut Miasta Konina, zwany dalej ìStatutemî, jest aktem prawa
miejscowego regulujπcym sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania Miasta.
ß2
Konin jest gminπ ñ miastem na prawach powiatu, zwanym dalej
w Statucie ìMiastemî.
ß3
1. Herb Miasta przedstawia w polu gotyckiej tarczy, na czerwonym
tle, bia≥ego spiÍtego konia z opuszczonym ogonem. WzÛr
graficzny herbu Miasta stanowi za≥πcznik nr 1 do Statutu.

2. Flagπ Miasta jest prostokπtny p≥at tkaniny o bia≥ej barwie
z umieszczonym poúrodku herbem Miasta. WzÛr graficzny
flagi Miasta stanowi za≥πcznik nr 2 do Statutu.
3. Hejna≥em Miasta jest utwÛr muzyczny, ktÛrego tekst muzyczny
w uk≥adach na: trπbkÍ, trπbkÍ, puzon, puzon stanowi za≥πcznik nr 3 do Statutu.
4. Insygnium w≥adz samorzπdowych dla:
1) Prezydenta Miasta Konina jest odznaka ñ wizerunek
herbu Miasta Konina z umieszczonπ u do≥u p≥ytkπ formatu
pod≥uønego z napisem ìPrezydent Miasta Koninaî, zawieszona na ≥aÒcuchu, w ogniwach ktÛrego umieszczone sπ
elementy dekoracyjne w postaci owalnych bursztynÛw
(przedstawione w za≥πczniku nr 4 do Statutu).
2) Przewodniczπcego Rady Miasta Konina jest odznaka ñ
wizerunek herbu Miasta Konina z umieszczonπ u do≥u
p≥ytkπ formatu pod≥uønego z napisem ìPrzewodniczπcy
Rady Miasta Koninaî, zawieszona na ≥aÒcuchu, w ogniwach ktÛrego umieszczone sπ elementy dekoracyjne
w postaci okrπg≥ych oczek koloru z≥otego (przedstawione
w za≥πczniku nr 5 do Statutu).
5. Zasady uøywania herbu, flagi i hejna≥u oraz insygniÛw w≥adz
Miasta okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π.
ß4
1. Miasto wykonuje zadania publiczne w imieniu w≥asnym i na
w≥asnπ odpowiedzialnoúÊ.
2. Miasto wykonuje zadania gminy i zadania powiatu.
3. Miasto posiada osobowoúÊ prawnπ.
4. SamodzielnoúÊ Miasta podlega ochronie sπdowej.
ß5
1. Do zakresu dzia≥ania Miasta naleøπ wszystkie sprawy publiczne
o znaczeniu lokalnym nie zastrzeøone ustawami na rzecz
innych podmiotÛw.
2. W szczegÛlnoúci do zakresu dzia≥ania Miasta naleøπ:
a) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspÛlnoty samorzπdowej,
b) tworzenie warunkÛw dla racjonalnego i harmonijnego
rozwoju Miasta,
c) zapewnienie pe≥nego uczestnictwa mieszkaÒcÛw w øyciu
wspÛlnoty,
3. Miasto podejmuje dzia≥ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorzπdowej wúrÛd mieszkaÒcÛw miasta, w tym
zw≥aszcza wúrÛd m≥odzieøy.
ß6
1. Realizujπc cele wskazane w ß5 Miasto wykonuje:
1) zadania w≥asne okreúlone w ustawie z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym, w szczegÛlnoúci
obejmujπce sprawy:
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≥adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoúciami,
ochrony úrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
ñ gminnych drÛg, ulic, mostÛw, placÛw oraz organizacji
ruchu drogowego,
ñ 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,
ñ lokalnego transportu zbiorowego,
ñ ochrony zdrowia,
ñ pomocy spo≥ecznej, w tym oúrodkÛw i zak≥adÛw
opiekuÒczych,
ñ gminnego budownictwa mieszkaniowego,
ñ edukacji publicznej,
ñ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placÛwek
upowszechniania kultury,
ñ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenÛw rekreacyjnych i urzπdzeÒ sportowych,
ñ targowisk i hal targowych,
ñ zieleni gminnej i zadrzewieÒ,
ñ cmentarzy gminnych,
ñ porzπdku publicznego i bezpieczeÒstwa obywateli oraz
ochrony przeciwpoøarowej i przeciwpowodziowej,
ñ utrzymania gminnych obiektÛw i urzπdzeÒ uøytecznoúci publicznej oraz obiektÛw administracyjnych,
ñ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ciπøy opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
ñ wspierania i upowszechniania idei samorzπdowej,
ñ promocji gminy,
ñ wspÛ≥pracy z organizacjami pozarzπdowymi,
ñ wspÛ≥pracy ze spo≥ecznoúciami lokalnymi i regionalnymi innych paÒstw.
2) zadania okreúlone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzπdzie powiatowym, w szczegÛlnoúci obejmujπce
sprawy:
ñ edukacji publicznej,
ñ promocji i ochrony zdrowia,
ñ pomocy spo≥eczne
ñ polityki prorodzinnej,
ñ wspierania osÛb niepe≥nosprawnych,
ñ transportu zbiorowego i drÛg publicznych,
ñ kultury i ochrony dÛbr kultury,
ñ kultury fizycznej i turystyki,
ñ geodezji, kartografii i katastru,
ñ gospodarki nieruchomoúciami,
ñ administracji architektoniczno-budowlanej,
ñ gospodarki wodnej,
ñ ochrony úrodowiska i przyrody,
ñ rolnictwa, leúnictwa i rybactwa úrÛdlπdowego,
ñ porzπdku publicznego i bezpieczeÒstwa obywateli,
ñ ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpoøarowej i zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagroøeniom øycia
i zdrowia ludzi oraz úrodowiska,
ñ przeciwdzia≥ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
ñ ochrony praw konsumenta,
ñ utrzymania powiatowych obiektÛw i urzπdzeÒ uøytecznoúci publicznej oraz obiektÛw administracyjnych,
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ñ obronnoúci,
ñ promocji powiatu,
ñ wspÛ≥pracy z organizacjami pozarzπdowymi;
3) zadania zlecone z zakresu administracji rzπdowej wynikajπce z przepisÛw szczegÛlnych, a takøe z zakresu organizacji przygotowaÒ i przeprowadzania wyborÛw powszechnych oraz referendÛw;
4) zadania przejÍte na podstawie porozumieÒ z odpowiednimi organami administracji rzπdowej;
5) zadania okreúlone w innych ustawach;
6) zadania z zakresu w≥aúciwoúci powiatu oraz zadania
z zakresie w≥aúciwoúci wojewÛdztwa na podstawie porozumieÒ z tymi jednostkami samorzπdu terytorialnego.
Spory majπtkowe wynik≥e z porozumieÒ, o ktÛrych mowa
w podpunkcie 3, 4 i 6 oraz art. 74 ustawy o samorzπdzie
gminnym, rozpatruje sπd powszechny.
2. Zadania zlecone, bπdü przejÍte w drodze porozumieÒ, Miasto
wykonuje po zapewnieniu úrodkÛw finansowych przez administracjÍ rzπdowπ.
ß7
1. Miasto w celu wykonywania zadaÒ w≥asnych moøe tworzyÊ
jednostki organizacyjne, spÛ≥ki prawa handlowego, spÛ≥dzielnie, a takøe zawieraÊ umowy z innymi podmiotami, w tym
z organizacjami pozarzπdowymi.
2. Zarzπd Miasta Konina prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych, spÛ≥ek prawa handlowego, spÛ≥dzielni, s≥uøb,
inspekcji i straøy oraz wskazuje organy sprawujπce nadzÛr
i zwierzchnictwo nad ich dzia≥alnoúciπ.
3. Wykaz, o ktÛrym mowa w pkt 2, udostÍpnia siÍ do publicznego wglπdu w UrzÍdzie Miejskim w Koninie.
ROZDZIA£ II
Rada Miasta
ß8
Rada Miasta Konina, zwana dalej ìRadπî, jest organem stanowiπcym i kontrolnym Miasta.
ß9
Do w≥aúciwoúci Rady naleøπ wszystkie sprawy pozostajπce
w zakresie dzia≥ania Miasta, o ile przepisy prawa nie stanowiπ
inaczej.
ß10
1. Do wy≥πcznej w≥aúciwoúci Rady naleøy:
1) uchwalanie Statutu Miasta,
2) wybÛr i odwo≥anie Zarzπdu, ustalanie wynagrodzeÒ przewodniczπcego zarzπdu, stanowienie o kierunkach dzia≥ania
zarzπdu oraz przyjmowania sprawozdaÒ z jego dzia≥alnoúci,
3) powo≥ywanie i odwo≥ywanie Skarbnika Miasta, ktÛry jest
g≥Ûwnym ksiÍgowym budøetu oraz Sekretarza Miasta ñ
na wniosek Przewodniczπcego Zarzπdu,
4) uchwalenie budøetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budøetu oraz podejmowanie uchwa≥ w sprawie udzielenia bπdü nieudzielenia Zarzπdowi absolutorium z tego tytu≥u,
5) uchwalanie miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
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6) uchwalanie programÛw gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia≥ania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im sk≥adnikÛw mienia do korzystania oraz
zasad przekazywania úrodkÛw budøetowych na realizacjÍ
zadaÒ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa≥ w sprawach podatkÛw i op≥at
w granicach okreúlonych w odrÍbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa≥ w sprawach majπtkowych Miasta
przekraczajπcych zakres zwyk≥ego zarzπdu, dotyczπcych:
a) okreúlenia zasad nabycia, zbycia i obciπøenia nieruchomoúci gruntowych oraz ich wydzierøawiania lub
najmu na okres d≥uøszy niø trzy lata, o ile ustawy
szczegÛlne nie stanowiπ inaczej; do czasu okreúlenia
zasad Zarzπd moøe dokonywaÊ tych czynnoúci wy≥πcznie za zgodπ Rady Miasta,
b) emitowania obligacji oraz okreúlenia 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) okreúlenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia≥Ûw i akcji przez Zarzπd,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiÍbiorstw,
zak≥adÛw i innych jednostek organizacyjnych oraz
wyposaøenia ich w majπtek,
i) ustalanie maksymalnej wysokoúci poøyczek i porÍczeÒ udzielanych przez Zarzπd w roku budøetowym,
10)okreúlanie wysokoúci sumy, do ktÛrej Zarzπd Miasta
moøe samodzielnie zaciπgaÊ zobowiπzania,
11)podejmowanie uchwa≥ w sprawie przyjÍcia zadaÒ, o ktÛrych mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorzπdzie
gminnym,
12)podejmowanie uchwa≥ w sprawach wspÛ≥dzia≥ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majπtku,
12a)podejmowanie uchwa≥ w sprawach wspÛ≥pracy ze
spo≥ecznoúciami lokalnymi i regionalnymi innych
paÒstw oraz przystÍpowania do miÍdzynarodowych
zrzeszeÒ spo≥ecznoúci lokalnych i regionalnych,
13)podejmowanie uchwa≥ dotyczπcych porozumieÒ z innymi
powiatami w sprawach wspÛlnego prowadzenia zadaÒ
publicznych,
14)podejmowanie uchwa≥ w sprawach: herbu Miasta, flagi
Miasta, nazw ulic i placÛwek publicznych oraz wznoszenia pomnikÛw,
14a)podejmowanie uchwa≥ w sprawie zasad udzielania
stypendiÛw dla uczniÛw i studentÛw,
15)nadawanie tytu≥Ûw: honorowego obywatelstwa Miasta
i zas≥uøony dla Miasta Konina,
16)stanowienie w innych sprawach zastrzeøonych ustawami
do kompetencji Rady.
2. Zasady nadawania tytu≥Ûw wymienionych w pkt 1 pkt 15
okreúla Rada odrÍbnπ uchwa≥π.

Poz. 2243

ß10a
1. Rada Miasta na wniosek zainteresowanych úrodowisk moøe
wyraziÊ zgodÍ na utworzenie m≥odzieøowej rady miasta
majπcej charakter konsultacyjny.
2. Rada Miasta powo≥ujπc m≥odzieøowπ radÍ miasta, nadaje jej
statut okreúlajπcy tryb wyboru jej cz≥onkÛw i zasady dzia≥ania.
ß11
1. Rada rozpatruje skargi dotyczπce zadaÒ lub dzia≥alnoúci
Zarzπdu i Prezydenta Miasta Konina, sk≥adane przez obywateli na podstawie art. 229 pkt 3 i 4 kodeksu postÍpowania
administracyjnego.
2. Przewodniczπcy Rady kieruje skargi do w≥aúciwej Komisji
Rady celem przeprowadzenia postÍpowania wyjaúniajπcego.
3. Komisja, po przeprowadzeniu postÍpowania wyjaúniajπcego,
proponuje sposÛb za≥atwienia skargi i przygotowuje stosowny projekt uchwa≥y Rady.
4. Skargi na dzia≥anie kierownikÛw miejskich jednostek organizacyjnych, powiatowych s≥uøb, inspekcji i straøy, Rada przekazuje do za≥atwienia Zarzπdowi, z obowiπzkiem zawiadomienia Rady o sposobie jej za≥atwienia.
ß12
Rada na sesjach rozstrzyga sprawy z zakresu swych kompetencji.
ß13
1. W sk≥ad Rady Miasta Konina wchodzi 23 radnych.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczπcego i dwÛch
Wiceprzewodniczπcych, bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady,
w g≥osowaniu tajnym.
3. Funkcji okreúlonej w pkt 2 nie moøna ≥πczyÊ z funkcjπ
cz≥onka Zarzπdu oraz cz≥onka Komisji Rewizyjnej.
4. Odwo≥anie Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcych Rady
nastÍpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk≥adu
Rady, bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co
najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady, w g≥osowaniu
tajnym.
ß14
1. Rada obraduje na sesjach zwo≥ywanych przez Przewodniczπcego w miarÍ potrzeb, nie rzadziej jednak niø raz na kwarta≥.
Do zawiadomienia o zwo≥aniu sesji do≥πcza siÍ porzπdek
obrad wraz z projektami uchwa≥.
1a. Rada moøe wprowadziÊ zmiany w porzπdku bezwzglÍdnπ
wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.
2. Pierwszπ sesjÍ nowo wybranej Rady zwo≥uje Przewodniczπcy Rady poprzedniej kadencji w ciπgu 7 dni po og≥oszeniu
zbiorczych wynikÛw wyborÛw do rad na obszarze ca≥ego
kraju lub w przypadku wyborÛw przedterminowych w ciπgu
7 dni po og≥oszeniu wynikÛw wyborÛw do Rady.
3. Po up≥ywie terminu, okreúlonego w pkt 2, sesjÍ zwo≥uje
wojewÛdzki komisarz wyborczy w ciπgu 21 dni po og≥oszeniu
zbiorczych wynikÛw wyborÛw dla ca≥ego kraju lub w przypadku wyborÛw przedterminowych w ciπgu 21 dni po
og≥oszeniu wynikÛw wyborÛw do Rady.
4. Na wniosek Zarzπdu lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk≥adu Rady, Przewodniczπcy Rady obowiπzany jest zwo≥aÊ
sesjÍ w ciπgu 7 dni od dnia z≥oøenia wniosku. Wniosek

