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2964
UCHWA£A Nr VI/33/2007 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zbiornik
Zawidowice - Zawady dla czêci wsi Zawidowice i Zawady gmina Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art.
7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami)
uchwala siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zbiornik Zawidowice - Zawady dla czêci wsi Zawidowice i Zawady gmina Pleszew - zwany dalej planem
- obejmuje czêæ terenów wsi Zawady i Zawidowice gmina
Pleszew, przyleg³ych do drogi gminnej nr 35 i rzeki Ner,

2. Granice obszaru objêtego planem pokrywaj¹ siê
z granicami ustalonymi uchwa³¹ Nr XVIII/170/2000 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2000 r.
3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
wyznaczenie terenów na cele zbiornika retencyjnego na rzece
Ner i zwi¹zanych z nim funkcji, g³ównie rekreacyjno
- turystycznej, a tak¿e mieszkaniowej, us³ugowej i innych
nieuci¹¿liwych.
2. Ustalenia planu obejmuj¹:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi a tak¿e tereny
niezbêdne do wytyczania cie¿ek rowerowych,
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3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny,

9) tereny us³ug komercyjnych oznaczone na rysunku planu
symbolem UC,

4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury,

10) tereny mieszkalnictwa i nieuci¹¿liwych us³ug o niskiej
intensywnoci zabudowy oznaczone na rysunku planu
symbolem MNU,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak¿e
maksymalne lub minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy,
6) zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane,
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym
zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid³owego zagospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i lenych,
8) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzenia oraz
u¿ytkowania terenów,
9) stawki procentowe s³u¿¹ce okreleniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci oraz inne
warunki i zasady w zale¿noci od potrzeb.
3. Nastêpuj¹ce grunty po³o¿one w granicach planu s¹
objête zgodami na zmianê przeznaczenie na cele nierolnicze
uzyskanymi w trybie sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) dzia³ka nr ewid. 31/2 w czêci o powierzchni 0,49 ha
- po³o¿onej na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem UTL,
b) istniej¹ca droga polna - biegn¹ca wzd³u¿ terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MR/UC
i ITO.
4. Zgody na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze, o których mowa w §2 ust. 3, adoptuje siê w
planie.
§3. 1. Przedmiotem planu s¹ ustalenia dla terenów:
1) teren zbiornika wodnego oznaczony na rysunku planu
symbolem WRT,
2) tereny innych wód otwartych oznaczone na rysunku planu
symbolem W,
3) teren urz¹dzeñ wodnych oznaczony na rysunku planu
symbolem ITW,
4) tereny dróg publicznych i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³uga
i ochron¹ dróg oznaczone na rysunku planu symb. KZ,
KL i KD,
5) tereny dróg dla ruchu pieszego i rowerowego oznaczone
na rysunku planu symbolem  KP,
6) tereny turystyki i rekreacji oznaczone na rysunku planu
symbolem UT,
7) tereny turystyki i agroturystyki oznaczone na rysunku
planu symbolem  UT/AT,
8) tereny letniskowe oznaczone na rysunku planu symbolem
UTL,

11) tereny budownictwa zagrodowego oznaczone na rysunku
planu symbolem MR/UC,
12) teren oczyszczalni cieków oznaczony na rysunku planu
symbolem  ITO,
13) tereny zieleni lenej oznaczone na rysunku planu symbolem  RL,
14) tereny gruntów rolnych oznaczone na rysunku planu
symbolem RZ,
15) tereny gruntów rolnych oznaczone na rysunku planu
symbolem RP,
16) tereny gruntów rolnych i zieleni lenej oznaczone na
rysunku planu symbolem RP,RL.
2. Przedmiotem planu s¹ lokalizacje nastêpuj¹cych sieci
uzbrojenia terenu:
1) wodoci¹g oznaczony na rysunku planu symbolem Kw,
2) kolektor grawitacyjny cieków deszczowych oznaczony na
rysunku planu symbolem Kd,
3) kolektor cinieniowy cieków deszczowych oznaczony na
rysunku planu symbolem Kdc,
4) kolektor grawitacyjny cieków sanitarnych oznaczony na
rysunku planu symbolem Ks,
5) kolektor cinieniowy cieków sanitarnych oznaczony na
rysunku planu symbolem Ksc,
6) separatory i przepompownie cieków oznaczone na
rysunku planu symbolami IKs i  IKd.
7) stacja transformatorowa oznaczona na rysunku planu
symbolem IEe,
§4. 1 Nastêpuj¹ce ustalenia graficzne rysunku planu s¹
ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o jednakowym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania z zastrze¿eniem
ustaleñ ust. 2,
4) linie zabudowy obowi¹zuj¹ce,
5) linie zabudowy nieprzekraczalne,
6) zwymiarowane odleg³oci:
a) w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych.
2. Dopuszcza siê wprowadzenie zmian w podzia³ach liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3
- je¿eli zosta³a ustalona minimalna d³ugoæ frontu dzia³ki lub
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powierzchnia dzia³ki - jednak takie zmiany nie mog¹ zwiêkszyæ
liczby dzia³ek na danym terenie.
3. W odniesieniu do ustaleñ graficznych rysunku planu
dotycz¹cych:
1) tras kolektorów grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,
2) tras kolektorów cinieniowej kanalizacji deszczowej,
3) tras kolektorów grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
4) tras kolektorów cinieniowej kanalizacji sanitarnej,
5) lokalizacji przepompowni cieków i separatorów,
dopuszcza siê mo¿liwoæ zmian ale
w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