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 87

ó 9543 ó

o zwo≥anie sesji powinien spe≥niaÊ wymogi okreúlone w punkcie 1 w zdaniu drugim.
ß15
Przewodniczπcy Rady organizuje pracÍ Rady oraz prowadzi jej
obrady. Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ do wykonywania swoich zadaÒ Wiceprzewodniczπcego. W przypadku nieobecnoúci
Przewodniczπcego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczπcego,
zadania Przewodniczπcego wykonuje Wiceprzewodniczπcy najstarszy wiekiem.
ß16
Z inicjatywπ podjÍcia uchwa≥y przez RadÍ mogπ wystÍpowaÊ:
a) Zarzπd,
b) Radni,
c) Komisje Rady,
d) Kluby Radnych.
ß17
1. Uchwa≥y Rady zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady w g≥osowaniu jawnym, chyba øe ustawa stanowi inaczej.
2. SzczegÛ≥owy tryb pracy Rady okreúla Regulamin Rady Miasta Konina stanowiπcy za≥πcznik nr 6 do Statutu.
ROZDZIA£ III
Komisje Rady Miasta
ß18
1. Do wykonywania zadaÒ Rada powo≥uje ze swojego grona
Komisje sta≥e i doraüne:
a) Rada uchwa≥π okreúla przedmiot dzia≥ania Komisji, wybiera jej Przewodniczπcego i zatwierdza sk≥ad osobowy,
b) Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr powo≥anych przez
RadÍ Komisji.
2. Komisje podlegajπ Radzie, przedk≥adajπ jej plan pracy oraz
sprawozdania z dzia≥alnoúci.
3. Do zadaÒ Komisji naleøy opiniowanie projektÛw uchwa≥,
rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Przewodniczπcego oraz radnych i wyborcÛw.
ß19
1. Przewodniczπcy Komisji zwo≥uje posiedzenie Komisji i ustala porzπdek obrad. Posiedzenia odbywajπ siÍ w miarÍ
potrzeb.
2. Komisja moøe korzystaÊ z pomocy doradcÛw i ekspertÛw nie
bÍdπcych cz≥onkami Komisji.
3. Komisje mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
4. Komisje pracujπ w trybie i na zasadach okreúlonych w Regulaminie Rady Miasta Konina, stanowiπcym za≥πcznik nr 6 do
Statutu.
ß20
1. Przewodniczπcych Komisji wybiera Rada.
2. ZastÍpcÛw przewodniczπcych Komisji wybierajπ cz≥onkowie
Komisji spoúrÛd cz≥onkÛw Komisji bÍdπcych radnymi.
3. Skreúlony.
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ß21
Rada powo≥uje KomisjÍ Rewizyjnπ w celu kontroli dzia≥alnoúci
Zarzπdu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych miasta.
ß22
1. Komisja Rewizyjna:
1) opiniuje wykonanie budøetu Miasta,
2) wystÍpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Zarzπdowi,
3) wykonuje inne zadania zlecone przez RadÍ w zakresie
kontroli.
2. W sk≥ad Komisji Rewizyjnej wchodzπ wy≥πcznie radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubÛw, z wyjπtkiem Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcych Rady oraz cz≥onkÛw Zarzπdu.
3. Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej okreúla Regulamin
Komisji Rewizyjnej stanowiπcy za≥πcznik nr 7 do Statutu.
ROZDZIA£ IV
Zarzπd Miasta
ß23
Organem wykonawczym Miasta jest Zarzπd Miasta Konina,
zwany dalej ìZarzπdemî.
ß24
1. W sk≥ad Zarzπdu wchodzi Prezydent Miasta, dwÛch WiceprezydentÛw oraz dwÛch cz≥onkÛw.
Prezydent Miasta jest Przewodniczπcym Zarzπdu.
2. Rada wybiera Prezydenta bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw
ustawowego sk≥adu Rady, w g≥osowaniu tajnym. Tryb i termin wyboru Prezydenta okreúla odrÍbnπ uchwa≥π Rada na
pierwszej sesji.
3. WybÛr WiceprezydentÛw oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu odbywa siÍ na wniosek Prezydenta, w g≥osowaniu tajnym, zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej
po≥owy ustawowego sk≥adu Rady.
4. Jeøeli Rada nie dokona wyboru Zarzπdu w terminie 3
miesiÍcy od dnia og≥oszenia wynikÛw wyborÛw przez w≥aúciwy organ wyborczy, ulega rozwiπzaniu z mocy prawa.
ß25
1. Rada moøe odwo≥aÊ Prezydenta z innej przyczyny niø nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk≥adu Rady, wiÍkszoúciπ 3/5 g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady, w g≥osowaniu tajnym.
2. Wniosek, o ktÛrym mowa w punkcie 1, podlega zaopiniowaniu przez KomisjÍ Rewizyjnπ
3. Rada przeprowadza g≥osowanie w sprawie odwo≥ania Prezydenta po zapoznaniu siÍ z opiniπ Komisji Rewizyjnej, na
nastÍpnej sesji po tej, na ktÛrej zg≥oszono wniosek o odwo≥anie, nie wczeúniej jednak niø po up≥ywie 1 miesiπca od dnia
zg≥oszenia wniosku.
4. Jeøeli wniosek o odwo≥anie Prezydenta nie uzyska≥ wymaganej wiÍkszoúci g≥osÛw, kolejny wniosek o odwo≥anie moøe
byÊ zg≥oszony nie wczeúniej niø po up≥ywie 6 miesiÍcy od
poprzedniego g≥osowania.
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5. Odwo≥anie Prezydenta albo z≥oøenie przez niego rezygnacji
jest odpowiednio rÛwnoznaczne z odwo≥aniem ca≥ego Zarzπdu albo z≥oøeniem rezygnacji przez ca≥y Zarzπd.

5. W przypadku z≥oøenia rezygnacji przez ca≥y Zarzπd, pe≥ni
on dotychczasowe obowiπzki do czasu wyboru nowego
Zarzπdu.

ß26
1. W przypadku z≥oøenia rezygnacji przez Prezydenta, jej przyjÍcie nastÍpuje zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
2. W przypadku rezygnacji Prezydenta, Rada na najbliøszej sesji
podejmuje uchwa≥Í o przyjÍciu rezygnacji ca≥ego Zarzπdu.
3. NiepodjÍcie uchwa≥y, o ktÛrej mowa w punkcie 2, jest
rÛwnoznaczne z przyjÍciem rezygnacji z up≥ywem ostatniego
dnia miesiπca, w ktÛrym odby≥a siÍ sesja Rady o ktÛrej mowa
w punkcie 2.

ß30
1. W przypadku z≥oøenia rezygnacji z cz≥onkostwa w Zarzπdzie
przez cz≥onka nie bÍdπcego jego przewodniczπcym, Rada
podejmuje uchwa≥Í o przyjÍciu rezygnacji i zwolnieniu z pe≥nienia obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu, zwyk≥π wiÍkszoúciπ
g≥osÛw, nie pÛüniej niø w ciπgu 1 miesiπca od dnia z≥oøenia
rezygnacji.
2. NiepodjÍcie przez RadÍ uchwa≥y w terminie, okreúlonym
w pkt 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, Prezydent Miasta obowiπzany jest najpÛüniej w ciπgu 1 miesiπca od dnia przyjÍcia
rezygnacji lub up≥ywu terminu, okreúlonego w pkt 2, przedstawiÊ Radzie kandydaturÍ na cz≥onka Zarzπdu.

ß27
Rada moøe, na uzasadniony wniosek Prezydenta, 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.
ß28
1. Uchwa≥a Rady w sprawie nieudzielenia 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.
Odrzucenie w g≥osowaniu uchwa≥y o udzieleniu absolutorium
jest jednoznaczne z przyjÍciem uchwa≥y o nieudzieleniu
absolutorium.
2. Uchwa≥Í w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.
3. Rada rozpoznaje sprawÍ odwo≥ania Zarzπdu z przyczyny
okreúlonej w punkcie 1, na sesji zwo≥anej nie wczeúniej niø
po up≥ywie 14 dni od podjÍcia uchwa≥y w sprawie nieudzielenia Zarzπdowi absolutorium.
4. Rada moøe odwo≥aÊ Zarzπd z przyczyny okreúlonej w punkcie 1, wiÍkszoúciπ co najmniej 3/5 g≥osÛw ustawowego
sk≥adu Rady, w g≥osowaniu tajnym, po zapoznaniu siÍ z:
a) opiniπ Komisji Rewizyjnej w sprawie uchwa≥y Rady o nieudzieleniu absolutorium,
b) uchwa≥π Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
uchwa≥y Rady o nieudzieleniu absolutorium,
c) wyjaúnieniami Zarzπdu.
ß29
1. W przypadku odwo≥ania albo rezygnacji ca≥ego Zarzπdu,
Rada dokonuje wyboru nowego Zarzπdu w trybie okreúlonym w art. 28 ustawy o samorzπdzie gminnym, odpowiednio, w ciπgu 3 miesiÍcy od dnia odwo≥ania albo od dnia
przyjÍcia rezygnacji.
2. W przypadku, gdy Rada nie dokona wyboru nowego Zarzπdu
w terminie 3 miesiÍcy od dnia odwo≥ania albo od dnia
przyjÍcia rezygnacji, ulega rozwiπzaniu z mocy prawa.
3. W przypadku odwo≥ania cz≥onka Zarzπdu nie bÍdπcego jego
przewodniczπcym, Rada dokonuje wyboru nowego cz≥onka
Zarzπdu w terminie 1 miesiπca od dnia odwo≥ania.
4. Odwo≥any Zarzπd lub jego poszczegÛlni cz≥onkowie pe≥niπ
dotychczasowe obowiπzki do czasu wyboru nowego Zarzπdu
lub poszczegÛlnych jego cz≥onkÛw. Rada moøe zwolniÊ
cz≥onka Zarzπdu z tego obowiπzku.