wy³¹cznie

4. Dopuszcza siê wprowadzenie zmian w ustaleniach,
o których mowa w ust. 3, je¿eli bêd¹ one uzasadnione:
1) rozwi¹zaniami technicznymi uwzglêdniaj¹cymi istniej¹ce
uwarunkowania gruntowo - wodne,
2) zastosowaniem innych, proekologicznych, rozwi¹zañ technologicznych,
§5. 1. Ilekroæ w dalszych ustaleniach uchwa³y jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi tzn.
zajmowaæ wiêcej ni¿ 50% obszaru,
2) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które uzupe³nia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe lub uzupe³niaj¹ce,
które nie koliduje z funkcjami podstawowymi,
4) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê terenu na gruncie rodzimym, nie zabudowan¹, i nie pokryt¹ nieprzepuszczalnymi
nawierzchniami dojazdów i dojæ pieszych, wykorzystan¹
lub mo¿liw¹ do wykorzystania na zagospodarowanie zieleni¹,
5) us³ugach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ takie
us³ugi których ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji obiektu lub
budynku,
6) us³ugach komercyjnych  nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi typu: handel, gastronomia, rzemios³o us³ugowe itp.
realizowane przez prywatnych inwestorów na
w³asny koszt,
7) drugorzêdnym uk³adzie komunikacyjnym  nale¿y przez to
rozumieæ ulice wewnêtrzne lub ci¹gi pieszo  jezdne
obs³uguj¹ce pojedyncze inwestycje realizowane na
w³asny koszt inwestorów,
8) powierzchni zabudowanej  nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê dzia³ki pod budynkami, tarasami, zewnêtrznymi schodami, pochylniami, zadaszeniami, utwardzonymi placami, jezdniami i chodnikami,
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9) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ od linii
rozgraniczaj¹cej najbli¿ej po³o¿onej ciany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mog¹ byæ usytuowane przed lini¹ zabudowy: balkony, wykusze, przybudówki
i zewnêtrzne schody o wysiêgu (g³êbokoci) nie przekraczaj¹cym 1,5 m,
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania obiektu budowlanego
w linii zabudowy okrelonej na rysunku planu lub
w odleg³oci wiêkszej w rozumieniu definicji zawartej
w pkt 3,
11) istniej¹cych elementach lub istniej¹cym stanie zagospodarowania (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych,
cechach fizjograficznych) - nale¿y przez to rozumieæ stan
w.w. w dniu wejcia w ¿ycie planu,
12) ciekach - nale¿y przez to rozumieæ wody zu¿yte do celów
bytowych i gospodarczych, ciek³e odchody zwierzêce,
wody pochodz¹ce z opadów atmosferycznych
i powstaj¹ce w efekcie wykonywania czynnoci eksploatacyjnych i porz¹dkowych, jak: zmywanie placów
manewrowych, sk³adowych, dróg i podjazdów,
13) proekologicznych rozwi¹zaniach technologicznych
- nale¿y przez to rozumieæ technologie odpowiadaj¹ce
warunkom ustalonym w przepisach szczególnych,
odrêbnych i Polskich Normach.
14) infrastrukturze technicznej  nale¿y przez to rozumieæ:
a) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
b) przewody kanalizacyjne i urz¹dzenia nie s³u¿¹ce do
odwodnienia drogi, gazowe, ciep³ownicze i wodoci¹gowe,
c) urz¹dzenia wodnych melioracji,
d) urz¹dzenia specjalnego przeznaczenia,
e) ci¹gi transportowe.
15) obiektach stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla
rodowiska  nale¿y przez to rozumieæ obiekty budowlane,
które w sytuacjach nadzwyczajnych lub awaryjnych mog¹
byæ
ród³em
niekontrolowanej
emisji
substancji szkodliwych wprowadzanych do gruntów, wód
i powietrza.
16) zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej  nale¿y przez
to rozumieæ wspóln¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹ inwestorów przeprowadzon¹ zgodnie z opracowan¹ na ich koszt
i zatwierdzon¹ kompleksow¹ koncepcj¹ zagospodarowania ca³ego terenu, ³¹cznie z elementami infrastruktury
technicznej.
17) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z
prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),
2. Skróty u¿yte w tekcie uchwa³y:
1) symb.  oznacza symbol,
2) m2 p. u.  oznacza m2 powierzchni u¿ytkowej,
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3) m.n.p.m.  oznacza wysokoæ bezwzglêdn¹ (w m),
ROZDZIA£ II
Ogólne zasady zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów
§6. 1. Ustala siê:
1) zasadê utrzymania i ochrony istniej¹cej zieleni oraz
powiêkszenia jej zasobów w ramach zagospodarowywania nowych terenów,
2) oddanie do u¿ytku zbiornika wodnego po zbudowaniu
i uruchomieniu infrastruktury technicznej w zakresie
niezbêdnym dla zabezpieczenia zbiornika przed zanieczyszczeniem ciekami sanitarnymi, deszczowymi
i odpadami.
2. Nakazuje siê zastosowanie rozwi¹zañ technicznych
i organizacyjnych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci wywo³ane
w okresie budowy, w okresie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej i po ewentualnym jej zaniechaniu oraz
w sytuacjach awaryjnych, do wielkoci nie przekraczaj¹cych
poziomu okrelonego w planie, przepisami szczególnymi,
odrêbnymi i Polskimi Normami.
3. Do uci¹¿liwoci, o których mowa w ust. 2 zalicza siê:
1) transport odpadów i materia³ów niebezpiecznych,
2) zanieczyszczenie gruntu i wód,
3) zanieczyszczenie powietrza (dymy, gazy, py³y),
4) ha³as (drgania, wibracje),
5) zagro¿enie wybuchowe i po¿arowe.
4. Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty us³ugowe i inne nie mo¿e wykraczaæ poza teren
lokalizacji obiektu a tym samym wywo³ywaæ koniecznoæ
ustanawiania strefy ochronnej.
5. Przy zabudowie na gruntach o wysokiej klasie
bonitacyjnej nakazuje siê zdjêcie wierzchniej warstwy gleby
w celu wykorzystania dla celów rekultywacji obszarów
zdegradowanych.
§7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: MNU, UT/AT i UTL dopuszczalne poziomy
ha³asu powodowanego przez drogi oraz pozosta³e obiekty i
grupy róde³ ha³asu (rozumianego jako równowa¿ny poziom
dwiêku A okrelony w decybelach dB)  definiuj¹ przepisy
szczególne.
§8. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej:
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§9. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki korzystania ze
rodowiska przyrodniczego w zakresie ochrony gruntów i wód
gruntowych:
1. Zakaz wprowadzania cieków sanitarnych - w³¹cznie
z oczyszczonymi - do zbiornika wodnego.
2. Przyst¹pienie do u¿ytkowania terenów - z zastrze¿eniem
ustaleñ ust. 3 i 4 - po zbudowaniu i uruchomieniu systemu
oczyszczalni cieków z kolektorami ciekowymi.
3. Do czasu wybudowania kolektora cieków sanitarnych - na
terenach oznaczonych symbolami UT/AT, UTL, MNU,
MR/UC i UC - dopuszcza siê gromadzenie cieków
sanitarnych w indywidualnych, bezodp³ywowych, szczelnych zbiornikach i wywo¿enie ich do oczyszczalni cieków
w Pleszewie, przez wyspecjalizowan¹ firmê.
4. Rozwi¹zania dotycz¹ce gospodarki ciekami, o których
mowa w ust. 3, mog¹ byæ stosowane do koñca 2016 roku.
Po tym okresie bêdzie obowi¹zywa³ rygor odprowadzania
cieków do oczyszczalni.
5. Usuwanie odpadów - wytwarzanych w wyniku bytowania
lub prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej - przez wyspecjalizowanych odbiorców odpadów, na koszt
w³acicieli nieruchomoci, na których te odpady s¹ wytwarzane.
6. Dopuszczalnoæ lokalizacji obiektów budowlanych stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla rodowiska
 z zastrze¿eniem ustaleñ ust. 6 - nie bli¿ej ni¿ 100 m licz¹c
od rzêdnej 101,50 m.n.p.m.
7. Ca³kowity zakaz lokalizacji obiektów budowlanych na terenach po³o¿onych poni¿ej zapory, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1- 4 RZ.
8. Przebudowê istniej¹cej sieci drenarskiej lub przywrócenie
do stanu pierwotnego w przypadku jej uszkodzenia, przy
czym:
1) obowi¹zek ten spoczywa na w³acicielach nieruchomoci,
2) projekt budowlany przebudowy sieci, o której mowa w
pkt 1, nale¿y uzgodniæ z administratorem oraz w³aciwym rejonowym oddzia³em zarz¹du melioracji i urz¹dzeñ wodnych.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego:
1) wytwarzanie energii cieplnej dla celów ogrzewczych
i technologicznych w obiektach budowlanych zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ lub us³ugow¹, na bazie pr¹du
elektrycznego, paliw p³ynnych i gazu,

1) obowi¹zek dokonania uzgodnienia dokumentacji projektowych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej dla obiektów
budowlanych wymienionych w przepisach szczególnych,

2) wyposa¿enie budynków mieszkalnych, z zastrze¿eniem
ustaleñ w pkt 3, w instalacje centralnego ogrzewania lub
innego rodzaju urz¹dzenia ogrzewcze, nie bêd¹ce
piecami pokojowymi i trzonami kuchennymi,

2) zapewnienie realizowanym obiektom budowlanym
dostatecznej iloci wody do zewnêtrznego gaszenia
po¿arów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.

3) dopuszczalnoæ dalszej eksploatacji pieców pokojowych i
trzonów kuchennych na paliwo sta³e, a¿ do ich technicznego zu¿ycia a znajduj¹cych siê w istniej¹cych budynkach
mieszkalnych, licz¹cych do 3 kondygnacji w³¹cznie.
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§11. 1. Istniej¹ce pozosta³oci zagrody m³yñskiej
w Zawadach oraz zespo³u dworskiego i m³yna w Zawidowicach s¹ objête ochron¹ konserwatorsk¹ w zakresie ustalonym
ustaw¹ o ochronie dóbr kultury.
2. Zagospodarowanie terenów dla ustalonych planem
funkcji:
1) jest uwarunkowane dokonaniem rozpoznania archeologicznego,
2) obowi¹zek powiadomienia w³aciwej S³u¿by Ochrony
Zabytków o zamiarze przyst¹pienia do zagospodarowania,
o którym wy¿ej mowa, spoczywa na w³acicielu terenu.
ROZDZIA£ III

3. Budowa i przebudowa sieci oraz urz¹dzeñ elektroenergetycznych przez w³aciwy zak³ad energetyczny.
4. Budowa sieci elektroenergetycznych redniego
i niskiego napiêcia w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.
5. Lokalizacja stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej i
terenów us³ug.
6. Mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowych
wbudowanych w obiekty kubaturowe.
7. Strefy ochronne dla linii napowietrznych 15 kV
o szerokoci 12 m (6 m od osi linii) do czasu ich zamiany na
kablowe.
§16. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady zaopatrzenie w wodê dla celów gospodarczych:

Zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenów

1) z istniej¹cego wodoci¹gu we wsi Zawidowice,
§12. 1. Dla obs³ugi zagospodarowanych i przeznaczonych do zainwestowania terenów ustala siê nastêpuj¹ce klasy
dróg:

2) lokalizacja sieci wodoci¹gowych w liniach rozgraniczaj¹cych dróg oraz g³ównych ci¹gów komunikacji pieszej,

1) drogi publiczne - istniej¹ca droga gminna i projektowane
 tereny oznaczone symbolem KZ i KL,

3) rozbudowa wodoci¹gów rozbiorczych w uk³adzie wielopiercieniowym w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez dyspozytora sieci.

2) drogi drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego - dojazdowe istniej¹ce i projektowane  tereny oznaczone symbolem KD.