ß31
1. Prezydent i Wiceprezydenci sπ pracownikami samorzπdowymi.
2. Skarbnik i Sekretarz Miasta sπ powo≥ywani i odwo≥ywani, na
wniosek Prezydenta, przez RadÍ.
3. Rada powo≥uje i odwo≥uje miejskiego rzecznika konsumentÛw oraz na wniosek Prezydenta, Kierownika USC i jego
zastÍpcÛw.
4. Do dokonania czynnoúci z zakresu stosunku pracy z Prezydentem w≥aúciwa jest Rada, a z Wiceprezydentami i osobami
wymienionymi w punktach 2 i 3 ñ Prezydent, po podjÍciu
uchwa≥y Rady odpowiednio o wyborze i powo≥aniu.
ß32
1. Zarzπd wykonuje uchwa≥y Rady i zadania Miasta okreúlone
przepisami prawa.
2. Do zadaÒ Zarzπdu naleøy w szczegÛlnoúci:
1) przygotowywanie projektÛw uchwa≥ Rady,
2) okreúlenie sposobu wykonywania uchwa≥,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budøetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierownikÛw miejskich jednostek organizacyjnych,
6) skreúlony.
ß33
1. Zarzπd obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych przez Prezydenta w miarÍ potrzeb, nie rzadziej niø raz w miesiπcu.
2. Posiedzeniom Zarzπdu przewodniczy Prezydent, a w przypadku nieobecnoúci ñ jeden z WiceprezydentÛw.
3. Zarzπd podejmuje uchwa≥y wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci
po≥owy statutowego sk≥adu Zarzπdu.
4. W pracach Zarzπdu uczestniczπ bez prawa g≥osowania,
Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.
5. SzczegÛ≥owy tryb pracy Zarzπdu okreúla Regulamin Zarzπdu
Miasta Konina stanowiπcy za≥πcznik nr 8 do Statutu.
6. Przewodniczπcy Zarzπdu sk≥ada Radzie sprawozdanie z prac
Zarzπdu w trybie okreúlonym w Regulaminie Zarzπdu.
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ß34
Zarzπd wykonuje swoje zadania przy pomocy UrzÍdu Miejskiego.
OrganizacjÍ i zasady funkcjonowania UrzÍdu okreúla Regulamin
Organizacyjny UrzÍdu Miejskiego w Koninie.
ß35
Cz≥onkowie Zarzπdu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
Miasta, obowiπzani sπ udzielaÊ Komisjom i radnym niezbÍdnej
pomocy umoøliwiajπcej realizacjÍ ich zadaÒ, w szczegÛlnoúci
majπ obowiπzek:
1) udzieliÊ informacji i wyjaúnieÒ w interesujπcych KomisjÍ
i radnych sprawach,
2) udzieliÊ umotywowanych odpowiedzi na wnioski i zapytania
w terminie 14 dni.
ß36
Do zadaÒ Prezydenta naleøy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu, kierowanie bieøπcymi sprawami Miasta oraz reprezentowanie Miasta na zewnπtrz,
2) w sprawach nie cierpiπcych zw≥oki, zwiπzanych z bezpoúrednim zagroøeniem interesu publicznego, podejmowanie czynnoúci naleøπcych do kompetencji Zarzπdu. Wymagajπ one
zatwierdzenia na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu. Nie dotyczy to wydawania zarzπdzeÒ porzπdkowych, o ktÛrych mowa
w art. 4 ust. 2 ustawy o samorzπdzie gminnym.
ß37
1. Prezydent jest zwierzchnikiem s≥uøbowym w stosunku do
pracownikÛw UrzÍdu Miejskiego, kierownikÛw jednostek
organizacyjnych Miasta oraz zwierzchnikiem powiatowych
s≥uøb, inspekcji i straøy.
2. Z Kierownikami Wydzia≥Ûw UrzÍdu Miejskiego Prezydent
nawiπzuje stosunek pracy na podstawie mianowania, po
okresie pracy na podstawie umowy o pracÍ nie d≥uøej niø 12
miesiÍcy. Z pozosta≥ymi pracownikami samorzπdowymi zawiera umowÍ o pracÍ.
3. Prezydent moøe zleciÊ pracownikowi samorzπdowemu mianowanemu czasowe wykonywanie innej pracy niø okreúlona w akcie
mianowania, przenieúÊ go czasowo do pracy w innej miejscowoúci, a w razie utraty przez pracownika zdolnoúci do pracy na
zajmowanym stanowisku ñ przenieúÊ go na inne stanowisko.
ß38
1. Cz≥onkowie Zarzπdu, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz
osoby wydajπce decyzje administracyjne z upowaønienia
Prezydenta Miasta nie mogπ:
1) byÊ cz≥onkami zarzπdÛw, rad nadzorczych lub komisji
rewizyjnych spÛ≥ek prawa handlowego,
2) byÊ zatrudnione lub wykonywaÊ innych zajÍÊ w spÛ≥kach
prawa handlowego, ktÛre mog≥yby wywo≥ywaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ,
3) byÊ cz≥onkami zarzπdÛw, rad nadzorczych lub komisji
rewizyjnych spÛ≥dzielni, z wyjπtkiem rad nadzorczych
spÛ≥dzielni mieszkaniowych,
4) byÊ cz≥onkami zarzπdÛw fundacji prowadzπcych dzia≥alnoúÊ gospodarczπ,
5) posiadaÊ w spÛ≥kach prawa handlowego wiÍcej niø 10%
akcji lub udzia≥y przedstawiajπce wiÍcej niø 10% kapita≥u
zak≥adowego ñ w kaødej z tych spÛ≥ek,
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6) prowadziÊ dzia≥alnoúci gospodarczej na w≥asny rachunek
lub wspÛlnie z innymi osobami, a takøe zarzπdzaÊ takπ
dzia≥alnoúciπ lub byÊ przedstawicielem czy pe≥nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia≥alnoúci; nie dotyczy to
dzia≥alnoúci wytwÛrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roúlinnej i zwierzÍcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
2. Zakaz, o ktÛrym mowa w pkt 1, ppkt 1), nie dotyczy osÛb
wymienionych w pkt 1, o ile zosta≥y one wyznaczone do
spÛ≥ek jako reprezentanci mienia komunalnego; osoby te nie
mogπ zostaÊ wyznaczone do wiÍcej niø dwÛch spÛ≥ek.
3. Cz≥onkowie Zarzπdu obowiπzani sπ sk≥adaÊ oúwiadczenie
o swoim stanie majπtkowym zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia
dzia≥alnoúci gospodarczej przez osoby pe≥niπce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679 z pÛün. zm.).
ROZDZIA£ V
Obowiπzki i prawa radnego
ß39
1. Radny obowiπzany jest braÊ udzia≥ w pracach Rady i jej
komisji oraz innych instytucji samorzπdowych, do ktÛrych
zosta≥ wybrany lub desygnowany.
2. Radny obowiπzany jest kierowaÊ siÍ dobrem wspÛlnoty
samorzπdowej miasta. Radny utrzymuje sta≥π wiÍü z mieszkaÒcami oraz ich organizacjami, a w szczegÛlnoúci przyjmuje
zg≥oszone przez mieszkaÒcÛw miasta postulaty i przedstawia
je organom miasta do rozpatrzenia.
Radny nie jest jednak zwiπzany instrukcjami wyborcÛw.
3. Z radnymi Rady Miasta Konina nie moøe byÊ nawiπzany
stosunek pracy Radny nie moøe pe≥niÊ funkcji kierownika
miejskiej jednostki organizacyjnej oraz jego zastÍpcy.
4. Przepis pkt 3 nie dotyczy radnych wybranych do Zarzπdu,
z ktÛrymi stosunek pracy nawiπzany jest na podstawie wyboru.
5. Skreúlony.
6. Osoba wybrana na radnego nie moøe wykonywaÊ pracy w
ramach stosunku pracy w UrzÍdzie Miejskim w Koninie, ani
wykonywaÊ funkcji kierownika lub jego zastÍpcy w jednostce organizacyjnej Miasta.
7. Osoba, o ktÛrej mowa w pkt 6, otrzymuje urlop bezp≥atny na
okres sprawowania mandatu oraz na 3 miesiπce po jego
wygaúniÍciu na zasadach okreúlonych ustawπ o samorzπdzie
gminnym.
8. Zarzπd Miasta lub Prezydent Miasta nie moøe powierzyÊ
radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
9. Radni nie mogπ podejmowaÊ dodatkowych zajÍÊ ani otrzymywaÊ darowizn mogπcych podwaøaÊ zaufanie wyborcÛw.
10. Radni nie mogπ powo≥ywaÊ siÍ na swÛj mandat w zwiπzku
z podjÍtymi dodatkowymi zajÍciami bπdü dzia≥alnoúciπ gospodarczπ prowadzonπ na w≥asny rachunek lub wspÛlnie
z innymi osobami.
11. Radni nie mogπ prowadziÊ dzia≥alnoúci gospodarczej na
w≥asny rachunek lub wspÛlnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego, a takøe zarzπdzaÊ takπ dzia≥alnoúciπ lub byÊ przedstawicielem czy pe≥nomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzia≥alnoúci.
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12. Radni nie mogπ byÊ cz≥onkami w≥adz zarzπdzajπcych lub
kontrolnych i rewizyjnych ani pe≥nomocnikami handlowymi
spÛ≥ek prawa handlowego z udzia≥em gminnych osÛb prawnych lub podmiotÛw gospodarczych, w ktÛrych uczestniczπ
takie osoby. WybÛr lub powo≥anie radnego do tych w≥adz sπ
z mocy prawa niewaøne.
13. Jeøeli wybÛr lub powo≥anie, o ktÛrym mowa w pkt 12, mia≥o
miejsce przed rozpoczÍciem wykonywania mandatu, radny
jest obowiπzany zrzec siÍ stanowiska lub funkcji w terminie
do 3 miesiÍcy od dnia z≥oøenia úlubowania. W razie niezrzeczenia siÍ stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa
po up≥ywie 3 miesiÍcy od dnia z≥oøenia úlubowania.
14. Radni nie mogπ posiadaÊ pakietu wiÍkszego niø 10% udzia≥Ûw lub akcji w spÛ≥kach prawa handlowego z udzia≥em
gminnych osÛb prawnych lub podmiotÛw gospodarczych, w
ktÛrych uczestniczπ takie osoby. Udzia≥y lub akcje przekraczajπce ten pakiet powinny byÊ zbyte przez radnych przed
pierwszπ sesjπ Rady, a w razie nie zbycia ich nie uczestniczπ
one przez okres sprawowania mandatu i dwÛch lat po jego
wygaúniÍciu w wykonywaniu przys≥ugujπcych im uprawnieÒ
(prawa g≥osu, prawa do dywidendy, prawa do podzia≥u
majπtku, prawa poboru).
15. Radni sπ obowiπzani z≥oøyÊ oúwiadczenie o stanie majπtkowym
zgodnie z zapisem art. 24h ustawy o samorzπdzie gminnym.
16. Radny lub cz≥onek Zarzπdu nie moøe braÊ udzia≥u w g≥osowaniu w Radzie, w Zarzπdzie ani w Komisji, jeøeli dotyczy
ono jego interesu prawnego.
17. Mandatu radnego nie moøna ≥πczyÊ z:
1) mandatem pos≥a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz≥onkostwem w organie innej jednostki samorzπdu terytorialnego.
ß40
1. W zwiπzku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Dotyczy to rÛwnieø osÛb wchodzπcych w sk≥ad Zarzπdu nie
bÍdπcych radnymi.
2. Rozwiπzanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej
zgody Rady, ktÛrej jest cz≥onkiem.
3. Pracodawca zobowiπzany jest zwolniÊ radnego od pracy
zawodowej w celu umoøliwienia mu brania udzia≥u w pracach organÛw Miasta.
4. Radnym przys≥ugujπ diety oraz zwrot kosztÛw podrÛøy s≥uøbowych na zasadach ustalonych przez RadÍ w odrÍbnej
uchwale.
ß41
1. Radni mogπ tworzyÊ Kluby Radnych.
2. Funkcjonowanie KlubÛw Radnych okreúlajπ ìZasady dzia≥ania KlubÛw Radnychî stanowiπce za≥πcznik nr 9 do Statutu.
ß42
1. Wnioski i zapytania zg≥aszane przez radnego na sesji i kierowane do organÛw Miasta, wymagajπ odpowiedzi na sesji lub
w terminie 14 dni jeøeli poruszona w nich sprawa wymaga
dodatkowych wyjaúnieÒ.
2. Tryb zg≥aszania wnioskÛw przez radnego i udzielania odpowiedzi okreúla Regulamin Rady Miasta Konina.
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ROZDZIA£ VI
Referendum
ß43
1. MieszkaÒcy Miasta podejmujπ rozstrzygniÍcia w g≥osowaniu
powszechnym poprzez wybory i referendum lub za poúrednictwem organÛw Miasta.
2. W sprawach samoopodatkowania mieszkaÒcÛw na cele
publiczne oraz odwo≥ania Rady przed up≥ywem kadencji,
rozstrzyga siÍ wy≥πcznie w drodze referendum.
3. Referendum moøe byÊ przeprowadzone w kaødej innej sprawie waønej dla Miasta.
ß44
1. Referendum przeprowadza siÍ z inicjatywy Rady lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkaÒcÛw uprawnionych do
g≥osowania.
2. Referendum jest waøne, jeøeli wziÍ≥o w nim udzia≥ co
najmniej 30% uprawnionych do g≥osowania.
3. Referendum w sprawie odwo≥ania rady przed up≥ywem
kadencji przeprowadza siÍ wy≥πcznie na wniosek 1/10
mieszkaÒcÛw uprawnionych do g≥osowania, nie wczeúniej
jednak niø po up≥ywie 12 miesiÍcy od dnia wyborÛw lub dnia
ostatniego referendum w sprawie odwo≥ania Rady przed
up≥ywem kadencji.
4. W sprawach nie uregulowanych ustawπ o samorzπdzie gminnym tryb przeprowadzania referendum okreúla odrÍbna ustawa.
ROZDZIA£ VII
Mienie Miasta
ß45
Mieniem Miasta Konina jest w≥asnoúÊ i inne prawa majπtkowe
Miasta i jego zwiπzkÛw oraz mienie innych miejskich osÛb
prawnych, w tym przedsiÍbiorstw.
ß46
Miejskie jednostki organizacyjne samodzielnie decydujπ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk≥adnikÛw majπtkowych, przy
zachowaniu wymogÛw zawartych w odrÍbnych przepisach prawa.
ß47
1. Oúwiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarzπdu
mieniem sk≥adajπ dwaj cz≥onkowie Zarzπdu lub jeden cz≥onek Zarzπdu i osoba upowaøniona przez Zarzπd.
2. Zarzπd moøe udzieliÊ Prezydentowi upowaønienia do sk≥adania jednoosobowo oúwiadczeÒ woli w sprawach zwiπzanych
z prowadzeniem bieøπcej dzia≥alnoúci Miasta.
3. Jeøeli czynnoúÊ prawna moøe spowodowaÊ powstanie zobowiπzaÒ pieniÍønych, do jej skutecznoúci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upowaønionej.
4. Skarbnik Miasta, ktÛry odmÛwi≥ kontrasygnaty, dokona jej
jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiajπc
o tym RadÍ oraz Regionalnπ IzbÍ Obrachunkowπ.
ß48
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadajπcy
osobowoúci prawnej dzia≥ajπ jednoosobowo na podstawie
pe≥nomocnictwa udzielonego przez Zarzπd.
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2. Do czynnoúci przekraczajπcych zakres pe≥nomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarzπdu.
ß49
Miasto nie ponosi odpowiedzialnoúci za zobowiπzania innych
miejskich osÛb prawnych, a te nie ponoszπ odpowiedzialnoúci
za zobowiπzania Miasta.
ß50
Obowiπzkiem osÛb uczestniczπcych w zarzπdzaniu mieniem miejskim jest zachowanie szczegÛlnej starannoúci przy wykonywaniu
zarzπdu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
ROZDZIA£ VIII
Gospodarka finansowa Miasta
ß51
1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkÍ finansowπ na
podstawie budøetu Miasta, zwanego dalej budøetem.
2. Budøet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Bankowπ obs≥ugÍ budøetu Miasta wykonuje bank wybrany
przez RadÍ w trybie okreúlonym w przepisach o zamÛwieniach publicznych.
ß52
1. Projekt budøetu przygotowuje Zarzπd.
2. Projekt budøetu wraz z informacjπ o stanie mienia Miasta
i objaúnieniami Zarzπd przedk≥ada Radzie Miasta najpÛüniej
do 15 listopada roku poprzedzajπcego rok budøetowy i przesy≥a projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
3. Bez zgody Zarzπdu, Rada nie moøe wprowadziÊ w projekcie
budøetu zmian powodujπcych zwiÍkszenie wydatkÛw nie
znajdujπcych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiÍkszenie planowanych dochodÛw bez jednoczesnego ustanowienia ürÛde≥ tych dochodÛw.
ß53
1. ProcedurÍ uchwalania budøetu oraz rodzaje i szczegÛ≥owoúÊ
materia≥Ûw informacyjnych towarzyszπcych projektowi okreúla
Rada odrÍbnπ uchwa≥π.
2. Do czasu uchwalenia budøetu przez RadÍ, jednak nie pÛüniej
niø do 31 marca roku budøetowego, podstawπ gospodarki
budøetowej jest projekt budøetu przed≥oøony Radzie.
3. W przypadku nieuchwalenia budøetu w terminie, o ktÛrym
mowa w pkt 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budøet
Miasta w zakresie obowiπzkowych zadaÒ w≥asnych i zadaÒ
zleconych w terminie do koÒca kwietnia roku budøetowego.
Do dnia ustalenia budøetu przez Regionalnπ IzbÍ Obrachunkowπ podstawπ gospodarki budøetowej jest projekt budøetu,
o ktÛrym mowa w pkt 2.
ß54
1. Uchwa≥y organÛw Miasta dotyczπce zobowiπzaÒ finansowych wskazujπ ürÛd≥a dochodÛw, z ktÛrych zobowiπzania te
zostanπ pokryte.
2. Uchwa≥y, o ktÛrych mowa w pkt 1, zapadajπ bezwzglÍdnπ
wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu
organu Miasta.
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ß55
1. Za prawid≥owπ gospodarkÍ finansowπ Miasta odpowiada
Zarzπd.
2. Zarzπdowi przys≥uguje wy≥πczne prawo:
1) zaciπgania zobowiπzaÒ majπcych pokrycie w ustalonych
w uchwale budøetowej kwotach wydatkÛw, w ramach
upowaønieÒ udzielonych przez RadÍ,
2) emitowania papierÛw wart. oúciowych, w ramach upowaønieÒ udzielonych przez RadÍ,
3) dokonywania wydatkÛw budøetowych,
4) zg≥aszania propozycji zmian w budøecie,
5) dysponowania rezerwami budøetu,
6) blokowania úrodkÛw budøetowych, w przypadkach okreúlonych ustawπ.
ß56
1. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna.
2. Zarzπd informuje mieszkaÒcÛw Miasta o za≥oøeniach projektu budøetu, kierunkach polityki spo≥ecznej i gospodarczej
oraz wykorzystaniu úrodkÛw budøetowych.
3. Prezydent niezw≥ocznie og≥asza uchwa≥Í budøetowπ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktÛw
prawa miejscowego.
ROZDZIA£ IX
Jednostki pomocnicze Miasta
ß57
1. Rada moøe tworzyÊ w drodze uchwa≥ jednostki pomocnicze:
dzielnice, osiedla oraz inne, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkaÒcami lub z ich inicjatywy.
2. OrganizacjÍ i zakres dzia≥ania jednostek pomocniczych okreúla
Rada odrÍbnymi statutami, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkaÒcami.
ß58
Uchwa≥a w sprawie utworzenia lub zniesienia jednostki pomocniczej powinna okreúlaÊ: granice, siedzibÍ w≥adz, nazwÍ oraz
sposÛb opublikowania uchwa≥y i datÍ jej wejúcia w øycie.
ROZDZIA£ X
Zwiπzki komunalne
ß59
1. W celu wspÛlnego wykonywania zadaÒ publicznych Miasto
moøe tworzyÊ lub wstÍpowaÊ w zwiπzki i porozumienia
miÍdzygminne i miÍdzypowiatowe.
2. Uchwa≥y o utworzeniu lub przystπpieniu do zwiπzku lub
porozumienia podejmuje Rada.
ROZDZIA£ XI
Zasady dostÍpu do dokumentÛw Rady Miasta i Zarzπdu
Miasta
ß60
1. Dzia≥alnoúÊ Miasta jest jawna. Ograniczenia jawnoúci mogπ
wynikaÊ wy≥πcznie z ustaw.
2. JawnoúÊ dzia≥ania organÛw miasta obejmuje w szczegÛlnoúci
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstÍpu na sesje
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Rady i posiedzenia komisji Rady, a takøe dostÍpu do dokumentÛw wynikajπcych z wykonywania zadaÒ publicznych.
ß61
1. UdostÍpnianiu, o ktÛrym mowa w ß60 pkt 2 podlegajπ:
1) protokÛ≥y sesji,
2) protokÛ≥y posiedzeÒ komisji Rady,
3) protokÛ≥y posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady,
5) rejestr uchwa≥ Zarzπdu,
6) rejestr wnioskÛw i opinii komisji,
7) rejestr wnioskÛw i interpelacji radnych.
2. UdostÍpnianie dokumentÛw odbywa siÍ w obecnoúci pracownika UrzÍdu, w godzinach pracy UrzÍdu.
3. Z dokumentÛw wymienionych w pkt 1 obywatele mogπ
sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi oraz øπdaÊ kopii uchwa≥
Rady i Zarzπdu.
ROZDZIA£ XII
Inne uregulowania
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2. Miasto ma prawo stanowiÊ akty prawa miejscowego na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o samorzπdzie gminnym
i art. 40 ust. 2 ustawy o samorzπdzie powiatowym.
3. Zasady i tryb og≥aszania aktÛw prawa miejscowego okreúla
ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o og≥aszaniu aktÛw
normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych (Dz.U. Nr
62, poz. 718).
ß63
1. Obs≥ugÍ Rady zapewnia Biuro Rady Miasta.
2. Pod wzglÍdem merytorycznym Biuro Rady podlega Przewodniczπcemu Rady. S≥uøbowym prze≥oøonym pracownikÛw
Biura jest Prezydent Miasta.
3. Zadania Biura Rady jako Wydzia≥u UrzÍdu Miejskiego okreúla
Regulamin Organizacyjny UrzÍdu Miejskiego.
ß64
Statut Miasta Konina podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß62
1. Na podstawie upowaønieÒ ustawowych Miastu przys≥uguje
prawo stanowienia aktÛw prawa miejscowego obowiπzujπcych na obszarze Miasta.

Za≥πcznik nr 1
do statutu miasta Konina

HERB MIASTA KONINA
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Za≥πcznik nr 2
do STATUTU MIASTA KONINA

FLAGA MIASTA KONINA
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Za≥πcznik nr 3
do STATUTU MIASTA KONINA

HEJNA£ MIASTA KONINA
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INSYGNIA
W£ADZ SAMORZ•DOWYCH MIASTA KONINA

Za≥πcznik nr 4
do STATUTU MIASTA KONINA

Za≥πcznik nr 5
do STATUTU MIASTA KONINA
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Za≥πcznik nr 6
do STATUTU MIASTA KONINA

REGULAMIN RADY MIASTA KONINA

ROZDZIA£ I
Ukonstytuowanie siÍ Rady

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

ß1
Pierwszπ sesjÍ nowo wybranej Rady zwo≥uje Przewodniczπcy
Rady poprzedniej kadencji w ciπgu 7 dni od dnia og≥oszenia
zbiorczych wynikÛw wyborÛw do rad na obszarze ca≥ego
kraju.
Pierwszπ sesjÍ nowo wybranej Rady, do czasu wyboru
Przewodniczπcego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji.
W razie przeszkody funkcjÍ przewodniczπcego obrad obejmuje kolejny wiekiem radny.
Radny ñ senior, przed przystπpieniem do swych czynnoúci,
sk≥ada úlubowanie wobec Rady.
Po stwierdzeniu waønoúci wyboru, radni sk≥adajπ úlubowanie
w kolejnoúci alfabetycznej.
Radny ñ senior przeprowadza wybÛr Przewodniczπcego
Rady, w g≥osowaniu tajnym, bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu
Rady.
Przewodniczπcy Rady, po wyborze, przejmuje prowadzenie
obrad.
Przewodniczπcy Rady przeprowadza wybÛr dwÛch Wiceprzewodniczπcych Rady bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego sk≥adu Rady,
w g≥osowaniu tajnym.
Rada wybiera spoúrÛd radnych 4 Sekretarzy Rady.
ROZDZIA£ II
Organizacja wewnÍtrzna Rady
ß2

1. Przewodniczπcy Rady:
1) reprezentuje RadÍ na zewnπtrz i udziela pe≥nomocnictw,
2) ustala program sesji,
3) zwo≥uje sesje, przewodniczy obradom,
4) przyjmuje projekty uchwa≥,
5) koordynuje prace komisji i przekazuje im do rozpatrzenia
okreúlone sprawy,
6) sprawuje nadzÛr nad realizacjπ zadaÒ Rady i prawid≥owym stosowaniem Regulaminu Rady,
7) odbywa posiedzenia z Wiceprzewodniczπcymi Rady i Przewodniczπcymi Komisji,
8) udziela prasie i innym úrodkom masowego przekazu
informacji dotyczπcych dzia≥alnoúci Rady Miasta.
2. W przypadku nieobecnoúci Przewodniczπcego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez Przewodniczπcego Wiceprzewodniczπcy. W razie nie wyznaczenia Wiceprzewodniczπcego
lub odwo≥ania Przewodniczπcego Rady jego obowiπzki wykonuje Wiceprzewodniczπcy starszy wiekiem.
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3. W przypadku rezygnacji Przewodniczπcego lub Wiceprzewodniczπcego, Rada podejmuje uchwa≥Í w sprawie przyjÍcia tej rezygnacji nie pÛüniej niø w ciπgu 1 miesiπca od dnia
z≥oøenia rezygnacji.
4. NiepodjÍcie uchwa≥y, o ktÛrej mowa w punkcie 3, w ciπgu
1 miesiπca od dnia z≥oøenia rezygnacji przez Przewodniczπcego lub Wiceprzewodniczπcego jest rÛwnoznaczne z przyjÍciem rezygnacji przez RadÍ z up≥ywem ostatniego dnia
miesiπca, w ktÛrym powinna byÊ podjÍta uchwa≥a.
ß3
1. Zakres dzia≥ania Komisji i sk≥ad osobowy okreúla Rada
w odrÍbnej uchwale.
2. Komisje podlegajπ Radzie, przedk≥adajπc jej roczne plany
pracy oraz sprawozdania z dzia≥alnoúci.
3. Komisje Rady rozpatrujπ i podejmujπ sprawy z w≥asnej
inicjatywy oraz przekazane im przez Przewodniczπcego Rady.
4. Komisje w ramach swoich w≥aúciwoúci rozpatrujπ i przedstawiajπ Radzie stanowiska dotyczπce projektÛw uchwa≥.
5. Przy rozpatrywaniu projektÛw uchwa≥ Komisje mogπ obradowaÊ wspÛlnie i przekazaÊ w≥aúciwej merytorycznie Komisji
swoje uwagi i stanowisko do projektu uchwa≥y.
ß4
1. Przewodniczπcych Komisji wybiera Rada.
2. Komisje wybierajπ spoúrÛd cz≥onkÛw Komisji bÍdπcych radnymi ZastÍpcÛw Przewodniczπcych Komisji.
3. Przewodniczπcy Komisji organizuje pracÍ Komisji i jest odpowiedzialny za jej dzia≥alnoúÊ.
4. Skreúlony.
5. Radni winni byÊ cz≥onkami przynajmniej jednej Komisji sta≥ej.
6. Z wymogu, okreúlonego w pkt 5, mogπ byÊ zwolnieni radni
ñ cz≥onkowie Zarzπdu, Przewodniczπcy i Wiceprzewodniczπcy Rady.
7. W imieniu Komisji dokumenty podpisuje Przewodniczπcy
Komisji.
8. W przypadku nieobecnoúci Przewodniczπcego jego obowiπzki pe≥ni ZastÍpca Przewodniczπcego Komisji.
ß5
1. Posiedzenia Komisji odbywajπ siÍ w terminach okreúlonych
przez Przewodniczπcego Komisji.
Na wniosek Przewodniczπcego Rady lub jednej trzeciej
ogÛlnej liczby cz≥onkÛw Komisji, Przewodniczπcy jest obowiπzany zwo≥aÊ niezw≥ocznie posiedzenie Komisji w celu
rozpatrzenia przed≥oøonej sprawy.
2. W posiedzeniach Komisji mogπ uczestniczyÊ, bez prawa
g≥osowania, cz≥onkowie Zarzπdu, radni nie bÍdπcy cz≥onkami
Komisji, Sekretarz, Skarbnik oraz osoby zaproszone przez
Przewodniczπcego Komisji.
Radni nie bÍdπcy cz≥onkami danej Komisji, mogπ zabieraÊ
g≥os w dyskusji i sk≥adaÊ wnioski, nie mogπ natomiast braÊ
udzia≥u w g≥osowaniu.
3. Opinie i stanowiska Komisji przyjmowane sπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
W przypadku rÛwnej liczby g≥osÛw rozstrzyga g≥os Przewodniczπcego.
4. Z obrad Komisji sporzπdza siÍ protokÛ≥, ktÛry znajduje siÍ do
wglπdu w Biurze Rady.
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ß6
W razie potrzeby Rada powo≥uje Komisje doraüne, ktÛre dzia≥ajπ
na zasadach Komisji sta≥ych.
ROZDZIA£ III
Obowiπzki i prawa radnego
ß7
1. Przed przystπpieniem do wykonywania mandatu radni sk≥adajπ úlubowanie, ktÛre odbywa siÍ zgodnie z art. 23a ust. 2
ustawy o samorzπdzie gminnym.
2. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady lub radni, ktÛrzy
uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk≥adajπ úlubowanie na pierwszej sesji, w ktÛrej uczestniczπ.
3. Odmowa z≥oøenia úlubowania oznacza zrzeczenie siÍ mandatu.
ß8
1. Radny obowiπzany jest aktywnie uczestniczyÊ w pracach
Rady i jej komisji oraz instytucji samorzπdowych, do ktÛrych
zosta≥ wybrany lub desygnowany.
2. Radny ma prawo do sta≥ej pomocy Biura Rady Miasta.
ß9
1. Radny potwierdza swojπ obecnoúÊ na sesjach Rady
oraz posiedzeniach Komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
2. W razie przeszkody uniemoøliwiajπcej radnemu udzia≥ w obradach, powinien on pisemnie usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, przekazujπc stosowne pismo do Przewodniczπcego Rady lub Przewodniczπcego Komisji.
3. NieobecnoúÊ bez usprawiedliwienia na dwÛch kolejnych
sesjach Rady lub trzech kolejnych posiedzeniach Komisji,
podlega wyjaúnieniu przez KomisjÍ Statutowπ, Regulaminowπ i Spraw Radnych.
4. W przypadku nieobecnoúci radnego na sesjach Rady lub
posiedzeniach Komisji, na liúcie obecnoúci umieszcza siÍ
odpowiedniπ adnotacjÍ.
ß10
1. Sprawy radnych, ktÛrzy nie wykonujπ obowiπzkÛw wynikajπcych z mandatu, jak rÛwnieø radnych, ktÛrzy zachowujπ
siÍ w sposÛb nie odpowiadajπcy godnoúci radnego, podlegajπ rozpatrzeniu przez KomisjÍ Statutowπ, Regulaminowπ
i Spraw Radnych.
2. Komisja Statutowa, Regulaminowa i Spraw Radnych
w wyniku rozpatrzenia sprawy, o ktÛrej mowa w pkt 1
moøe:
1) zwrÛciÊ radnemu uwagÍ,
2) udzieliÊ upomnienia.
3. Od uchwa≥y Komisji radnemu przys≥uguje odwo≥anie w terminie 14 dni do Rady Miasta, ktÛra podejmuje ostatecznπ
decyzjÍ w sprawie.
ß11
WygaúniÍcie mandatu radnego nastÍpuje na zasadach okreúlonych w ustawie z dnia 16 lipca 1998 roku ñ Ordynacja wyborcza
do rad gmin, powiatÛw i sejmikÛw wojewÛdztw ( Dz.U. Nr 95,
poz. 602 z pÛün. zm.).
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ROZDZIA£ IV
Sesje
ß12
1. Rada obraduje na sesjach zwo≥ywanych przez Przewodniczπcego w miarÍ potrzeb, nie rzadziej jednak niø raz na kwarta≥.
Do zawiadomienia o zwo≥aniu sesji do≥πcza siÍ porzπdek
obrad wraz z projektami uchwa≥.
2. Na wniosek Zarzπdu lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk≥adu Rady,
Przewodniczπcy obowiπzany jest zwo≥aÊ sesjÍ w ciπgu 7 dni
od dnia z≥oøenia wniosku.
Do wniosku o zwo≥anie sesji do≥πcza siÍ porzπdek obrad
wraz z projektami uchwa≥.
3. Rada moøe wprowadziÊ zmiany w porzπdku obrad sesji
zwo≥anej w trybie ß12 pkt 2, za zgodπ wnioskodawcy,
bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.
ß13
1. Biuro Rady Miasta wysy≥a radnym zawiadomienia o zwo≥aniu
sesji wraz z porzπdkiem obrad, nie pÛüniej niø 8 dni przed
jej terminem.
2. Do zawiadomienia do≥πcza siÍ projekty uchwa≥ i materia≥y
zwiπzane z problematykπ sesji.
3. O terminie i porzπdku obrad sesji nadzwyczajnej, zwo≥anej
w trybie ß12 pkt 2, radni zawiadamiani sπ telefonicznie nie
pÛüniej niø na dwa dni przed posiedzeniem.
4. W przypadku niemoønoúci zawiadomienia telefonicznego,
dorÍcza siÍ radnym zawiadomienie pisemne w terminie,
okreúlonym w pkt 3.
5. Projekty uchwa≥ i materia≥y dotyczπce sesji nadzwyczajnej
udostÍpnia siÍ radnym w Biurze Rady.
ß14
1. SesjÍ otwiera i prowadzi Przewodniczπcy Rady, a w razie
jego nieobecnoúci Wiceprzewodniczπcy.
2. Rada obraduje w obecnoúci co najmniej po≥owy ustawowego
sk≥adu Rady.
3. W przypadku braku quorum Przewodniczπcy Rady przerywa
lub zamyka obrady, wyznaczajπc nowy termin sesji.
ß15
1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczπcy Rady przedstawia
porzπdek obrad.
2. Rada moøe wprowadziÊ zmiany w porzπdku obrad bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.
3. Na wniosek Prezydenta, Przewodniczπcy Rady jest obowiπzany wprowadziÊ do porzπdku obrad najbliøszej sesji Rady
projekt uchwa≥y, jeøeli wnioskodawcπ jest Zarzπd, a projekt
wp≥ynπ≥ do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczÍcia
sesji Rady.
ß16
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu w sprawach objÍtych
porzπdkiem obrad w kolejnoúci zg≥oszeÒ.
2. Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ g≥osu osobie spoúrÛd
publicznoúci po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.
3. Projekt uchwa≥y z jej uzasadnieniem przedstawia cz≥onek
Zarzπdu, Przewodniczπcy Rady lub radny ñ sprawozdawca.
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4. Przewodniczπcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, zw≥aszcza w odniesieniu do wystπpieÒ radnych oraz
innych osÛb uczestniczπcych w sesji.
5. W przypadku stwierdzenia, iø w swoim wystπpieniu radny
wyraünie odbiega od przedmiotu obrad oraz wyd≥uøa czas
wystπpienia, Przewodniczπcy zwraca radnemu uwagÍ. Jeøeli
dwukrotne zwrÛcenie uwagi nie skutkuje, Przewodniczπcy
moøe odebraÊ g≥os.
6. Przewodniczπcy moøe nakazaÊ opuszczenie obrad osobom
spoza Rady, ktÛre swoim zachowaniem lub wystπpieniami
zak≥Ûcajπ porzπdek obrad lub naruszajπ powagÍ sesji.
ß17
1. Po zaprezentowaniu projektu uchwa≥y Przewodniczπcy Rady
udziela g≥osu Przewodniczπcym sta≥ych Komisji Rady lub
Radnemu ñ sprawozdawcy w celu przedstawienia stanowiska Komisji do projektu uchwa≥y.
Przewodniczπcy w≥aúciwej Komisji moøe przedstawiÊ wspÛlne sprawozdanie i stanowisko kilku Komisji.
2. Po przedstawieniu stanowisk Komisji, Przewodniczπcy Rady
otwiera dyskusjÍ.
3. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw Przewodniczπcy Rady zamyka
dyskusjÍ i zarzπdza g≥osowanie.
ß18
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu poza kolejnoúciπ radnym
zg≥aszajπcym wnioski formalne.
2. Do wnioskÛw formalnych zalicza siÍ wnioski w sprawie:
1) stwierdzenia quorum,
2) przerwania, odroczenia lub zamkniÍcia sesji,
3) odroczenia lub zamkniÍcia dyskusji,
4) odes≥ania projektu uchwa≥y do Komisji,
5) odrzucenia projektu uchwa≥y,
6) zamkniÍcia listy kandydatÛw przy wyborach,
7) g≥osowania bez dyskusji,
8) ograniczenia dyskusji do wystπpieÒ w imieniu klubÛw
radnych,
9) imiennego g≥osowania,
10)ponownego przeliczenia g≥osÛw.
3. Wnioski formalne, za wyjπtkiem wniosku w pkt 2 pkt 1,
ktÛrego nie poddaje siÍ pod g≥osowanie, Rada rozstrzyga
zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, niezw≥ocznie po ich zg≥oszeniu
przez wnioskodawcÍ i ewentualnym wys≥uchaniu g≥osu ìzaî
i g≥osu ìprzeciwî.
4. Wniosek o zarzπdzenie g≥osowania imiennego musi byÊ
zg≥oszony przez co najmniej 5 radnych.
5. Poza kolejnoúciπ zg≥oszeÒ Przewodniczπcy udziela g≥osu
Prezydentowi oraz osobom wskazanym przez Prezydenta lub
WiceprezydentÛw.
6. W przypadku przerwania dyskusji radny ma prawo z≥oøyÊ
swÛj g≥os pisemnie do protokÛ≥u.
ß19
1. Z przebiegu sesji sporzπdza siÍ protokÛ≥.
2. ProtokÛ≥ z sesji obejmuje zapis z przebiegu obrad, a takøe ñ
w za≥πcznikach ñ teksty uchwa≥, sprawozdaÒ i innych materia≥Ûw rozpatrywanych przez RadÍ.
3. ProtokÛ≥ z obrad z za≥πcznikami udostÍpniany jest radnym
w Biurze Rady w terminie 21 dni po sesji.
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4. Radny oraz kaødy uczestnik sesji biorπcy udzia≥ w dyskusji
moøe zg≥osiÊ zastrzeøenia lub poprawki do sporzπdzonego
protoko≥u.
O przyjÍciu lub odrzuceniu poprawki Rada rozstrzyga wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
5. ProtokÛ≥, do ktÛrego nie wniesiono zastrzeøeÒ i poprawek
uwaøa siÍ za przyjÍty.
PrzyjÍcie protokÛ≥u potwierdza podpisem Przewodniczπcy
obrad i fakt przyjÍcia protokÛ≥u og≥asza na kolejnej sesji.
ROZDZIA£ V
Uchwa≥y
ß20
1. Rada podejmuje uchwa≥y, rozstrzygajπc sprawy naleøπce do
jej kompetencji.
2. Uchwa≥y Rady zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Rady, w g≥osowaniu jawnym, chyba øe ustawy stanowiπ inaczej.
3. Uchwa≥y Rady stanowiπ odrÍbne dokumenty, za wyjπtkiem
uchwa≥ o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokÛle sesji.
4. Rada rozpatruje projekty uchwa≥:
1) na posiedzeniu Komisji, a nastÍpnie na sesji Rady albo
2) w ca≥oúci na sesji Rady.
5. O sposobie rozpatrywania projektu uchwa≥y decyduje Przewodniczπcy Rady.
6. Przewodniczπcy Rady wskazuje KomisjÍ w≥aúciwπ do rozpatrzenia projektu uchwa≥y. Jeøeli do rozpatrzenia projektu
potrzebna jest wiÍcej niø jedna Komisja, Przewodniczπcy
wskazuje KomisjÍ wiodπcπ. Przewodniczπcy Komisji wiodπcej koordynuje prace nad projektem uchwa≥y.
ß21
Z inicjatywπ podjÍcia uchwa≥y przez RadÍ mogπ wystÍpowaÊ:
Zarzπd, Komisje Rady, Radni oraz Kluby Radnych.
ß22
1. Projekty uchwa≥ wraz z pisemnym uzasadnieniem Zarzπd
przekazuje Przewodniczπcemu Rady. Zostajπ one wpisane
do rejestrÛw i otrzymujπ numeracjÍ. Projekty uchwa≥ z nadanym numerem druku Przewodniczπcy Rady kieruje do Komisji Rady lub bezpoúrednio pod obrady Rady.
2. W przypadku podjÍcia inicjatywy uchwa≥odawczej przez
Komisje lub radnych, Przewodniczπcy Rady przekazuje projekt uchwa≥y Zarzπdowi, ktÛry wyraøa swoje stanowisko do
projektu uchwa≥y. Nie wymagajπ stanowiska Zarzπdu projekty uchwa≥ dotyczπce spraw organizacyjnych Rady.
3. OpiniÍ Zarzπdu do projektu uchwa≥y przedstawia na sesji
Prezydent lub upowaøniona przez niego osoba.
4. Uzasadnienie projektu uchwa≥y powinno zawieraÊ:
1) wyjaúnienie celu uchwa≥y,
2) przedstawienie oczekiwanych skutkÛw prawnych, gospodarczych, finansowych i spo≥ecznych..
5. Projekty uchwa≥ powinny byÊ zgodne z wymogami formalnoprawnymi i zaopiniowane przez radcÍ prawnego.
6. Komisje po rozpatrzeniu projektÛw uchwa≥ przygotowujπ
swoje stanowisko, w ktÛrym proponujπ:
1) przyjÍcie projektu uchwa≥y,
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2) dokonanie okreúlonych zmian,
3) odrzucenie projektu uchwa≥y.
ß23
Uchwa≥a Rady powinna zawieraÊ:
1) numer, datÍ i tytu≥,
2) podstawÍ prawnπ,
3) czÍúÊ merytorycznπ,
4) okreúlenie organÛw odpowiedzialnych za jej wykonanie,
5) termin wejúcia w øycie i ewentualny czas jej obowiπzywania,
6) podpis przewodniczπcego lub Wiceprzewodniczπcego Rady.
ROZDZIA£ VI
PostÍpowanie w sprawie uchwa≥y budøetowej
ß24
1. Projekt budøetu przygotowuje Zarzπd.
Bez zgody Zarzπdu, Rada nie moøe wprowadziÊ w projekcie
budøetu miasta zmian powodujπcych zwiÍkszenie wydatkÛw
nie znajdujπcych pokrycia w planowanych dochodach lub
zwiÍkszenie planowanych dochodÛw bez jednoczesnego
ustanowienia ürÛde≥ tych dochodÛw.
2. Projekt budøetu wraz z informacjπ o stanie Miasta i objaúnieniami Zarzπd przedk≥ada Radzie najpÛüniej do dnia 15
listopada roku poprzedzajπcego rok budøetowy i przesy≥a
projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
3. Budøet jest uchwalany do koÒca roku poprzedzajπcego rok
budøetowy.
4. Do czasu uchwalenia budøetu przez RadÍ, jednak nie pÛüniej
niø do 31 marca roku budøetowego, podstawπ gospodarki
budøetowej jest projekt budøetu przed≥oøony Radzie.
5. ProcedurÍ uchwalania budøetu oraz rodzaje i szczegÛ≥owoúÊ
materia≥Ûw towarzyszπcych projektowi budøetu okreúla rada
odrÍbnπ uchwa≥π.
ROZDZIA£ VII
G≥osowanie
ß25
Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy Rady oznajmia, øe Rada
przystÍpuje do g≥osowania.
Od tej chwili moøna zabieraÊ g≥os tylko dla zg≥oszenia wniosku
formalnego o sposobie lub porzπdku g≥osowania i to jedynie
przed zarzπdzeniem g≥osowania przez Przewodniczπcego Rady.
ß26
Radny uczestniczπcy w obradach nie moøe uchyliÊ siÍ od
wziÍcia udzia≥u w g≥osowaniu.
ß27
1. G≥osowanie moøe byÊ: jawne, tajne i imienne.
2. G≥osowania w sprawie wyboru i odwo≥ania: Przewodniczπcego Rady,
Wiceprzewodniczπcych Rady, Prezydenta, WiceprezydentÛw
oraz cz≥onkÛw Zarzπdu sπ tajne.
3. Skreúlony.
4. G≥osowanie imienne moøe byÊ przeprowadzone po zg≥oszeniu wniosku zgodnie z wymogami okreúlonymi w ß18 pkt 4.
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Rada decyduje o przyjÍciu lub odrzuceniu wniosku zwyk≥π
wiÍkszoúciπ g≥osÛw.
5. SposÛb g≥osowania w sprawie wyboru ≥awnikÛw ludowych
i powo≥ywania sk≥adu komisji konkursowych okreúla Rada
odrÍbnπ uchwa≥π.
6. G≥osowanie jest waøne, jeøeli wziÍ≥a w nim udzia≥ po≥owa
ustawowego sk≥adu Rady.
7. Uchwa≥y Rady zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw, bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw i kwalifikowanπ wiÍkszoúciπ
g≥osÛw:
1) zwyk≥a wiÍkszoúÊ g≥osÛw oznacza, øe wiÍcej g≥osÛw
oddano ìzaî niø ìprzeciwî,
2) bezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw oznacza co najmniej
o jeden g≥os ìzaî wiÍcej od sumy pozosta≥ych waønie
oddanych g≥osÛw, to znaczy ìprzeciwnychî i ìwstrzymujπcych siÍî,
3) kwalifikowana wiÍkszoúÊ g≥osÛw oznacza wymaganπ
liczbÍ g≥osÛw przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady.
ß28
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ przez podniesienie rÍki w kolejnoúci ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπcy siÍî od g≥osu.
2. Jeøeli przy g≥osowaniu jawnym powstanπ wπtpliwoúci,
przewodniczπcy obrad zarzπdza powtÛrzenie g≥osowania.
ß29
Przy g≥osowaniu imiennym zaznacza siÍ w protokÛle przy nazwisku radnego oddanie g≥osu ìzaî, ìprzeciwî lub ìwstrzymujπcy
siÍî od g≥osu.
ß30
Skreúlony.
ß31
1. Na karcie do g≥osowania tajnego umieszcza siÍ s≥owa ìtakî
i ìnieî.
2. W g≥osowaniu tajnym:
1) skreúlenie s≥owa ìnieî i pozostawienie nieskreúlonego
ìtakî, oznacza g≥os ìzaî,
2) skreúlenie s≥owa ìtakî i pozostawienie nieskreúlonego
ìnieî, oznacza g≥os ìprzeciwî,
3) skreúlenie obu s≥Ûw ìtakî i ìnieî, oznacza g≥os ìwstrzymujπcy siÍî,
4) pozostawienie obu s≥Ûw ìtakî i ìnieî nieskreúlonych,
oznacza g≥os niewaøny,
5) przekreúlenie lub przedarcie karty do g≥osowania oznacza
g≥os niewaøny.
ß32
1. W przypadku propozycji dokonania zmian w projekcie uchwa≥y, Przewodniczπcy poddaje w pierwszej kolejnoúci pod
g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, ktÛry moøe wykluczyÊ
potrzebÍ g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami. Wniosek
o przyjÍcie projektu uchwa≥y bez zmian lub odrzucenie
propozycji dokonania zmian, nie jest wnioskiem najdalej
idπcym w rozumieniu przepisÛw niniejszego regulaminu.
2. Po przyjÍciu lub odrzuceniu poprawek g≥osuje siÍ ca≥oúÊ
projektu uchwa≥y.
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ß33
Przewodniczπcy obrad moøe odroczyÊ g≥osowanie nad ca≥oúciπ
projektu uchwa≥y na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek
poprawek nie wystÍpujπ sprzecznoúci miÍdzy poszczegÛlnymi
postanowieniami uchwa≥y lub obowiπzujπcymi przepisami prawa.
ß34
Obliczenia g≥osÛw w g≥osowaniu jawnym dokonujπ wyznaczeni
przez Przewodniczπcego Sekretarze Rady i przedstawiajπ wyniki
g≥osowania.
ß35
Wyniki tajnego g≥osowania og≥asza przewodniczπcy obrad na
podstawie protokÛ≥u podpisanego przez wszystkich cz≥onkÛw
Komisji Skrutacyjnej.