2. Ustala siê spe³nienie wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej i Polskich Norm przy projektowaniu:

2. Ustala siê przebiegi dróg, o których mowa w ust. 1 oraz
okrela siê ich szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych:
1) dla terenów oznaczonych symbolem KZ: 15,0 m,
2) dla terenów oznaczonych symbolem KL: 10,5 m,
3) dla terenów oznaczonych symbolem KD:

granicami

2) zapory wodnej z uwzglêdnieniem dojazdu i punktu
czerpania wody do celów ganiczych
§17. 1. Ustala siê
cieków deszczowych:

dwa

sposoby

odprowadzania

1) kanalizacj¹ grawitacyjno - cinieniow¹ ze zlewni nr 1
obejmuj¹cej tereny przyleg³e do zbiornika,

a) 12,0 m dla 1 KD i 8,0 m dla 2 KD
b) wyznaczonych istniej¹cymi
ewidencyjnych dla 3 KD

1) rozbudowy sieci wodoci¹gowej,

dzia³ek

2) kanalizacj¹ grawitacyjn¹ ze zlewni nr 2 obejmuj¹cej pozosta³e tereny, oddalone od zbiornika

§13. Ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki zaspokojenia potrzeb parkingowych ³¹cznie:

2. Przy³¹czenie nieruchomoci do kanalizacji, o których
mowa w ust. 1, jest uwarunkowane podczyszczeniem cieków
na terenie ich wytworzenia, do parametrów uzgodnionych z
w³acicielem odbiornika

1) dla us³ug minimum - 4 stanowiska /100 m2 p.u.,
2) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 stanowiska
/ 1 mieszkanie.
§14. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dla ruchu rowerowego:
1) prowadzenie ruchu rowerowego odbywaæ siê bêdzie na
wydzielonych ci¹gach pieszo - rowerowych,
2) uk³ad podstawowych cie¿ek rowerowych oznaczony jest
na rysunku planu.
§15. 1. Ustala siê jako zasadê obs³ugi w zakresie
energii elektrycznej rozbudowê istniej¹cej sieci elektroenergetycznej.
2. Zasilanie odbiorców z uk³adu wiejskiej sieci kablowej
redniego i niskiego napiêcia.

3. Kolektory kanalizacji, o których mowa w ust. 1
nale¿y, w uzgodnieniu z w³acicielem odbiornika, wyposa¿yæ
w separatory.
4. Jako odbiornik podczyszczonych cieków deszczowych
wyznacza siê rzekê Ner.
§18. 1. Ustala siê dwa sposoby odprowadzania cieków
sanitarnych:
1) kanalizacj¹ grawitacyjno-cinieniow¹ ze zlewni nr 1 obejmuj¹cej tereny przyleg³e do zbiornika,
2) kanalizacj¹ grawitacyjn¹ ze zlewni nr 2 obejmuj¹cej pozosta³e tereny, oddalone od zbiornika.
2. cieki sanitarne nale¿y odprowadziæ do oczyszczalni cieków zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem
ITO.
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3. Jako odbiornik podczyszczonych cieków sanitarnych
wyznacza siê rzekê Ner.

1. Zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z sieci projektowanej w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg.

§19. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarowania energi¹ ciepln¹:

2. Mo¿liwoæ przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg pod warunkiem zapewnienia s³u¿ebnoci gruntowej.

1. Wytwarzanie energii cieplnej dla celów bytowych, ogrzewczych i technologicznych w obiektach budowlanych przeznaczonych dla dzia³alnoci gospodarczej, produkcyjnej lub us³ugowej - we wbudowanych lokalnych ród³ach,
na bazie paliw lub noników ekologicznych:

§21. 1. Dla obiektów budowlanych i urz¹dzeñ z nimi
zwi¹zanych obowi¹zuje ogólna zasada ukszta³towania form
architektonicznych (w tym urbanistyki) dostosowanych do
otaczaj¹cej zabudowy i krajobrazu.

1) gazu sieciowego,

2. Dla budynków ustala siê wysokoæ maksymaln¹ 2
kondygnacje z zastrze¿eniem ustaleñ ust. 3 i 4.

2) gazu bezprzewodowego,

3. Dopuszcza siê wysokoæ 3 kondygnacji, je¿eli trzecia
kondygnacja znajduje siê na poddaszu.

3) oleju opa³owego nisko - siarkowego,
4) energii elektrycznej.

4. Dla budynków o funkcjach uzasadniaj¹cych rozwi¹zania jednokondygnacyjne jak np. magazyny sprzêtu p³ywaj¹cego ustala siê zasadê podporz¹dkowania gabarytów
proekologicznym technologicznym rozwi¹zaniom.

2. Wytwarzanie energii cieplnej dla celów bytowych
i ogrzewczych w budynkach mieszkalnych i letniskowych
we wbudowanych lokalnych ród³ach, na bazie paliw lub
noników ekologicznych, o których mowa w ust. 1,
z zastrze¿eniami o których mowa w §10 pkt 2 i 3.

ROZDZIA£ IV

§20. Ustala siê w zakresie telekomunikacji:
Szczegó³owe zasady zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów
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§33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT - TERENY TURYSTYKI I REKREACJI ustala siê:
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§34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UT/AT - TERENY TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ustala siê:
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§35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UTL - TERENY LETNISKOWE ustala siê:
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§43. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1 MR/UC - TERENY BUDOWNICTWA ZAGRODOWEGO ustala
siê:
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§45. Dla terenu oznaczone na rysunku planu symbolem
ITO  TEREN OCZYSZCZALNI CIEKÓW ustala siê
przeznaczenie pod zagospodarowanie dla oczyszczalni
cieków.
§46. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IEe - TERENY URZ¥DZEÑ ELEKTROENERGETYCZNYCH ustala siê przeznaczenie pod lokalizacjê stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.
2. Dla stacji transformatorowej, o której mowa w ust. 1,
ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) zasilanie z linii SN 15 kV zasilaj¹cej w stanie istniej¹cym
stacje transformatorowe we wsi Zawidowice,
2) wymiary dzia³ki 5m x 5m z zastrze¿eniem ustaleñ pod lit. c,
3) ustalone wymiary dzia³ki mog¹ ulec zmianie je¿eli
bêdzie to uzasadnione wzglêdami technologicznymi.
§47. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1 RL  TERENY ZIELENI LENEJ ustala siê
zachowanie istniej¹cej funkcji lasu.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹
zasady u¿ytkowania okrelone w przepisach szczególnych
i odrêbnych dotycz¹cych lasów.
§48. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1RP, 2RP, 3RP - TERENY GRUNTÓW
ROLNYCH ustala siê zachowanie dotychczasowej funkcji
upraw polowych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuje
zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1 RP dopuszcza siê realizacjê kolektorów kanalizacji
sanitarnej i sieci wodnej  w pasmie terenu wzd³u¿ linii
rozgraniczaj¹cej z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem 2 RP
§49. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ, 5RZ - TERENY U¯YTKÓW
ZIELONYCH ustala siê zachowanie dotychczasowej funkcji.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuje
zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy.
§50. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RP,RL  TERENY GRUNTÓW ROLNYCH I ZIELENI
LENEJ ustala siê zachowanie dotychczasowej funkcji.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuje
zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy.
ROZDZIA£ V
Ustalenia koñcowe
§51. Ustala siê zgodnie z ustaw¹ o zagospodarowaniu
przestrzennym, jednorazowe op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci:
1. 0,1% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na
terenach oznaczonych na rysunku planu symb. KZ,
KL, KD i KP
2. 20% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na
terenach oznaczonych na rysunku planu symb. MNU
i MR/UC.
3. 30% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na
terenach oznaczonych na rysunku planu symb. UT/AT,
UT, UTL, UC.
4. 1% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na
terenach oznaczonych na rysunku planu symb. ITO.
§52. 1. Do³¹cza siê do planu prognozê skutków wp³ywu
ustaleñ planu na rodowisko przyrodnicze
2. Do³¹cza siê do planu zbiór dokumentów dotycz¹cych
wydanych zgód na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze
gruntów rolnych, w tym zgód o których mowa w §2 ust. 3.
§53. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pleszew.
§54. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski
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2965
UCHWA£A Nr VIII/43/07 RADY MIASTA S£UPCY
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie Statutu Miasta S³upcy
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997
r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128) Rada Miasta S³upcy uchwala, co nastêpuje:

8) w Regulaminie Rady Miasta S³upcy stanowi¹cym
za³¹cznik nr 3 do Statutu:

§1. W uchwale Nr VI/51/2003 Rady Miasta S³upcy z dnia
27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta S³upcy (Dz. Urz.
Województwa Wielkopolskiego Nr 74, poz. 1430) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,