Poz. 2243

6. Na wniosek radnego sk≥adajπcego interpelacjÍ lub zapytanie,
odpowiedü moøe byÊ udzielona tylko w formie pisemnej.
7. Kaødy inny wniosek zg≥oszony przez radnego na sesji zostaje
zapisany w protokole, a nastÍpnie skierowany do rozpatrzenia przez Zarzπd.
ROZDZIA£ IX
PostÍpowanie w sprawach rezolucji, oúwiadczeÒ i deklaracji
ß39
1. Komisje lub Radni sk≥adajπ Przewodniczπcemu Rady propozycje uchwa≥y Rady w formie rezolucji, oúwiadczenia, stanowiska, apelu lub deklaracji do≥πczajπc projekt z uzasadnieniem.
2. Do postÍpowania w sprawie uchwa≥ wymienionych w pkt 1,
stosuje siÍ odpowiednio przepisy rozdz. V Regulaminu Rady
Miasta.

ROZDZIA£ VIII
Interpelacje i zapytania
ß36
Radny ma prawo sk≥adaÊ interpelacje i zapytania do Zarzπdu.
ß37
1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym lub bardziej z≥oøonym charakterze.
2. InterpelacjÍ sk≥ada siÍ w formie pisemnej do Przewodniczπcego Rady nie pÛüniej niø 7 dni przed terminem sesji.
Powinna ona zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu istniejπcego, bÍdπcego przedmiotem interpelacji oraz wynikajπce
zeÒ zapytanie.
3. Przewodniczπcy przekazuje interpelacjÍ niezw≥ocznie Zarzπdowi, a treúÊ jej odczytuje na sesji Rady.
4. Interpelowany zobowiπzany jest udzieliÊ odpowiedzi na interpelacjÍ na najbliøszej sesji Rady osobiúcie lub za poúrednictwem upowaønionej osoby, przekazujπc jednoczeúnie interpelujπcemu odpowiedü w formie pisemnej.
5. W razie nie otrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania
przez interpelujπcego odpowiedzi za niezadowalajπcπ, Przewodniczπcy zarzπdza uzupe≥nienie odpowiedzi natychmiast
lub ñ jeøeli jest to niemoøliwe ñ podczas najbliøszej sesji.
6. Nad odpowiedziπ na interpelacjÍ moøe byÊ przeprowadzona
krÛtka dyskusja.

1.
2.
3.

4.

5.

ß38
Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach mniej z≥oøonych, kiedy
chodzi zw≥aszcza o uzyskanie informacji o faktach.
Zapytania mogπ byÊ sk≥adane w formie pisemnej na rÍce
Przewodniczπcego lub ustnie podczas sesji.
Jeøeli pytanie zg≥oszone jest w formie pisemnej, Przewodniczπcy odczytuje jego treúÊ, a nastÍpnie udziela g≥osu odpowiadajπcemu.
Nad zapytaniem i odpowiedziπ nie przeprowadza siÍ dyskusji.
Przewodniczπcy obrad moøe jednak wyraziÊ zgodÍ na postawienie pytaÒ dodatkowych.
Sprawy interwencyjne podejmowane przez radnych w imieniu w≥asnym lub wyborcÛw, radni kierujπ bezpoúrednio do
w≥aúciwych wydzia≥Ûw UrzÍdu Miejskiego, bπdü jednostek
organizacyjnych Miasta, s≥uøb, inspekcji i straøy.

Za≥πcznik nr 7
do STATUTU MIASTA KONINA

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA KONINA

ß1
1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Konina, zwana dalej ìKomisjπî, sk≥ada siÍ z 7 osÛb, w tym: Przewodniczπcego, ZastÍpcy
Przewodniczπcego oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw, wybieranych
przez RadÍ spoúrÛd radnych zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw
w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Rady.
W sk≥ad Komisji wchodzπ przedstawiciele wszystkich klubÛw.
2. Odwo≥anie cz≥onkÛw Komisji nastÍpuje na zasadach okreúlonych w pkt 1.
3. W sk≥ad Komisji nie mogπ byÊ powo≥ywani radni pe≥niπcy
funkcjÍ Przewodniczπcego Rady i Wiceprzewodniczπcych
Rady oraz radni bÍdπcy cz≥onkami Zarzπdu.
ß2
1. Komisja podlega Radzie Miasta.
2. Komisja przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia roczny plan
pracy i kontroli w terminie do dnia 31 stycznia kaødego
roku.
3. Rada moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia
kontroli nie objÍtej planem pracy Komisji, kaødorazowo
okreúlajπc jej przedmiot i zakres.
4. Komisja, za zgodπ Rady moøe przeprowadzaÊ kontrole w zakresie i terminie nie objÍtym rocznym planem.
ß3
1. Pracπ Komisji kieruje Przewodniczπcy, a w przypadku jego
nieobecnoúci ZastÍpca Przewodniczπcego.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych przez Przewodniczπcego zgodnie z planem pracy.
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3. Przewodniczπcy Komisji moøe zaprosiÊ na jej posiedzenie
osoby nie bÍdπce cz≥onkami Komisji, o ile wymagaÊ tego
bÍdzie tematyka posiedzenia.
4. Z posiedzenia Komisji sporzπdza siÍ protokÛ≥, ktÛry winien
byÊ podpisany przez Przewodniczπcego Komisji i protokolanta. Nie dotyczy to wniosku absolutoryjnego, ktÛry winien byÊ
podpisany przez wszystkich cz≥onkÛw Komisji.
ß4
Komisja sk≥ada Radzie, w terminie do dnia 31 stycznia kaødego
roku, roczne sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci w roku poprzednim.
ß5
1. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy oraz podejmuje uchwa≥y zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej
po≥owy sk≥adu Komisji.
2. G≥osowanie jest jawne.
3. Skreúlony.
ß6
1. Komisja, za zgodπ Rady, moøe korzystaÊ z porad i opinii
rzeczoznawcÛw, ekspertÛw i bieg≥ych.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych form
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty wynagrodzenia ze úrodkÛw Miasta, Przewodniczπcy Komisji przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady, celem podjÍcia uchwa≥y
zobowiπzujπcej w≥aúciwe organy do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Miasta, zgodnie ze wskazaniem Komisji.
ß7
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji zapewnia Biuro Rady.
ß8
1. Komisja Rewizyjna jest obligatoryjnie powo≥ywana przez
RadÍ w celu kontrolowania dzia≥alnoúci Zarzπdu oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Celem dzia≥aÒ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbÍdnych dla oceny dzia≥ania Zarzπdu oraz miejskich
jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia≥alnoúci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych miasta
pod wzglÍdem: legalnoúci, gospodarnoúci, rzetelnoúci, celowoúci oraz zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
4. Dodatkowe zadania kontrolne zlecone Komisji przez RadÍ nie
naruszajπ i nie ograniczajπ uprawnieÒ kontrolnych innych
Komisji sta≥ych i doraünych powo≥ywanych przez RadÍ.
ß9
1. Komisja opiniuje wykonanie budøetu Miasta i wystÍpuje
z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Zarzπdowi.
W przypadku, kiedy opinia zawiera zdanie odrÍbne, we
wniosku do Rady czyni siÍ o tym wzmiankÍ.
2. Wniosek, o ktÛrym mowa w pkt 1, Przewodniczπcy Rady
przesy≥a do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej
niezw≥ocznie po jego otrzymaniu.
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ß10
Skreúlony.
ß11
1. Komisja opiniuje na piúmie wniosek o odwo≥anie Zarzπdu
z wyjπtkiem Prezydenta Miasta oraz wniosek o odwo≥anie
Prezydenta Miasta.
2. Przewodniczπcy Komisji przedk≥ada opinie, o ktÛrych mowa
w pkt 1, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego
wniosku w tej sprawie.
ß12
1. Cz≥onkowie Komisji podlegajπ wy≥πczeniu z udzia≥u w postÍpowaniu kontrolnym w sprawach, w ktÛrych moøe zaistnieÊ
podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawie wy≥πczenia ZastÍpcy Przewodniczπcego Komisji
oraz poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje Przewodniczπcy
Komisji.
3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji decyduje Rada.
4. Wy≥πczony cz≥onek Komisji moøe odwo≥aÊ siÍ na piúmie od
decyzji o wy≥πczeniu do Rady ñ w terminie 7 dni od daty
powziÍcia wiadomoúci o treúci tej decyzji.
ß13
1. Komisja w celu dokonania kontroli moøe wyznaczyÊ zespo≥y
kontrolne lub upowaøniÊ poszczegÛlnych cz≥onkÛw Komisji
do zapoznania siÍ ze ürÛd≥ami dowodowymi i przedstawienia
ich Komisji.
2. Kontrole przeprowadzone sπ na podstawie pisemnego upowaønienia wydanego przez Przewodniczπcego Komisji, okreúlajπcego kontrolowanπ jednostkÍ, zakres kontroli i jej termin
oraz osoby (osobÍ) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
3. Przewodniczπcy Komisji za 10 dni przed rozpoczÍciem kontroli zawiadamia na piúmie kierownika kontrolowanej jednostki o terminie i zakresie przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolujπcy obowiπzani sπ przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych okazaÊ kierownikowi kontrolowanej jednostki
upowaønienia, o ktÛrych mowa w pkt 2 oraz dowÛd toøsamoúci.
ß14
1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu majπcego cechy
przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie zawiadamia o tym
kierownika kontrolowanej jednostki i Prezydenta Miasta,
wskazujπc dowody uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy Prezydenta Miasta, kontrolujπcy
zawiadamia Przewodniczπcego Rady.
ß15
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanej jednostki, rzetelne jego
udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci.
2. Jako ürÛd≥a oraz úrodki dowodowe 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.
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3. Kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba kontrolowana
nie moøe odmÛwiÊ z≥oøenia øadnych ürÛde≥ dowodowych,
moøe jednak odmÛwiÊ z≥oøenia pisemnych wyjaúnieÒ w przypadku, o ktÛrym mowa w pkt 2.
Oúwiadczenie sk≥adane jest bez wezwania kontrolujπcego.
ß16
1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiπzany jest zapewniÊ
warunki i úrodki niezbÍdne dla prawid≥owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanej jednostki 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 kontrolowanej jednostki, a takøe udzielaÊ wszechstronnych informacji i wyjaúnieÒ ustnie lub na piúmie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, ktÛry odmÛwi wykonania
czynnoúci, o ktÛrych mowa w pkt 1 i 2, obowiπzany jest do
niezw≥ocznego z≥oøenia kontrolujπcemu pisemnego wyjaúnienia.
4. Zasady udostÍpniania wiadomoúci stanowiπcych tajemnicÍ
paÒstwowπ lub s≥uøbowπ regulujπ powszechnie obowiπzujπce
przepisy prawa.
ß17
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w dniach oraz godzinach
pracy kontrolowanej jednostki.
ß18
1. Komisja sporzπdza z przeprowadzonej kontroli, w terminie
30 dni od daty jej zakoÒczenia, protokÛ≥ pokontrolny, ktÛry
podpisujπ kontrolujπcy i kierownik kontrolowanej jednostki.
2. Kierownik kontrolowanej jednostki moøe wnieúÊ na piúmie
zastrzeøenia do sporzπdzonego protoko≥u i odmÛwiÊ jego
podpisania.
3. ProtokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia stwierdzonych nieprawid≥owoúci oraz wskazywaÊ osoby odpowiedzialne za
powsta≥e nieprawid≥owoúci.
ß19
1. ProtokÛ≥ pokontrolny otrzymujπ: Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy Komisji i kierownik kontrolowanej jednostki.
2. Komisja w oparciu o protokÛ≥ sporzπdza wystπpienie pokontrolne, w ktÛrym podaje wnioski i zalecenia usuniÍcia nieprawid≥owoúci w okreúlonym terminie i przesy≥a je kierownikowi
kontrolowanej jednostki i Zarzπdowi.
3. Osoby, ktÛre wejdπ w posiadanie informacji stanowiπcych
przedmiot ustaleÒ i wnioskÛw pokontrolnych zobowiπzane sπ do
zachowania tajemnicy s≥uøbowej.
ß20
1. Komisja moøe na zlecenie Rady wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady, w zakresie
ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
2. WspÛ≥dzia≥anie moøe polegaÊ w szczegÛlnoúci na wymianie
uwag, informacji i doúwiadczeÒ dotyczπcych dzia≥alnoúci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspÛlnych kontroli przez
cz≥onkÛw Komisji Rewizyjnej innych Komisji Rady.
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3. Do cz≥onkÛw innych Komisji uczestniczπcych w kontroli,
przeprowadzanej przez KomisjÍ stosuje siÍ odpowiednio
przepisy niniejszego Regulaminu.

Za≥πcznik nr 8
do STATUTU MIASTA KONINA

REGULAMIN ZARZ•DU MIASTA KONINA

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Niniejszy Regulamin okreúla szczegÛ≥owπ organizacjÍ, tryb pracy
oraz zadania Zarzπdu Miasta Konina, zwanego dalej ìZarzπdemî.
ROZDZIA£ II
Struktura Zarzπdu
ß2
1. Zarzπd jest kolegialnym organem wykonawczym Miasta.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ: Prezydent Miasta jako Przewodniczπcy Zarzπdu, dwÛch WiceprezydentÛw ñ Wiceprzewodniczπcych Zarzπdu i dwÛch cz≥onkÛw Zarzπdu.
3. Rada wybiera i odwo≥uje Prezydenta, WiceprezydentÛw
i pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu w trybie okreúlonym w ustawie o samorzπdzie gminnym i Statucie Miasta.
4. Cz≥onek Zarzπdu korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych.
5. Cz≥onkostwa w Zarzπdzie nie moøna ≥πczyÊ:
1) z zatrudnieniem w administracji rzπdowej,
2) z pe≥nieniem funkcji Przewodniczπcego bπdü Wiceprzewodniczπcego Rady,
3) z cz≥onkostwem w Komisji Rewizyjnej Rady.
4) z mandatem pos≥a i senatora.
ROZDZIA£ III
Zadania Zarzπdu
ß3
1. Zarzπd realizuje zadania wynikajπce z przepisÛw prawa,
Statutu Miasta i uchwa≥ Rady.
2. Do zadaÒ Zarzπdu naleøy w szczegÛlnoúci:
1) przygotowywanie projektÛw uchwa≥ Rady,
2) okreúlanie sposobu wykonywania uchwa≥,
3) przygotowywanie projektu budøetu,
4) wykonywanie budøetu,
5) sporzπdzenie studium uwarunkowaÒ i kierunkÛw zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planÛw
zagospodarowania przestrzennego,
6) gospodarowanie mieniem Miasta,
7) pe≥nienie funkcji Zgromadzenia WspÛlnikÛw w jednoosobowych spÛ≥kach Miasta,
8) skreúlony,
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9) wydawanie przepisÛw porzπdkowych w formie zarzπdzeÒ w przypadkach nie cierpiπcych zw≥oki,
10)zatrudnienie i zwalnianie kierownikÛw gminnych jednostek organizacyjnych,
11)prowadzenie spraw w zakresie zwyk≥ego zarzπdu majπtkiem Miasta, zaciπganie zobowiπzaÒ finansowych do
wysokoúci ustalonej przez RadÍ,
12)przedk≥adanie wnioskÛw o zwo≥anie sesji Rady,
13)przedk≥adanie Radzie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci finansowej Miasta,
14)informowanie mieszkaÒcÛw Miasta o za≥oøeniach projektu budøetu, kierunkach polityki spo≥ecznej i gospodarczej
oraz wykorzystaniu úrodkÛw budøetowych,
15)wspÛ≥dzia≥anie w interesie Miasta z instytucjami znajdujπcymi siÍ na jego terenie,
16)ustalenie zakresu spraw Miasta, jakie Prezydent moøe
powierzyÊ w swoim imieniu Sekretarzowi Miasta.
3. Zarzπd wykonuje swoje zadania przy pomocy UrzÍdu Miejskiego w Koninie. OrganizacjÍ i zasady funkcjonowania
UrzÍdu okreúla Regulamin Organizacyjny UrzÍdu uchwalony,
na wniosek Zarzπdu, przez RadÍ.
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2. Zarzπd moøe zapraszaÊ takøe inne osoby do udzia≥u w ca≥oúci lub czÍúci posiedzenia.
ß8
1. Za przygotowanie materia≥Ûw na posiedzenie Zarzπdu oraz
ca≥okszta≥t obs≥ugi techniczno-organizacyjnej Zarzπdu odpowiada Sekretarz Miasta.
2. Materia≥y na posiedzenia Zarzπdu powinny byÊ przygotowane w sposÛb zwiÍz≥y i przejrzysty oraz dorÍczone cz≥onkom
Zarzπdu co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem. Projekty uchwa≥ Rady lub Zarzπdu powinny zawieraÊ uzasadnienie
oraz okreúlenie sposobu ich realizacji.
3. Projekty uchwa≥ powinny byÊ zaopiniowane przez radcÍ
prawnego pod wzglÍdem zgodnoúci z prawem. Projekty
uchwa≥ dotyczπce spraw finansowych winny byÊ zaopiniowane przez Skarbnika Miasta.
4. Projekty porzπdku posiedzeÒ Zarzπdu ustala jego Przewodniczπcy w porozumieniu z Sekretarzem.

ß6
1. Cz≥onkowie Zarzπdu sπ obowiπzani braÊ czynny udzia≥ w pracach Zarzπdu.
2. Poza cz≥onkami Zarzπdu, w jego pracach uczestniczπ, bez
prawa g≥osowania, Sekretarz i Skarbnik Miasta.
3. W posiedzeniach Zarzπdu (w ca≥oúci lub czÍúci) ma prawo
uczestniczyÊ, bez prawa g≥osowania, Przewodniczπcy Rady.

ß9
1. Na posiedzeniu Zarzπdu sprawy referuje Prezydent lub osoba
przez niego upowaøniona.
2. Z posiedzenia Zarzπdu sporzπdza siÍ protokÛ≥.
3. ProtokÛ≥ powinien zawieraÊ:
1) numer, datÍ, miejsce, godzinÍ rozpoczÍcia i zakoÒczenia,
2) stwierdzenie quorum i informacjÍ o przyjÍciu protokÛ≥u
z poprzedniego posiedzenia,
3) imiona i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu oraz innych osÛb
biorπcych udzia≥ w posiedzeniu,
4) porzπdek posiedzenia,
5) listÍ obecnoúci cz≥onkÛw Zarzπdu,
6) streszczenie wystπpieÒ,
7) treúÊ wnioskÛw poddanych pod g≥osowanie,
8) wyniki g≥osowania,
9) stwierdzenie podjÍcia uchwa≥y Zarzπdu lub przyjÍcia
projektu uchwa≥y Rady,
10)stwierdzenie wydania decyzji, postanowienia lub zarzπdzenia,
11)stwierdzenie przyjÍcia stanowiska.
4. Do protokÛ≥u za≥πcza siÍ:
1) uchwa≥y Zarzπdu,
2) projekty uchwa≥ Rady,
3) zarzπdzenia wydane przez Zarzπd,
4) kopie wydanych decyzji i postanowieÒ Zarzπdu,
5) kopie stanowisk Zarzπdu.
5. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu wraz z innymi materia≥ami
przedk≥adany jest do wglπdu cz≥onkom Zarzπdu celem wniesienia uwag.
6. ProtokÛ≥ powinien byÊ przyjÍty przez Zarzπd na nastÍpnym
posiedzeniu.
7. Prezydent podpisuje protokÛ≥ po jego przyjÍciu przez Zarzπd.
8. Protoko≥y sπ przechowywane zgodnie z instrukcjπ kancelaryjnπ w Biurze Zarzπdu.

ß7
1. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu sπ zobowiπzani:
1) radca prawny,
2) kierownicy Wydzia≥Ûw i ReferatÛw UrzÍdu oraz jednostek
organizacyjnych Miasta w≥aúciwych ze wzglÍdu na przedmiot posiedzenia.

ß10
1. Uchwa≥y Zarzπdu sπ oznaczone nastÍpujπco: kolejny numer
uchwa≥y, kolejny numer posiedzenia, rok.
2. Uchwa≥y Zarzπdu podpisuje Przewodniczπcy Zarzπdu, a wynik
g≥osowania nad ich przyjÍciem jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Zarzπdu.