1) u¿yty w tytule wyraz Miasta S³upcy, zastêpuje siê wyrazami Gminy Miejskiej S³upca;
2) w §26 ust. 4 wyrazy wakuj¹ce stanowisko, zastêpuje siê
wyrazami stanowisko objête wakatem;
3) w §37 ust. 3 wyraz pozosta³ych, zastêpuje siê wyrazem
trzech;
4) w §48 ust. 1 po wyrazie kadencji, dodaje siê wyrazy na
dzieñ przypadaj¹cy;
5) w §55 ust. 2 po wyrazie powo³ania, stawia siê przecinek
i dodaje wyraz mianowania;
6) w §61 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
2. Zatrudnienie jest poprzedzone odpowiednio konkursem lub naborem w rozumieniu przepisów ustawy
o pracownikach samorz¹dowych;
7) w §63:
a) po ust. 6 dodaæ ust. 6a w brzmieniu:
*6a. Mianowanie jako forma nawi¹zania stosunku
pracy z pracownikami Urzêdu jest stosowana wobec
osób, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
a. maj¹ co najmniej 40 lat pracy w tym nie mniej ni¿
15 lat pracy w administracji publicznej,
b. posiadaj¹ wysokie kwalifikacje zawodowe,
c. ciesz¹ siê nieposzlakowan¹ opini¹,
d. ostatnia ocena okresowa pracy urzêdnika jest pozytywna,
e. zatrudnienie dotyczy stanowiska urzêdniczego.;
b) w ust. 8 po wyrazach w ust. 4, stawia siê przecinek
i wyra¿enie 6a;

a) §17 otrzymuje nowe brzmienie:
§17. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Burmistrza z prac wykonanych w okresie
miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,

4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6) wolne wnioski i zapytania.;
b) w §19 ust. 1 skrela siê wyrazy na pocz¹tku ka¿dej
sesji;
c) w §37 ust. 1 skrela siê kropkê i dodaje wyraz (mandatu).;
d) w §46 ust. 2 pkt 2 wyraz zmierzeñ, zastêpuje siê
wyrazem zamierzeñ;
9) w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym za³¹cznik
nr 4 do Statutu:
a) w §18 po ust. 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygniêcia
w formie uchwa³, opinii oraz wniosków.;
b) w §19 po wyrazie Uchwa³y stawia siê przecinek
i dodaje wyrazy opinie i wnioski.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta S³upcy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Andrzej Szymkowiak
* Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr
NK.Ko.1.0911-103/07 z dnia 23 maja 2007 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §1 pkt 7 lit. a uchwa³y Nr VIII/43/07 Rady
Miasta S³upcy z dnia 21 kwietnia 2007 r. zmieniaj¹cej
uchwa³ê
w
sprawie
Statutu
Miasta
S³upcy
 ze wzglêdu na istotne naruszenia prawa.
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UCHWA£A Nr VIII/59/2007 RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - dzia³ka nr 224/1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27»marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
zmiana: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy Gniezno
uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - dzia³ka nr 224/1, zwany dalej planem, stwierdzaj¹c jego zgodnoæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy (Uchwa³a
nr 119/XI/2000 Rady Gminy Gniezno z dnia 28.02.2000 r.).
2. Granica opracowania - uchwalenia planu okrelona
zosta³a na rysunku planu.
3. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
2) rozstrzygniecie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do
niniejszej uchwa³y, bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹;
3) rozstrzygniecie Rady Gminy o sposobie realizacji,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi¹ce za³¹cznik nr 3, bêd¹cy jej
integraln¹ czêci¹.
4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa
o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - dzia³ka nr 224/1;
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony sym-

bolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi
okrelonymi na rysunku planu;
3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê poziomego rzutu bry³y budynku (po
zewnêtrznym obrysie przegród zewnêtrznych), który nie
uwzglêdnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych
elementów wystaj¹cych poza obrys budynku, przy czym
powierzchniê zabudowy dzia³ki obliczamy jak sumê
powierzchni zabudowy wszystkich istniej¹cych i projektowanych obiektów budowlanych wraz z budynkami
gospodarczymi i gara¿ami, wystêpuj¹cych w obrêbie
dzia³ki;
4) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ wyra¿ony w procentach stosunek powierzchni
niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni
dzia³ki budowlanej;
5) linii zabudowy obowi¹zuj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ
liniê reguluj¹c¹ usytuowanie zabudowy na dzia³ce
budowlanej, która jest cile okrelona na rysunku planu
z dopuszczeniem mo¿liwoci:
a) miejscowego wysuniêcia czêci budynku (ryzality,
balkony, wykusze, okapy, schody zewnêtrzne, tarasy
itp.) przed wskazan¹ liniê, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
- je¿eli linia zabudowy jest jednoczenie lini¹
rozgraniczaj¹c¹ terenu, mog¹ byæ wysuniête tylko
czêci budynku powy¿ej parteru,
- g³êbokoæ wysuniêcia nie mo¿e przekroczyæ 1,3 m,
- suma szerokoci wysuniêtych elementów ciany
nie mo¿e przekroczyæ 30% jej d³ugoci,
b) miejscowego cofniêcia czêci budynku za wskazan¹
liniê, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
- g³êbokoæ cofniêcia nie mo¿e szerokoci frontu
dzia³ki, mo¿e przekroczyæ 5%
- suma szerokoci cofniêtych elementów ciany nie
mo¿e przekroczyæ 30% jej d³ugoci,
c) lokalizowania otworów okiennych i drzwiowych;
6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nale¿y przez
to rozumieæ liniê okrelaj¹c¹ maksymalny zasiêg
zabudowy w obrêbie dzia³ki budowlanej lub terenu, która
jest cile okrelona na rysunku planu z dopuszczeniem
mo¿liwoci:
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a) miejscowego wysuniêcia czêci budynku (ryzality, balkony, wykusze, okapy, schody zewnêtrzne, tarasy itp.)
przed wskazan¹ liniê, przy zachowaniu nastêpuj¹cych
warunków:
- je¿eli linia zabudowy jest jednoczenie lini¹
rozgraniczaj¹c¹ terenu, mog¹ byæ wysuniête tylko
czêci budynku powy¿ej parteru,
- g³êbokoæ wysuniêcia nie mo¿e przekroczyæ 1,3 m,
- suma szerokoci wysuniêtych elementów ciany
nie mo¿e przekroczyæ 30% jej d³ugoci;
b) lokalizowania otworów okiennych i drzwiowych;
7) wysokoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksymalny pionowy wymiar budynku liczony od poziomu
terenu przy budynku do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi
dachu lub punktu zbiegu po³aci dachowych;
8) budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - nale¿y przez
to rozumieæ budowê drogi oraz wybudowanie pod
ziemi¹ na ziemi albo nad ziemi¹ przewodów lub
urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, ciep³owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;
9) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ nieruchomoæ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielkoæ,
cechy geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz
wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej
spe³niaj¹ wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj¹ce z przepisów szczególnych i aktów prawa miejscowego;
10) dostêpie do drogi publicznej - nale¿y przez to rozumieæ
bezporedni dostêp do tej drogi albo dostêp do niej przez
drogê
wewnêtrzn¹
lub
przez
ustanowienie
odpowiedniej s³u¿ebnoci drogowej;
12) frontowa granica dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ
dzia³ki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê g³ówny wjazd lub wejcie na dzia³kê;
13) reklamie wielkogabarytowej - nale¿y przez to rozumieæ
wolno stoj¹ce urz¹dzenie reklamowe lub umieszczone na
obiekcie budowlanym albo ogrodzeniu o powierzchni
wiêkszej od 2,0 m2.
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objêtego
planem;
2) umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych;
3) okrelenie warunków architektonicznych i urbanistycznych dla terenu objêtego planem.
2. W planie wyznacza siê nastêpuj¹ce funkcje terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
2) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu
symbolem ZI;

3) tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP;
4) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu symbolem E;
5) tereny komunikacji - droga wewnêtrzna oznaczone na
rysunku planu symbolem KDW;
6) tereny komunikacji - teren pod poszerzenie istniej¹cej
drogi publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem
KD.
DZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3. 1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN,
2MN i 3MN wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania:
1) budynki w zabudowie wolnostoj¹cej;
2) lokalizacja budynków na dzia³kach zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowi¹zuj¹cymi
liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) gara¿e dla samochodów osobowych stanowiæ mog¹ integraln¹ czêæ budynków lub wolnostoj¹ce;
4) maksymalna wysokoæ budynków 10,0 m;
5) wymaga siê przekrycia budynków dachami stromymi
o nachyleniu nie mniejszym ni¿ 22° i nie wiêkszym ni¿ 45°
w obrêbie min. 80% powierzchni zabudowy, na pozosta³ej
powierzchni dopuszcza siê inne spadki;
6) minimum 30% powierzchni dzia³ki budowlanej musi byæ
terenem biologicznie czynnym;
7) na rysunku planu przedstawiony jest postulowany
podzia³ na dzia³ki budowlane. Dopuszcza siê inny podzia³
na dzia³ki pod warunkiem, ¿e:
a) ka¿da dzia³ka bêdzie posiadaæ dostêp do drogi
publicznej,
b) projektowane budynki powstan¹ zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
c) dzia³ki bêd¹ mia³y powierzchniê nie mniejsz¹ ni¿ 800
m2,
8) tereny MN mog¹ stanowiæ przestrzeñ do budowy
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§4. Wyznacza siê tereny zieleni izolacyjnej na obszarach
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI.
1) szerokoæ pasa zieleni izolacyjnej okrelono na rysunku
planu;
2) tereny zieleni izolacyjnej mog¹ stanowiæ przestrzeñ do
budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
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3) dopuszcza siê stawianie ogrodzeñ;
4) teren ZI mo¿e byæ podzielony na mniejsze dzia³ki.
§5. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej na obszarach
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP. Tereny zieleni
mog¹ stanowiæ przestrzeñ do budowy urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
§6. Wyznacza siê tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem
E, stanowi¹ce przestrzeñ do budowy urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
§7. Zasady urz¹dzania, modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji:
1. Wyznacza siê tereny komunikacji - droga wewnêtrzna
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.
1) szerokoæ pasa drogowego okrelona zosta³a na
rysunku planu;
2) obowi¹zuje rozdzia³ chodnika od jezdni;
3) tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do budowy
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2. Wyznacza siê tereny komunikacji - teren pod poszerzenie
istniej¹cej drogi publicznej, oznaczone na rysunku planu
symbolem KD.
1) szerokoæ pasa pod poszerzenie istniej¹cej drogi publicznej okrelona zosta³a na rysunku planu;
2) obowi¹zuje rozdzia³ chodnika od jezdni;
3) tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do budowy
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Na ka¿dej dzia³ce budowlanej na terenach oznaczonych symbolem MN nale¿y zlokalizowaæ co najmniej jedno
miejsce postojowe dla samochodów osobowych poza miejscem w gara¿u.
§8. Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó³czesnej.
1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
ustala siê obowi¹zek, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, uzgodnienia wszelkich prac ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu celem ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu prac
archeologicznych.
2. W przypadku, kiedy w trakcie prowadzenia robót
budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot,
co do którego istnieje przypuszczenie, i¿ jest on
zabytkiem, nale¿y:
1) wstrzymaæ wszelkie roboty mog¹ce uszkodziæ lub zniszczyæ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyæ, przy u¿yciu dostêpnych rodków, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezw³ocznie zawiadomiæ o tym w³aciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeli nie jest
to mo¿liwe, burmistrza.
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§9. 1. Zakazuje siê umieszczania reklam wielkogabarytowych.
2. Zakazuje siê malowania informacji reklamowej:
napisów i rysunków, bezporednio na dachach i cianach
budynków, a tak¿e na ogrodzeniach od strony ulicy.
3. Dopuszcza siê umieszczanie elementów reklamowych
(szyldy, reklamy, tablice informacyjne) na krawêdzi dachu,
cianie budynku czy ogrodzeniu, przy czym nakazuje siê, aby:
1) szyldy i elementy reklamowe umieszczane na cianach
budynków i krawêdzi dachu nawi¹zywa³y do podzia³ów i
kolorystyki elewacji;
2) szyldy i elementy reklamowe umieszczane na ogrodzeniach nawi¹zywa³y do charakteru jego wykonania
poprzez: stosowanie podobnych materia³ów, wpisania
w rozstaw przêse³ lub rytm i powtarzalnoæ innych charakterystycznych elementów ogrodzenia.
4. Zakazuje siê umieszczania noników reklamowych:
1) w sposób zastrze¿ony dla znaków drogowych lufa
w sposób utrudniaj¹cy ich odczytanie;
2) w miejscach i w sposób zastrze¿ony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniaj¹cy ich odczytanie;
3) na drzewach i na terenach zieleni, za wyj¹tkiem tablic
i znaków informacyjnych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu;
4) na obiektach i urz¹dzeniach infrastruktury technicznej.
§10. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.
1. Zakazuje siê wprowadzania funkcji, które powoduj¹ lub
mog¹ spowodowaæ przekroczenie dopuszczalnej emisji
zanieczyszczeñ, dopuszczalnego poziomu ha³asu lub
wibracji, rozprzestrzenianie siê dra¿ni¹cych woni i wiat³a
o du¿ym natê¿eniu, poza terenem do którego w³aciciel
posiada tytu³ prawny, lub wprowadzaj¹ce ograniczenia w
u¿ytkowaniu terenów przylegaj¹cych.
2. Nakazuje siê stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotycz¹cych szczegó³owych zasad ochrony
powierzchni ziemi, w szczególnoci:
1) minimalizowanie przekszta³ceñ powierzchni ziemi
i jej ochronê przed erozj¹ poprzez w³aciwe zagospodarowanie terenu i od prowadzanie wód opadowych;
2) przy realizacji robót ziemnych nale¿y nakazaæ zdjêcie
ca³ej warstwy próchnicznej gleby zalegaj¹cej pod inwestycj¹ oraz jej odpowiednie zdeponowanie
i przywrócenie na fragmentach niezabudowanych;
3) masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy
nale¿y wykorzystaæ w pierwszej kolejnoci do niwelacji
terenu lub ukszta³towania form terenu spe³niaj¹cych
funkcje estetyczne i ekranuj¹cych poszczególne nieruchomoci;
4) realizacja przedsiêwziêcia mog¹cego prowadziæ do
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych wymaga zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeñ stosownie do lokalnych warun-
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ków hydrogeologicznych, co powinno zostaæ uwzglêdnione w treci projektu budowlanego.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzenia cieków
oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnej:

3. Gospodarkê odpadami w tym odbiór i segregacjê odpadów nale¿y prowadziæ zgodnie z zachowaniem podstawowych przepisów o utrzymaniu porz¹dku i czystoci, planem gospodarki odpadami oraz kieruj¹c siê zasadami
zrównowa¿onego rozwoju i ochrony rodowiska.

1) na terenie objêtym planem dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników bezodp³ywowych lub do
sieci kanalizacji sanitarnej;

§11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
1. W dotychczasowym zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu
pozastawia siê tereny stanowi¹ce obszar objêty niniejszym planem do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami planu, ustanowionymi w przepisach niniejszej uchwa³y.
2. Budynki, obiekty kubaturowe, ogrodzenia i elementy zagospodarowania istniej¹ce w pasach drogowych
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi pozostawia
siê do czasu modernizacji (budowy) ulicy jako tymczasowe zagospodarowanie - bez prawa powiêkszania kubatury, z mo¿liwoci¹ dokonywania remontów.
§12. Zasady uzbrojenia terenów oraz modernizacja
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. Uzbrojenie koliduj¹ce z wyznaczonymi terenami
zainwestowania nale¿y zlikwidowaæ lub prze³o¿yæ na zasadach okrelonych w dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na podstawie warunków technicznych.
2. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowi¹zuje zakaz
wykonywania trwa³ych urz¹dzeñ terenowych, nasadzeñ
do czasu likwidacji kolizji, niezale¿nie od tego, czy obszary
te zosta³y zaznaczone na rysunku planu.
3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego nale¿y
prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji, poza pasem jezdni. W uzasadnionych przypadkach,
podyktowanych warunkami technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza siê inne trasy przebiegu sieci.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê oraz
warunki modernizacji i rozwoju sieci wodoci¹gowej:
1) zabudowania na terenie objêtym planem nale¿y
zaopatrzyæ w wodê z sieci wodoci¹gowej;
2) za niezbêdne uznaje siê rozbudowê istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej dla potrzeb zwi¹zanych z uzbrojeniem
terenu objêtego planem;
3) stosownie do postanowieñ przepisów pkt 1) i 2), nowe
odcinki sieci wodoci¹gowej przewidziane dla uzbrojenia terenów MN winny przebiegaæ w liniach rozgraniczaj¹cych teren Kw;
4) rozbudowa sieci wodoci¹gowej winna zapewniæ
mo¿liwoæ korzystania z wody do celów przeciwpo¿arowych.

2) dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych
z terenu objêtego planem do gruntu lub sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza siê równie¿ retencjonowanie;
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia w systemy
energetyczne oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci
energetycznych:
1) zabudowania na terenie objêtym planem nale¿y
zaopatrzyæ w energiê na warunkach okrelonych przez
gestora sieci;
2) szczegó³owy sposób i zakres budowy sieci okreli
gestor sieci na etapie realizacji poszczególnych
przedsiêwziêæ inwestycyjnych;
3) w przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniej¹c¹
infrastruktur¹ techniczn¹ elektroenergetyczn¹ oraz
braku mo¿liwoci zachowania wymaganych stosownymi przepisami odleg³oci od sieci, dopuszcza siê jej
przebudowê na warunkach okrelonych przez gestora
sieci.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia w system
telekomunikacyjny oraz warunki modernizacji i rozwoju
systemu:
1) rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do
potrzeb, obejmuje mo¿liwoæ modernizacji i budowy
centrali oraz sieci abonenckich, z dopuszczeniem
ró¿nych operatorów, a tak¿e rozbudowê sieci ogólnodostêpnych automatów telefonicznych;
2) nakazuje siê stosowanie, sieci kablowych;
3) na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizowania
anten przekanikowych telefonii komórkowej.
8. Ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne
kot³ownie na paliwa niskoemisyjne.
§13. Zasady obs³ugi w zakresie gospodarki odpadami.
1. Unieszkodliwianie
sta³ych
odpadów
bytowych
poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych
pojemnikach poprzedzone segregacj¹ oraz wywóz przez
koncesjonowanego przewonika na zorganizowane
wysypisko.
2. Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z Planem
gospodarki odpadami dla Gminy Gniezno.
§14. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje nakaz
rozpoznania geotechnicznego wystêpuj¹cego gruntu rodzimego w celu prawid³owego posadowienia budynków oraz
uzbrojenia technicznego, podziemnego w zakresie nonoci
gruntów oraz wystêpowania wody gruntowej i jej agresywnoci.
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DZIA£ III
Przepisy koñcowe
§15. Trac¹ moc ustalenia wszelkich opracowañ planistycznych w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej
uchwa³y.
§16. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15%.

Poz. 2966

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 30 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr VIII/59/2007
Rady Gminy Gniezno
z 14 czerwca 2007 r.w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Szczytniki Duchowne dzia³ka nr 224/1.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FUNKCJONOWANIA.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717) art. 717 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr
113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r.
O finansach publicznych (Dz.U. z 2003 Nr 15 poz. 148, Nr 45,
poz. 391 i Nr 65 poz. 594) Rada Gminny w Gnienie rozstrzyga
co nastêpuje.
I.

Sposób realizacji

Zapisania w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ Gminy to:
1) budowa sieci rozdzielczej doprowadzaj¹cej wodê do
projektowanych dzia³ek przy partycypacji w³acicieli dzia³ek.
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy partycypacji w³acicieli dzia³ek ok. 2014 roku.
3) kanalizacji deszczowej na omawianym terenie nie
przewiduje siê.

Wymienione wy¿ej zadania bêd¹ realizowane w oparciu o
zasady zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym
o zamówieniach publicznych, o samorz¹dzie gminnym,
o ochronie rodowiska itp.
II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
ród³a finansowania - inwestycja z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacji wyszczególniona w punkcie l, objêta
realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
bêdzie
finansowana
z bud¿etu Gminy, kredytów. Funduszy unijnych przy udziale
inwestorów zewnêtrznych w oparciu o ustawê z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzglêdnieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ
i sposobów ich realizacji.
Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy
jest materia³em do formu³owania zadañ wieloletniego
planu inwestycyjnego Gminy.

4) zaopatrzenie w energie elektryczna bêdzie realizowane na
koszt w³acicieli dzia³ek na warunkach uzgodnionych z
w³acicielem sieci.

2967
UCHWA£A Nr IX/64/07 RADY GMINY W TURKU
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Turek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
ze zmianami; Dz.U. z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r
Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002
r., Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Dz.U.

z 2003 r., Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 r., Nr 153 poz. 1271,
Dz.U. z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz.
1203, Dz.U. 2002 r., Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r., Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Dz.U. z 2005 r., Nr
175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337) i art. 21 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
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lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 31,
poz. 266 ze zmianami: Dz.U. z 2006 r., Nr 86, poz. 602, Dz.U
z 2006 r., Nr 94, poz. 657, Dz.U. z 2006 r., Nr 167, poz. 1193,
Dz.U. Nr 86 poz. 602, oraz z 2006 Dz.U. Nr 249, poz. 1833) Rada
Gminy Turek uchwala co nastêpuje:

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/209/02 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad ustalania
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu gminy
Turek.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Przyjmuje siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Turek na lata 2007 - 2011
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
() Ireneusz Kolenda

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Turek.

Za³¹cznik nr 1

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY TUREK NA LATA 2007 - 211
PROGNOZA DOTYCZ¥CA GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY TUREK NA LATA 2007 - 2011.
1.

Aktualna wielkoæ zasobów lokalowych
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3. Prognoza dotycz¹ca wielkoci zasobów mieszkaniowych na lata 2007 - 2011 z podzia³em na lokale mieszkalne i
pozosta³e.

Liczba lokali mieszkalnych ogó³em 21
Powierzchnia lokali mieszkalnych ogó³em 1081,56 m2
2. W posiadanych zasobach lokalowych brak jest wyodrêbnionych lokali socjalnych.
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Nie przewiduje siê wzrostu liczby lokali mieszkalnych.

 

 

 

 



























































































4. Ocena aktualnego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
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II. ANALIZA POTRZEB ORAZ REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
GMINY TUREK W LATACH 2007 - 2011.
1. Jednym z wa¿niejszych problemów, które nale¿y rozwi¹zaæ jest z³y stan techniczny budynków. W du¿ej mierze
stan ten wynika z zaawansowanego wieku obiektów
jak te¿ ich zu¿ycia wskutek wieloletniego eksploatowania
przy braku wystarczaj¹cych rodków na remonty
kapitalne. Szczegó³owej oceny stanu technicznego budynków dokonano w rozdziale I .4. (tabela: ocena aktualnego
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego).
2. W latach 2007 - 2011 przewiduje siê remonty bie¿¹ce
budynków tj. konserwacje dachów i bie¿¹ce usuwanie

awarii. Budynek w Cisewiu stanowi zagro¿enie dla lokatorów. Niezbêdne jest przeniesienie najemcy do innego
zasobu mieszkaniowego.
3. Priorytetow¹ rangê nadaje siê remontom przeprowadzonym na podstawie art. 70 ustaw z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pó. zm.) tj. wynikaj¹ce z wymogów bezpieczeñstwa dla ¿ycia i zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia
lub rodowiska, a w szczególnoci instalacji elektrycznej
dro¿noci i szczelnoci przewodów.

III. PLANOWANA SPRZEDA¯ LOKALI MIESZKALNYCH W KOLEJNYCH LATACH
1. Iloæ lokali przeznaczonych do sprzeda¿y w kolejnych
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latach okrela siê na podstawie wniosków lub deklaracji
najemców.
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2. Dopuszcza siê sprzeda¿ lokali mieszkalnych na zasadach
okrelonych w ustawie o gospodarce nieruchomociami

oraz ustawie o ochronie praw lokatorów.

IV. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ DOTYCZ¥ KSZTA£TOWANIA ZRÓ¯NICOWANYCH
STAWEK CZYNSZOWYCH I ICH DOSTOSOWANIA W CI¥GU KOLEJNYCH LAT DO POZIOMU,
KTÓRY POZWALI UTRZYMAÆ MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY NA DOTYCHCZASOWYM POZIOMIE.
1. Najemcy lokali w budynkach tworz¹cych mieszkaniowy
zasób gminy op³acaj¹ czynsz, którego wysokoæ ustala siê
wg wymienionych poni¿ej zasad.

1) Wysokoæ stawki bazowej czynszu miesiêcznego za 1
m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu ustala w drodze
zarz¹dzenia Wójt Gminy.

2. Czynsz nie obejmuje op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹
mieszkania niezale¿nych od w³aciciela tj. op³at za energiê
elektryczn¹, wodê i nieczystoci p³ynne i sta³e.

2) Zmiana stawki bazowej o której mowa w pkt 1 dokonana mo¿e byæ raz w roku.

3. Ustalenie stawek czynszu

3) Na miesiêczny czynsz najmu lokalu sk³adaj¹ siê
nastêpuj¹ce elementy:
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a) Stawka bazowa,
b) Czynniki wp³ywaj¹ce na wysokoæ czynszu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce czynniki:
1) podwy¿szaj¹ce czynsz z tytu³u wyposa¿enia w lokal;
- CO 25%
- CW 25%
- Kanalizacja 10%

Poz. 2967

7. Nie podwy¿sza siê stawek czynszu za ulepszenia dokonane za zgod¹ zarz¹dcy przez najemcê na w³asny koszt, o ile
koszty ulepszeñ nie zosta³y zwrócone.
8. Czynsz obejmuje: koszty administrowania, koszty
konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty
utrzymania pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym
op³aty za energiê ciepln¹ i elektryczn¹ w tych pomieszczeniach.
9. Najemca oprócz czynszu jest zobowi¹zany do uiszczania
zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at nie zale¿nych
od w³aciciela tj.: op³at za dostawê do lokalu energii
elektrycznej, wody oraz odbiór nieczystoci.