ß4
1. Dzia≥alnoúÊ Zarzπdu w realizacji polityki finansowej Miasta
podlega ocenie Rady podczas rozpatrywania sprawozdania
z wykonania budøetu po roku sprawozdawczym z jednoczesnym podjÍciem decyzji w sprawie udzielenia absolutorium
Zarzπdowi.
2. Nieudzielenie Zarzπdowi absolutorium przez RadÍ jest rÛwnoznaczne ze z≥oøeniem wniosku o odwo≥anie Zarzπdu.
ROZDZIA£ IV
Tryb pracy Zarzπdu
ß5
1. Zarzπd pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez Przewodniczπcego Zarzπdu (Prezydenta).
2. W celu usprawnienia dzia≥ania Zarzπdu ustala siÍ zasadÍ
sta≥ego zwo≥ywania posiedzeÒ Zarzπdu raz w tygodniu w kaødy czwartek.
3. W razie potrzeby Prezydent moøe zwo≥aÊ Zarzπd w innym
terminie.
4. Posiedzeniom Zarzπdu przewodniczy Prezydent, a w razie
jego nieobecnoúci Wiceprezydent.
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3. Uchwa≥y Zarzπdu ewidencjonuje siÍ w rejestrze prowadzonym przez Biuro Zarzπdu pod nadzorem Sekretarza Miasta.
4. Uchwa≥y i stanowiska Zarzπdu dorÍcza siÍ kierownikom
wydzia≥Ûw i referatÛw UrzÍdu oraz jednostek organizacyjnych Miasta, ktÛrym powierzono ich wykonanie.
ß11
Zarzπd wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej, ktÛre
podpisuje Prezydent. W decyzji wymienia siÍ imiona i nazwiska
cz≥onkÛw Zarzπdu, ktÛrzy brali udzia≥ w wydaniu decyzji.
ß12
1. W sprawach nie cierpiπcych zw≥oki Zarzπd wydaje przepisy
porzπdkowe w formie uchwa≥y.
2. Uchwa≥a, o ktÛrej mowa w pkt 1, podlega zatwierdzeniu na najbliøszej sesji Rady. Traci ona moc w razie odmowy zatwierdzenia
bπdü nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliøszej sesji Rady.
3. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy
zatwierdzenia uchwa≥y, Rada okreúla termin utraty jej mocy
obowiπzujπcej.
4. Prowadzenie ewidencji zarzπdzeÒ Zarzπdu oraz nadzÛr nad
ich realizacjπ naleøy do Sekretarza Miasta.
ß13
1. Zarzπd podejmuje uchwa≥y w g≥osowaniu jawnym, wiÍkszoúciπ
g≥osÛw, w obecnoúci co najmniej trzech cz≥onkÛw Zarzπdu.
2. Skreúlony.
ß14
1. Sprawy do rozpatrzenia na sesji Rady (sprawozdania, informacje, projekty uchwa≥), terminy i sposÛb ich opracowania
Zarzπd ustala w porozumieniu z Przewodniczπcym Rady.
2. Zarzπd wyznacza osoby odpowiedzialne za opracowanie
materia≥Ûw na sesjÍ Rady.
3. W przypadku podjÍcia inicjatywy uchwa≥odawczej przez
KomisjÍ lub radnych, Zarzπd wyraøa swoje stanowisko do
projektu uchwa≥y.
OpiniÍ Zarzπdu do projektu uchwa≥y przedstawia na sesji
Prezydent lub upowaøniona przez Zarzπd osoba.
ß15
Informacje w sprawie wykonania uchwa≥ Rady przedk≥ada Zarzπdowi Sekretarz Miasta.
ß16
Sprawozdanie z pracy Zarzπdu w okresie miÍdzysesyjnym przedstawia Radzie Prezydent na kolejnej sesji.
ß17
Za sprawne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prac Zarzπdu
odpowiada Sekretarz Miasta.
ROZDZIA£ V
Podzia≥ zadaÒ pomiÍdzy cz≥onkami Zarzπdu
ß18
1. Prezydent wykonuje zadania wynikajπce z ustaw: o samorzπdzie gminnym, o samorzπdzie powiatowym oraz innych
ustaw okreúlajπcych kompetencje Prezydenta.
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2. Do zadaÒ i kompetencji Prezydenta naleøπ nastÍpujπce
sprawy:
1) organizowanie pracy Zarzπdu,
2) kierowanie bieøπcymi sprawami Miasta,
3) reprezentowanie Miasta na zewnπtrz oraz prowadzenie
negocjacji w sprawach dotyczπcych Miasta,
4) kierowanie UrzÍdem w rozumieniu kodeksu pracy,
5) przedk≥adanie Radzie sprawozdaÒ z dzia≥alnoúci Zarzπdu,
6) og≥aszanie budøetu Miasta,
7) og≥aszanie sprawozdaÒ z wykonania budøetu,
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej,
9) podejmowanie czynnoúci naleøπcych do kompetencji
Zarzπdu w sprawach nie cierpiπcych zw≥oki zwiπzanych
z bezpoúrednim zagroøeniem interesu publicznego. Czynnoúci te wymagajπ zatwierdzenia na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu,
10)powo≥ywanie powiatowych inspektorÛw: nadzoru budowlanego, weterynarii, sanitarno-epidemiologicznego na
podstawie odrÍbnych ustaw,
11)pe≥nienie zwierzchnictwa nad powiatowymi s≥uøbami,
inspekcjami i straøami,
12)wyznaczanie pe≥nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeÒstwa informacji,
13)mianowanie pracownikÛw samorzπdowych wed≥ug obowiπzujπcych przepisÛw i zasad okreúlonych w Statucie
Miasta,
14)wykonywanie uprawnieÒ wynikajπcych z art. 7 ustawy
o pracownikach samorzπdowych,
15)powo≥ywanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej.
3. Prezydent jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta.
4. Prezydent sprawuje bezpoúredni nadzÛr nad dzia≥alnoúciπ:
1) nastÍpujπcych osÛb:
a) Wiceprezydenta ds. Gospodarczych,
b) Wiceprezydenta ds. Spo≥ecznych,
c) Sekretarza Miasta,
d) Skarbnika Miasta.
2) oraz nastÍpujπcych komÛrek organizacyjnych:
a) UrzÍdu Stanu Cywilnego,
b) Wydzia≥u Zarzπdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoúci,
c) Straøy Miejskiej,
d) Wydzia≥u Prawnego i ZamÛwieÒ Publicznych,
e) Biura Promocji i WspÛ≥pracy z Zagranicπ,
f) Referatu Kontroli,
g) Referatu Ochrony årodowiska,
h) Biura Rady Miasta.
ß19
Do zadaÒ i kompetencji Wiceprezydenta ds. Gospodarczych
naleøy:
1) wykonywanie zadaÒ powierzonych przez Prezydenta,
2) sprawowanie funkcji Prezydenta w razie jego nieobecnoúci
lub niemoønoúci pe≥nienia przezeÒ obowiπzkÛw,
3) z upowaønienia Zarzπdu, wspÛ≥praca z jednostkami samorzπdu terytorialnego, zak≥adami pracy i instytucjami w zakresie
swoich kompetencji,
4) w ramach powierzonych zadaÒ nadzÛr nad dzia≥alnoúciπ
nastÍpujπcych Wydzia≥Ûw UrzÍdu:
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a) Wydzia≥u Urbanistyki i Architektury,
b) Wydzia≥u Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoúciami,
c) Wydzia≥u Inwestycji,
d) Wydzia≥u Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej,
e) Wydzia≥u Spraw Lokalowych.
5) z upowaønienia Prezydenta, nadzÛr nad dzia≥alnoúciπ merytorycznπ jednostek organizacyjnych miasta, s≥uøb i inspekcji
okreúlonych w Uchwale Nr 171/89/2000 Zarzπdu Miasta
Konina w sprawie ustalenia wykazu spÛ≥ek, s≥uøb, inspekcji,
straøy i jednostek organizacyjnych Miasta Konina oraz organÛw nadzoru i zwierzchnictwa,
6) wspÛ≥dzia≥anie z Radπ oraz komisjami Rady w zakresie
swoich kompetencji.
ß20
Do zadaÒ i kompetencji Wiceprezydenta ds. Spo≥ecznych naleøy:
1) wykonywanie zadaÒ powierzonych przez Prezydenta,
2) sprawowanie funkcji Prezydenta w razie jego nieobecnoúci lub niemoønoúci pe≥nienia przezeÒ obowiπzkÛw, jeøeli
funkcji tych nie moøe pe≥niÊ Wiceprezydent ds. Gospodarczych,
3) z upowaønienia Zarzπdu, wspÛ≥praca z jednostkami samorzπdu terytorialnego, zak≥adami pracy i instytucjami w zakresie
swoich kompetencji,
4) w ramach powierzonych zadaÒ nadzÛr nad dzia≥alnoúciπ
nastÍpujπcych Wydzia≥Ûw UrzÍdu:
a) Wydzia≥u Dzia≥alnoúci Gospodarczej i Rozwoju,
b) Wydzia≥u Spraw Obywatelskich,
c) Wydzia≥u Oúwiaty,
d) Wydzia≥u Kultury, Sportu i Turystyki,
e) Wydzia≥u Komunikacji,
5) z upowaønienia Prezydenta, nadzÛr nad dzia≥alnoúciπ merytorycznπ jednostek organizacyjnych miasta, s≥uøb i inspekcji
okreúlonych w Uchwale Nr 171/89/2000 Zarzπdu Miasta
Konina w sprawie ustalenia wykazu spÛ≥ek, s≥uøb, inspekcji,
straøy i jednostek organizacyjnych Miasta Konina oraz organÛw nadzoru i zwierzchnictwa,
6) wspÛ≥dzia≥anie z radπ oraz komisjami Rady w zakresie
swoich kompetencji.
ß21
zadaÒ cz≥onkÛw Zarzπdu naleøy:
uczestniczenie w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
bieøπcy nadzÛr nad wykonaniem budøetu Miasta,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu Miasta na podstawie
imiennych upowaønieÒ, wynikajπcych z uchwa≥ Zarzπdu,
5) wspÛ≥praca z Komisjami Rady.
Do
1)
2)
3)
4)

ß22
1. Sekretarz Miasta wykonuje w imieniu Prezydenta funkcjÍ
kierownika administracyjnego UrzÍdu.
2. Sekretarz prowadzi sprawy Miasta powierzone przez Prezydenta w zakresie ustalonym przez Zarzπd.
3. W ramach powierzonych zadaÒ Sekretarz kieruje bezpoúrednio Biurem Zarzπdu oraz sprawuje nadzÛr nad dzia≥alnoúciπ: Wydzia≥u Organizacyjnego i Kadr oraz Referatu
Informatyki.
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ß23
1. Skarbnik Miasta odpowiada za realizacjÍ spraw zwiπzanych
z przygotowaniem projektu budøetu, sprawozdania z jego
wykonania oraz za zachowanie rÛwnowagi budøetowej i odpowiedniπ realizacjÍ dochodÛw i wydatkÛw Miasta.
2. Skarbnik nadzoruje i odpowiedzialny jest za pracÍ Wydzia≥u
Budøetu, Wydzia≥u KsiÍgowoúci oraz Wydzia≥u PodatkÛw i Op≥at.
ß24
SzczegÛ≥owy zakres zadaÒ i kompetencji WiceprezydentÛw,
Sekretarza i Skarbnika okreúla karta stanowiskowa pracy.
ROZDZIA£ VI
Zasady podpisywania pism oraz sk≥adania oúwiadczeÒ woli
w imieniu Miasta
ß25
1. Oúwiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarzπdu
mieniem sk≥adajπ dwaj cz≥onkowie Zarzπdu.
2. Zarzπd moøe udzieliÊ Prezydentowi upowaønienia do sk≥adania jednoosobowo oúwiadczeÒ woli zwiπzanych z prowadzeniem bieøπcej dzia≥alnoúci Miasta.
3. Jeøeli czynnoúÊ prawna moøe spowodowaÊ powstanie zobowiπzaÒ pieniÍønych, do jej skutecznoúci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upowaønionej.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadajπcy osobowoúci prawnej dzia≥ajπ jednoosobowo na podstawie pe≥nomocnictwa udzielonego przez Zarzπd Miasta.
ß26
1. Prezydent podpisuje, w imieniu Zarzπdu, uchwa≥y Zarzπdu,
uzasadnienia do uchwa≥ Rady Miasta, pisma, og≥oszenia i
inne dokumenty po uzgodnieniu ich treúci z Zarzπdem.
2. Prezydent moøe upowaøniÊ Sekretarza lub kierownikÛw
komÛrek organizacyjnych do podpisywania pism w jego
imieniu.
ß27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje
siÍ odpowiednie przepisy Statutu Miasta, Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu i inne obowiπzujπce przepisy.

Za≥πcznik nr 9
do STATUTU MIASTA KONINA

ZASADY DZIA£ANIA KLUB”W RADNYCH

ß1
Radni mogπ tworzyÊ Kluby Radnych.
ß2
WewnÍtrzna organizacja Klubu naleøy do kompetencji radnych,
ktÛrzy go powo≥ujπ.
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ß3
1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim
udzia≥u przez co najmniej piÍciu radnych.
2. Powo≥anie Klubu winno byÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu Rady.
3. W zg≥oszeniu podaje siÍ:
1) nazwÍ Klubu,
2) listÍ cz≥onkÛw,
3) sposÛb reprezentowania Klubu na zewnπtrz z podaniem
imion i nazwisk osÛb reprezentujπcych.
4. W razie zmiany sk≥adu Klubu lub jego rozwiπzania, Klub jest
obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego Rady.
ß4
Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr KlubÛw.
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ß5
PrzynaleønoúÊ radnych do KlubÛw jest dobrowolna.
ß6
1. Kluby dzia≥ajπ przez okres kadencji Rady. Up≥yw kadencji
Rady jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem KlubÛw.
2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw.
ß7
1. Kluby majπ prawo do inicjatywy uchwa≥odawczej.
2. Klubom przys≥ugujπ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia≥ania Rady.
3. Kluby mogπ przedstawiÊ swoje stanowisko na sesji Rady
wy≥πcznie przez swych przedstawicieli.

2244
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie og≥oszenia Statutu Zwiπzku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie ß6 rozporzπdzenia Ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji z dnia 5 paüdziernika 2001 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru zwiπzkÛw miÍdzygminnych oraz
og≥aszania statutÛw zwiπzkÛw (Dz.U. Nr 121, poz. 1307) zarzπdzam og≥oszenie Statutu Zwiπzku Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego z siedzibπ w Powidzu, wpisanego do Rejestru
zwiπzkÛw miÍdzygminnych pod poz. 239 z datπ 23 maja 2002 r.

Wojewoda Wielkopolski
(ñ) Andrzej Nowakowski

I. Postanowienia ogÛlne
ß1
Zwiπzek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego jest zwiπzkiem miÍdzygminnym utworzonym na podstawie ustawy o samorzπdzie gminnym, zwanym dalej Zwiπzkiem.
ß2
W sk≥ad Zwiπzku mogπ wejúÊ gminy ktÛrych przynajmniej
czÍúÊ terytorium leøy w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
ß3

STATUT ZWI•ZKU GMIN
POWIDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
W celu wspÛlnego realizowania okreúlonych mniejszym Statutem zadaÒ majπcych charakter publiczny, reprezentowania i
obrony wspÛlnych interesÛw w tym zakresie, oraz dzia≥ajπc na
podstawie art. 10 i rozdz. 7 (art. 64 ñ 75) ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74
z pÛün. zm.),gminy wymienione w ß3 postanawiajπ przyjπÊ i
stosowaÊ postanowienia niniejszego Statutu.

Uczestnikami Zwiπzku sπ:
1) Gmina Kleczew,
2) Gmina Orchowo,
3) Gmina Ostrowite,
4) Gmina Powidz,
5) Gmina S≥upca,
6) Gmina Wilczyn,
7) Gmina Witkowo.
ß4
Siedzibπ Zwiπzku jest miejscowoúÊ Powidz.
ß5
Zwiπzek posiada osobowoúÊ prawnπ i wykonuje zadania publiczne w imieniu w≥asnym i na w≥asnπ odpowiedzialnoúÊ.
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ß6
Zwiπzek podlega nadzorowi Prezesa Rady MinistrÛw i Wojewody
a w zakresie spraw budøetowych ñ Regionalnej Izby Obrachunkowej.

ß13
Wystπpienie uczestnika ze Zwiπzku powoduje jednoczeúnie
pozbawienie przedstawicieli wystÍpujπcego uczestnika wszystkich funkcji w organach Zwiπzku.

ß7
Zwiπzek zosta≥ utworzony na czas nieokreúlony.

ß14
Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze
swojego grona Przewodniczπcego i jego ZastÍpcÍ.

ß8
Do zadaÒ Zwiπzku naleøy inicjowanie, prowadzenie i koordynacja
dzia≥aÒ gmin na rzecz racjonalnego zagospodarowania úrodowiska przyrodniczego Powidzkiego Parku Krajobrazowego,
w szczegÛlnoúci:
1) podejmowanie wspÛlnych dzia≥aÒ w zakresie:
a) ochrony wÛd, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, bÍdπcych bazπ dla rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej,
b) ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenÛw
w oparciu o naturalne walory przyrodnicze,
c) edukacji ekologicznej,
2) wymiana doúwiadczeÒ w zakresie realizacji zadaÒ komunalnych,
3) wspÛlne realizowanie zadaÒ i inwestycji komunalnych oraz
prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej o charakterze uøytecznoúci publicznej,
4) realizowanie Planu Ochrony Powidzkiego Parku Krajobrazowego,
5) opracowanie wspÛlnej strategii rozwoju Powidzkiego Parku
Krajobrazowego z uwzglÍdnieniem ustaleÒ Planu Ochrony
o ktÛrym mowa w pkt 4 oraz strategii rozwoju poszczegÛlnych uczestnikÛw Zwiπzku.
6) podejmowanie innych dzia≥aÒ wynikajπcych z uchwa≥
rad gmin na rzecz ochrony úrodowiska, turystyki i rekreacji.
ß9
Dla realizacji zadaÒ Zwiπzku moøe on tworzyÊ jednostki organizacyjne oraz zawieraÊ umowy z innymi podmiotami.