- ³azienka, wc. 40%
2) obni¿aj¹ce czynsz z tytu³u braku:
- bie¿¹cej wody w lokalu mieszkalnym 10%
- brak pod³¹czenia lokalu do kanalizacji 10%
5. Czynsz najmu jest p³acony do 10 ka¿dego miesi¹ca.
6. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szaæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu z 3 miesiêcznym
wypowiedzeniem, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.

10. Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
11. Zak³ada siê wprowadzenie podwy¿ki stawki czynszu
w skali umo¿liwiaj¹cej stopniowe dochodzenie do czynszu
wynosz¹cego w stosunku rocznym 3% wartoci
odtworzeniowej.

*V. PRZYDZIA£ LOKALI MIESZKALNYCH
Bêdzie rozpatrywany na
nych wed³ug kolejnoci
mieszkalnych dokonuje Wójt
komisji mieszkaniowej przez

podstawie podañ rejestrowawp³ywów. Przydzia³u lokali
Gminy w oparciu o propozycjê
niego powo³anej.

1. Maj¹c na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem
mieszkaniowym okrela siê nastêpuj¹ce zasady:
1) lokatorom posiadaj¹cym zad³u¿enia z tytu³u czynszu
lub innych op³at nale¿y umo¿liwiæ zamianê lokalu na
lokal o ni¿szym czynszu,
2) osobê z któr¹ lokal ma byæ zamieniany mo¿e byæ
mieszkaniec innej gminy który sp³aci zaleg³oci
d³u¿nika.

2. O przydzia³ lokalu mo¿e ubiegaæ siê osoba, która ma
trudne warunki mieszkaniowe:
a) dochód w wysokoci poni¿ej, uprawniaj¹cy do op.
spo³.,
b) zamieszkuje co najmniej 5 lat na terenie gminy.
3. Zak³ada siê mo¿liwoæ negatywnego za³atwiania
wniosków o najem lokalu w sytuacji gdy sk³adaj¹cym jest
osoba która zby³a swój lokal lub budynek mieszkalny,
wzglêdnie dokona³a zamiany na gorszy, albo jest
w³acicielem lub wspó³w³acicielem budynku mieszkalnego.

VI. SPOSÓB I ZASADY ZARZ¥DZANIA LOKALI I BUDYNKAMI WCHODZ¥CYMI
W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY TUREK ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY
W ZAKRESIE ZARZ¥DZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2007 - 2011.
1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarz¹dza Wójt Gminy
Turek.
2. Nie przewiduje siê zmian w zakresie zarz¹dzania tym
zasobem w najbli¿szych latach.

3. Wykonywany przez Wójta Gminy zarz¹d wspólnymi nieruchomociami w których znajduj¹ siê lokale bêd¹ce
w³asnoci¹ gminy i w³acicieli lokali wczeniej wykupionych od gminy bêdzie ustawa³ w miarê wykupu przez
najemców wszystkich lokali w budynku.

VII. RÓD£A FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2007 - 2011.
1. ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy
w latach 2007 - 2011 bêd¹:
- wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne,
- wp³ywy z czynszów za lokale u¿ytkowe,
- rodki z bud¿etu gminy.

2. W budynkach, w których czêæ lokali zosta³a wykupiona
przez najemców, prace remontowe i modernizacyjne s¹
finansowane ze rodków funduszu remontowego wspó³w³acicieli utworzonego regulaminem wspólnoty mieszkaniowej.
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* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr
NK.Ko.1.0911-162/07 z dnia 19 lipca 2007 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ pkt V za³¹cznika nr 1 stanowi¹cego integraln¹

Poz. 2967, 2968

czêæ uchwa³y Nr IX/64/07 Rady Gminy w Turku z dnia 27
czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Turek  ze
wzglêdu na istotne naruszenia prawa.

2968
UCHWA£A Nr VI/42/07 RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie okrelenia Regulaminu utrzymania czystoci
i porz¹dku dla Miasta i Gminy ¯erków
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o
utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tj. Dz.U.
z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) po zaopiniowaniu
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska ¯erkowa
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê Regulamin utrzymania czystoci
i porz¹dku dla Miasta i Gminy ¯erków stanowi¹cy za³¹cznik
do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy ¯erków.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXI/122/97 Rady Miejskiej
¯erkowa z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia
szczegó³owych zasad utrzymania czystoci porz¹dku na terenie gminy.
§4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej ¯erkowa
() mgr Barbara Urbañska
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Za³¹cznik
do uchwa³y nr VI/42/07
Rady Miejskiej ¯erkowa
z dnia 27 czerwca 2007 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI
I PORZ¥DKU DLA MIASTA I GMINY ¯ERKÓW
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela szczegó³owe zasady utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy ¯erków.
§2. Regulamin obowi¹zuje w³acicieli nieruchomoci,
mieszkañców, osoby przebywaj¹ce czasowo na terenie Gminy oraz przedsiêbiorców wiadcz¹cych us³ugi w zakresie
utrzymania czystoci i porz¹dku.
§3. Ilekroæ w regulaminie mówi siê o:
1) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.).
2) Nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ czêæ
powierzchni ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoci, jak równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub
czêæ takich budynków.
3) W³acicielach nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych, oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomociami.
4) W³acicieli nieruchomoci zabudowanej budynkami
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrêbn¹ w³asnoæ lokali  nale¿y przez to rozumieæ osoby sprawuj¹ce
zarz¹d nieruchomoci¹ wspóln¹, lub w³acicieli lokali,
je¿eli zarz¹d nie zosta³ wybrany.
5) Obiektach u¿ytecznoci publicznej i obs³ugi ludnoci
 nale¿y przez to rozumieæ urzêdy organów administracji,
zak³ady opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej, szko³y i
placówki w rozumieniu przepisów o systemie owiaty,
placówki kulturalno-owiatowe.
6) Odpadach komunalnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e
odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu
na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów
powstaj¹cych w gospodarstwach domowych.
7) Odpadach wielkogabarytowych  nale¿y przez to
rozumieæ jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e ze
wzglêdu na du¿e rozmiary i masê, nie mo¿e byæ umieszczany w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
8) Odpadach ulegaj¹cych biodegradacji  nale¿y przez to
rozumieæ odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

wymienione w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych
siê na odpady komunalne.
9) Odpadach zielonych  nale¿y przez to rozumieæ frakcjê
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych
w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych.
10) Odpadach opakowaniowych  nale¿y przez to rozumieæ
opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze
szk³a, opakowania z blachy stalowej i opakowania
z aluminium, wymienione w KPGO poród 18 strumieni
sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne.
11) Odpadach budowlanych  nale¿y przez to rozumieæ
odpady pochodz¹ce z remontów i budów wymienion¹
w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne.
12) Odpadach niebezpiecznych  nale¿y przez rozumieæ
jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych
w KPGO np.: baterie, akumulatory, wietlówki, resztki farb,
lakierów, rozpuszczalników, rodków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,
opakowania po rodkach ochrony rolin i nawozach, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki.
13) Urz¹dzeniach na odpady (pojemniki na odpady)  nale¿y
przez to rozumieæ kosze i inne pojemniki wykonane
z metalu lub tworzyw sztucznych oraz worki z tworzyw
sztucznych s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów.
14) Selektywnej zbiórce odpadów  nale¿y przez to rozumieæ
oddzielne gromadzenie szk³a, papieru, tworzyw sztucznych, odzie¿y i innych odpadów, które mog¹ byæ poddawane procesowi segregacji.
15) Sk³adowisku odpadów  nale¿y przez to rozumieæ obiekt
budowlany przeznaczony do sk³adowania odpadów.
16) Podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi wydane przez
burmistrza miasta wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie gospodarki odpadami.
17) Harmonogramie  nale¿y przez to rozumieæ harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta
i Gminy ¯erków.
15) Górnych stawkach op³at  nale¿y przez to rozumieæ
górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/w³acicieli lokali za us³ugi,
podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania siê
zebranych na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych.
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19) Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny - sprzêt stanowi¹cy odpady w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach.
20) Zbieraj¹cy zu¿yty sprzêt  nale¿y przez to rozumieæ prowadz¹cego punkt zbierania zu¿ytego sprzêtu, w tym sprzedawcê detalicznego i sprzedawcê hurtowego, oraz gminn¹
jednostkê organizacyjn¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiêbiorcê
posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
21) Przetwarzanie zu¿ytego sprzêtu - nale¿y przez to rozumieæ
wszystkie czynnoci podejmowane po przekazaniu
zu¿ytego sprzêtu do przedsiêbiorcy prowadz¹cego
zak³ad przetwarzania w celu demonta¿u obejmuj¹cego
usuniêcie z tego sprzêtu sk³adników niebezpiecznych,
materia³ów i czêci sk³adowych, pociêcie oraz przygotowanie do odzysku lub unieszkodliwiania.
22) Nieczystociach ciek³ych - nale¿y przez to rozumieæ
cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych.
23) Zbiornikach bezodp³ywowych  nale¿y przez to rozumieæ
instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstania.
24) Stacjach zlewnych  nale¿y przez to rozumieæ instalacje
i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.
25) Zabudowie wielorodzinnej  nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejciach, licz¹cymi wiêcej ni¿ trzy
kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie
piêtro), które mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ i w ten sposób
tworzyæ zabudowê z wieloma wejciami.
26) Zabudowie jednorodzinnej  nale¿y przez to rozumieæ
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespó³
takich budynków, wraz budynkami gara¿owymi i gospodarczymi.
27) Chowie zwierz¹t  nale¿y przez to rozumieæ wszelkie formy
posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³
prawny oraz sposób ich utrzymywania i u¿ytkowania.
28) Zwierzêtach domowych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególnoci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, winki morskie, ryby i ¿ó³wie hodowane
w akwarium oraz inne zwierzêta uznane za nadaj¹ce sie
do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych.
29) Zwierzêtach gospodarskich  nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególnoci: konie, byd³o, winie, owce,
kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie,
króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane,
pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;