II. Organy Zwiπzku
ß10
Organami Zwiπzku sπ: Zgromadzenie Zwiπzku i Zarzπd Zwiπzku.
ß11
Organem stanowiπcym i kontrolnym Zwiπzku jest Zgromadzenie
Zwiπzku a organem wykonawczym Zarzπd Zwiπzku.
ß12
1. W sk≥ad Zgromadzenia Zwiπzku wchodzπ Przewodniczπcy
ZarzπdÛw gmin bÍdπcych uczestnikami Zwiπzku oraz po 1
cz≥onku organu Gminy bÍdπcej uczestnikiem Zwiπzku wyznaczonym przez RadÍ Gminy na wniosek Przewodniczπcego
Zarzπdu Gminy.
2. Odwo≥anie przedstawicieli gmin w Zwiπzku nastÍpuje w tym
samym trybie jak wyznaczanie (wybÛr).

ß15
1. Kadencja Zgromadzenia jest rÛwna kadencji Rady Gminy.
2. Przedstawiciele ustÍpujπcy na skutek up≥ywu kadencji Zgromadzenia pe≥niπ swe obowiπzki do czasu ukonstytuowania
siÍ Zgromadzenia w nowym ustawowym sk≥adzie.
ß16
kompetencji Zgromadzenia naleøy w szczegÛlnoúci:
ustalanie programÛw realizacji zadaÒ Zwiπzku,
uchwalanie planu finansowego Zwiπzku i ocena jego wykonania,
decydowanie w sprawach tworzenia, przekszta≥cania i likwidacji jednostek organizacyjnych Zwiπzku,
4) wyraøanie zgody na przyjÍcie uczestnika Zwiπzku,
5) wykluczanie uczestnika ze Zwiπzku,
6) realizowanie odpowiednio kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadaÒ zleconych bπdü powierzonych Zwiπzkowi,
7) wybÛr i odwo≥anie Przewodniczπcego Zarzπdu,
8) powo≥ywanie i odwo≥ywanie Zarzπdu Zwiπzku oraz wybieranie i odwo≥ywanie poszczegÛlnych j ego cz≥onkÛw wy≥πcznie
na wniosek Przewodniczπcego Zarzπdu,
9) kontrolowanie dzia≥alnoúci Zarzπdu,
10)powo≥anie komisji rewizyjnej Zwiπzku oraz w razie potrzeby
innych sta≥ych i doraünych komisji do okreúlonych zadaÒ,
11)podejmowanie uchwa≥ w sprawie absolutorium dla Zarzπdu,
12)ustalanie wysokoúci sk≥adek,
13)zatwierdzanie kierunkÛw dzia≥ania Zwiπzku,
14)decydowanie o nabyciu lub zbyciu mienia,
15)okreúlanie zasad przyznawania diet dla cz≥onkÛw organÛw
Zwiπzku,
16)okreúlanie wysokoúci sumy do ktÛrej Zarzπd samodzielnie
moøe zaciπgaÊ zobowiπzania finansowe,
17)ustalanie regulaminu organizacyjnego biura Zwiπzku i innych
jednostek organizacyjnych Zwiπzku,
18)ustalanie zasad korzystania z obiektÛw i urzπdzeÒ Zwiπzku.
Do
1)
2)
3)

ß17
Pierwszπ sesjÍ Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy
obradom Przewodniczπcy Zarzπdu gminy w ktÛrej znajduje siÍ
siedziba Zwiπzku.
ß18
Uchwa≥y Zgromadzenia sπ podejmowane bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw statutowej liczby jego cz≥onkÛw.
ß19
1. Cz≥onek Zgromadzenia moøe wnieúÊ pisemny sprzeciw
w stosunku do uchwa≥y Zgromadzenia, w ciπgu siedmiu dni
od daty jej podjÍcia.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 87

ó 9564 ó

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa≥y i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy wraz z podjÍciem
uchwa≥y wiÍkszoúciπ 2/3 g≥osÛw w terminie 21 dni od daty
wniesienia sprzeciwu.
3. Sprzeciw do uchwa≥y podjÍtej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest bezskuteczny.
ß20
1. Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajne nie rzadziej
niø raz w kwartale.
2. Zgromadzenie zwo≥uje Zarzπd powiadamiajπc nie pÛüniej niø
14 dni przed dniem Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie moøe odbywaÊ rÛwnieø posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej
cz≥onkÛw zgromadzenia, ktÛry powinien zawieraÊ proponowany porzπdek obrad.
4. W przypadku okreúlonym w ust. 3 Zarzπd Zwiπzku zobowiπzany jest zwo≥aÊ i wyznaczyÊ posiedzenie Zgromadzenia
w terminie 7 dni od daty wp≥ywu wniosku.
ß21
1. Zarzπd Zwiπzku liczy 3 cz≥onkÛw: sk≥ada siÍ z Przewodniczπcego Zarzπdu i 2 cz≥onkÛw.
2. W sk≥ad Zarzπdu mogπ wchodziÊ rÛwnieø cz≥onkowie spoza
sk≥adu Zgromadzenia w liczbie nie przekraczajπcej 1/3
sk≥adu Zarzπdu.
3. Przewodniczπcy i cz≥onkowie Zarzπdu Zwiπzku pe≥niπ swe
funkcje spo≥ecznie i przys≥ugujπ im diety oraz zwrot kosztÛw
podrÛøy s≥uøbowych w wysokoúci i na zasadach ustalonych
w uchwale Zgromadzenia.
ß22
W przypadku up≥ywu kadencji Zgromadzenia bπdü odwo≥ania
Zarzπdu, cz≥onkowie Zarzπdu pe≥niπ swπ funkcjÍ do czasu
powo≥ania nowego Zarzπdu.
ß23
Do kompetencji Zarzπdu Zwiπzku naleøy:
1) realizowanie zadaÒ Zwiπzku;
2) wykonywanie uchwa≥ Zgromadzenia Zwiπzku w trybie ustalonym Statutem;
3) sporzπdzanie projektu planu finansowego Zwiπzku i jego
wykonanie;
4) prowadzenie gospodarki finansowej Zwiπzku na zasadach
okreúlonych ustawπ o finansach publicznych;
5) decydowanie w sprawach majπtkowych Zwiπzku w zakresie
i trybie okreúlonym przez Zgromadzenie;
6) decydowanie w sprawach Zwiπzku nie zastrzeøonych przepisami prawa dla Zgromadzenia Zwiπzku oraz w ramach
zakreúlonych Zwiπzkowi ustawowo;
7) zawieranie umÛw i porozumieÒ;
8) ustalanie terminu, miejsca i porzπdku obrad Zgromadzenia;
9) zaciπganie poøyczek do wysokoúci ustalonej przez Zgromadzenie;
10)przygotowywanie projektÛw uchwa≥,
11)powo≥ywanie i odwo≥ywanie kierownikÛw jednostek organizacyjnych podleg≥ych Zwiπzkowi,
12)zatrudnianie g≥Ûwnego ksiÍgowego Zwiπzku.
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ß24
Zarzπd podejmuje uchwa≥y zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy jego sk≥adu. W wypadku rÛwnej iloúci
g≥osÛw decyduje g≥os Przewodniczπcego.
ß25
Do przewodniczπcego Zarzπdu Zwiπzku stosuje siÍ odpowiednio
przepisy dotyczπce WÛjta/Burmistrza.
W szczegÛlnoúci do jego kompetencji naleøy:
1) kierowanie pracπ Zarzπdu i jego biura;
2) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
3) reprezentowanie Zwiπzku na zewnπtrz, z zastrzeøeniem ß32.
ß26
1. Obs≥ugÍ techniczna i organizacyjna Zwiπzku i jego organÛw
zapewnia biuro Zwiπzku.
2. Biuro jest podporzπdkowane Przewodniczπcemu Zarzπdu
Zwiπzku.
3. Za zgodπ Zarzπdu Przewodniczπcy Zarzπdu Zwiπzku moøe
przekazaÊ niektÛre swoje uprawnienia pracownikowi biura.
4. Przewodniczπcy Zarzπdu Zwiπzku wykonuje czynnoúci z zakresu prawa pracy w stosunku do g≥Ûwnego ksiÍgowego
Zwiπzku i pozosta≥ych pracownikÛw biura.

III. Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej
ß27
1. W celu wykonywania zadaÒ kontrolnych Zgromadzenie powo≥uje KomisjÍ Rewizyjnπ, ktÛra jest wewnÍtrznym organem
Zgromadzenia.
2. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z 3 osÛb wybranych spoúrÛd
cz≥onkÛw Zgromadzenia, nie pe≥niπcych funkcji w Zarzπdzie
wzglÍdnie funkcji Przewodniczπcego Zgromadzenia lub jego
ZastÍpcy. Komisja wybiera Przewodniczπcego Komisji ze
swego grona, ktÛry podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.
ß28
Do zadaÒ Komisji Rewizyjnej naleøy:
1) przeprowadzanie kontroli dzia≥alnoúci Zarzπdu zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie;
2) opiniowanie wykonania budøetu Zwiπzku;
3) sporzπdzanie wniosku w sprawie udzielenia bπdü nie udzielenia Zarzπdowi absolutorium.
ß29
Protoko≥y, wnioski i opinie Komisji wymagajπ formy pisemnej
i podpisania przez wszystkich cz≥onkÛw Komisji.

IV. Mienie i gospodarka zwiπzku
ß30
1. Mieniem Zwiπzku jest w≥asnoúÊ i inne prawa majπtkowe
naleøπce do Zwiπzku.
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2. Dochodami Zwiπzku sπ:
1) dochody z majπtku Zwiπzku,
2) subwencje, dotacje,
3) zapisy, darowizny,
4) sk≥adki uiszczane przez uczestnikÛw Zwiπzku,
5) inne dochody.
ß31
Zwiπzek moøe prowadziÊ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ w granicach
przewidzianych ustawami dla samorzπdu gminnego.
ß32
1. Oúwiadczenia woli w imieniu Zwiπzku w zakresie zarzπdu
jego mieniem sk≥adajπ dwaj cz≥onkowie Zarzπdu, w tym
Przewodniczπcy z zastrzeøeniem ust. 2.
2. W przypadku niemoønoúci wykonywania funkcji Przewodniczπcego Zarzπdu oúwiadczenie woli w imieniu Zwiπzku
sk≥adajπ dwaj cz≥onkowie Zarzπdu.
3. Jeøeli czynnoúÊ prawna moøe spowodowaÊ powstanie zobowiπzaÒ pieniÍønych, do jej skutecznoúci potrzebna jest kontrasygnata g≥Ûwnego ksiÍgowego Zwiπzku lub osoby przez
niego upowaønionej.
ß33
1. Zwiπzek odpowiada za swoje zobowiπzania ca≥ym swoim
majπtkiem.
2. Zwiπzek nie ponosi odpowiedzialnoúci za zobowiπzania Gmin
ñ uczestnikÛw Zwiπzku a te nie ponoszπ odpowiedzialnoúci
za zobowiπzania Zwiπzku.

V. Zasady rozliczeÒ majπtkowych i udzia≥u
w kosztach wspÛlnej dzia≥alnoúci
ß34
1. Nieruchomoúci oraz inne niepodzielne sk≥adniki majπtkowe
przekazane Zwiπzkowi przez jego uczestnikÛw nie podlegajπ
zwrotowi w wypadku wystπpienia uczestnika ze Zwiπzku,
jeøeli Zwiπzek nie mÛg≥by bez nich prawid≥owo wykonywaÊ
swoich zadaÒ statutowych na rzecz pozosta≥ych uczestnikÛw
Zwiπzku.
2. W okolicznoúciach o ktÛrych mowa w ust. 1, nastÍpuje
finansowe rozliczenie wk≥adu uczestnika, ktÛre wymaga
zatwierdzenia przez Zgromadzenie Zwiπzku.
ß35
1. Sk≥adka o ktÛrym mowa w ß30 ust.2 pkt 4 Statutu ustalana
jest na podstawie planowanych kosztÛw dzia≥alnoúci Zwiπzku i sk≥ada siÍ z dwÛch czÍúci.
2. Pierwsza czÍúÊ sk≥adki ustalana jest w ten sposÛb øe po≥owa
kosztÛw o ktÛrych mowa w ust. 1 jest ponoszona w rÛwnych
czÍúciach przez wszystkich uczestnikÛw Zwiπzku.
3. Drugπ czÍúÊ sk≥adki ponoszπ uczestnicy Zwiπzku proporcjonalnie do iloúci mieszkaÒcÛw w wysokoúci wynikajπcej
z ilorazu po≥owy kosztÛw przez iloúÊ mieszkaÒcÛw gmin
tworzπcych Zwiπzek.
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ß36
1. Gminy uczestniczπ w kosztach wspÛlnych przedsiÍwziÍÊ
oraz pokrywajπ wynik≥e z tej dzia≥alnoúci ewentualne straty
wy≥πcznie na podstawie uchwa≥ podjÍtych przez Rady zainteresowanych gmin.
2. Gmina nie moøe byÊ zobowiπzana do ponoszenia kosztÛw
i pokrywania strat w przedsiÍwziÍciach, w ktÛrych nie uczestniczy≥a.

VI. Zasady przystÍpowania, wystÍpowania
i wykluczania cz≥onkÛw ze Zwiπzku
ß37
Przystπpienie nowego uczestnika do Zwiπzku wymaga:
1) zgody Zgromadzenia w formie uchwa≥y,
2) przyjÍcia w obowiπzujπcym trybie Statutu Zwiπzku;
3) dope≥nienia pozosta≥ych wymogÛw rejestrowych dotyczπcych zwiπzkÛw miÍdzygminnych.
ß38
1. Uczestnik Zwiπzku moøe z niego wystπpiÊ ze skutkiem na
koniec roku kalendarzowego.
2. Uchwa≥a o wystπpieniu ze Zwiπzku powinna byÊ podjÍta
przez zainteresowanπ radÍ gminy co najmniej szeúÊ miesiÍcy
przed koÒcem roku kalendarzowego.
3. Uchwa≥Í o ktÛrej mowa w ust. 2 uczestnik Zwiπzku przekazuje niezw≥ocznie Zarzπdowi Zwiπzku.
ß39
1. Wykluczenie uczestnika ze Zwiπzku moøe nastπpiÊ w wypadku:
1) dzia≥ania na szkodÍ Zwiπzku,
2) nieprzestrzegania postanowieÒ statutu Zwiπzku.
2. 0 wykluczeniu uczestnika ze Zwiπzku stanowi Zgromadzenie
w drodze uchwa≥y, ktÛra okreúli termin wykluczenia i sposÛb
rozliczenia siÍ.

VII. Zasady likwidacji Zwiπzku.
ß40
Rozwiπzanie Zwiπzku nastÍpuje:
1) gdy liczba uczestnikÛw, spadnie poniøej 2 (dwÛch);
2) wskutek zgodnych uchwa≥ rad gmin wszystkich uczestnikÛw
Zwiπzku.
ß41
W przypadku likwidacji Zwiπzku, jego majπtek po zaspokojeniu
wszelkich zobowiπzaÒ i roszczeÒ wierzycieli, przechodzi na rzecz
uczestnikÛw Zwiπzku, proporcjonalnie do ich udzia≥Ûw w majπtku Zwiπzku. O sprawach tych rozstrzyga Zgromadzenie Zwiπzku
po zapoznaniu siÍ z wnioskiem komisji likwidacyjnej powo≥anej
przez Zgromadzenie.
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VIII. Postanowienia koÒcowe
ß42
Zmiana Statutu nastÍpuje w trybie przewidzianym dla jego
ustanowienia.

Poz. 2244

ß43
Statut wchodzi w øycie z dniem og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
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