30) Zwierzêtach bezdomnych - nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y,
zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka,
a nie ma mo¿liwoci ustalenia ich w³aciciela lub innej
osoby, pod której opieka trwale pozostawa³y.
31) KPGO  Krajowy Program Gospodarki Odpadami.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci
§4. 1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do utrzymania porz¹dku, czystoci oraz nale¿ytego stanu
sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomoci poprzez:
1) Gromadzenie odpadów z terenu nieruchomoci
w urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych.
2) Utrzymywanie urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zbierania
odpadów komunalnych, w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym.
3) Utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym pomieszczeñ w których znajduj¹ siê urz¹dzenia na odpady.
4) Przy³¹czenie nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
5) Przy³¹czenie nieruchomoci do nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej najpóniej w terminie trzech miesiêcy od
dnia oddania jej do eksploatacji.
6) Wyposa¿enie nieruchomoci w szczelny zbiornik bezodp³ywowy w którym s¹ gromadzone nieczystoci ciek³e
lub przydomow¹ oczyszczalniê cieków bytowych
w której s¹ oczyszczane cieki  na terenach nie skanalizowanych.
7) Oddzielne gromadzenie cieków bytowych, gnojówki oraz
gnojowicy.
8) Gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach do tego
przystosowanych, na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami oraz w zbiornikach na odchody o pojemnoci umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez
wymagany przepisami okres.
9) Stosowanie nawozów organicznych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
10) Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
wy³¹cznie w miejscach dozwolonych, czyli na terenie
utwardzonym i pod warunkiem odprowadzania powstaj¹cych cieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników
bezodp³ywowych.
11) Przeprowadzanie napraw pojazdów zwi¹zanych
z ich bie¿¹c¹ eksploatacj¹ w taki sposób, aby nie spowodowa³y zanieczyszczenia wód i gleby oraz nie by³y uci¹¿liwe dla s¹siadów.
12) Usuwanie zanieczyszczeñ z terenu nieruchomoci i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno  higienicznego.
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13) Usuwanie zanieczyszczeñ z powierzchni posadzek,
pod³óg, cian i stropów przeznaczonych do wspólnego
u¿ytkowania pomieszczeñ budynków wielolokalowych,
np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind,
studzienek okien piwnicznych, rur spustowych rynien
z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich
nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego.
14) Usuwanie ze cian budynków, ogrodzeñ i innych
obiektów og³oszeñ, plakatów, napisów.
15) Umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ w miejscach do
tego celu przeznaczonych.
16) Oznaczenie nieruchomoci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem
porz¹dkowym nieruchomoci i zadbanie o ich czytelny
wygl¹d.
2. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do
utrzymania czystoci i porz¹dku na chodniku przylegaj¹cym
do nieruchomoci oraz na czêci nieruchomoci udostêpnionej do u¿ytku publicznego poprzez:
1) Uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ.
2) Usuwanie niegu i lodu powinno odbywaæ siê w miarê
mo¿liwoci niezw³ocznie, natomiast innych zanieczyszczeñ w miarê potrzeb lub nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
3) U³o¿enie uprz¹tniêtego b³ota, niegu, lodu lub innych
zanieczyszczeñ na skraju chodnika w taki sposób, aby
mog³y je sprz¹taæ s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie czystoci
jezdnie.
3. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do
usuwania sopli i nawisów niegu z okapów, rynien i dachu,
stwarzaj¹cych zagro¿enie dla przechodniów.
§5. Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady
utrzymania czystoci i porz¹dku, zabrania siê:
1) Gromadzenia odpadów w urz¹dzeniach do tego nie
przeznaczonych.
2) Umieszczania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, leków i innych odpadów
niebezpiecznych wraz z innymi odpadami w pojemnikach
i kontenerach nieprzeznaczonych do tego celu,
w tym pojemników na odpady zmieszane.
3) Spalania odpadów na powierzchni ziemi, w instalacjach
grzewczych budynków oraz innych instalacjach nie
bêd¹cych spalarniami lub wspó³spalarniami odpadów
w myl ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze
zmianami). Dopuszcza siê spalanie odpadów z drewna nie
zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych.

6) Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoci ciek³ych i wód
opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów,
podjazdów, itp.
7) Stosowania rodków chemicznych szkodliwych dla
rodowiska w celu usuniêcia niegu i lodu.
8) Niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury,
urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania
reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów,
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
wiat przystankowych.
9) Umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ itp.
10) Malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu
cianami.
11) Niszczenia rolinnoci: trawników, krzewów i drzew.
12) Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci i uprawiania sportu.
13) Zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t.
ROZDZIA£ III
Zasady lokalizacji urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania
odpadów i gromadzenia nieczystoci p³ynnych
§6. 1)Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ przepisy §22 i §23
Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zmianami).
2) Pojemniki na odpady powinny byæ ustawione na terenie
nieruchomoci, na wyrównanej, w miarê potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê
na niej wody, b³ota i innych zanieczyszczeñ.
3) Na terenie nieruchomoci pojemniki na odpady nale¿y
ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla
pracowników podmiotu uprawnionego lub, gdy takiej
mo¿liwoci nie ma, nale¿y umo¿liwiæ wystawienie
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci. Dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

4) Wylewania nieczystoci ciek³ych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi.

4) Zbiorniki bezodp³ywowe s³u¿¹ce do gromadzenia nieczystoci p³ynnych musz¹ odpowiadaæ wymogom prawa
budowlanego w zakresie projektu, budowy i odbioru.

5) Indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³acicieli nieruchomoci.

5) Szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych
lub oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane
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w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opró¿nienia.
ROZDZIA£ IV
Zasady zbierania odpadów komunalnych
i nieczystoci ciek³ych
§7. 1. Urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na
terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemnoci 60 l;
b) pojemniki na odpady komunalne o pojemnoci od 120 l
do 7.000 l;
c) worki na odpady zmieszane i do selektywnej zbiórki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki o pojemnoci od 120 l do 3.200 l
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
f) pojemniki na odpady niebezpieczne;
g) pojemniki na odpady biodegradowalne.
2. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do:
1) Gromadzenia odpadów z terenu nieruchomoci
w urz¹dzeniach wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych.
2) Prowadzenia selektywnego zbierania nastêpuj¹cych
rodzajów odpadów: szk³a bia³ego i kolorowego, opakowañ
z tworzyw sztucznych, makulatury, odzie¿y, odpadów ulegaj¹cych biodegradacji.
3) Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny,
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji po
uruchomieniu ich odbioru:
-

-

na terenach o zabudowie jednorodzinnej  w³aciciel
nieruchomoci mo¿e sk³adaæ je w przydomowym kompostowniku, w sposób nie powoduj¹cy uci¹¿liwoci
dla s¹siednich nieruchomoci. W przypadku jego braku sk³adaæ w odrêbny, przeznaczony do tego celu,
pojemnik koloru br¹zowego dostarczony przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie zbiórki odpadów komunalnych;
w zabudowie wielorodzinnej najemca/w³aciciel lokalu, który podpisa³ z podmiotem uprawnionym indywidualn¹ umowê przekazuje je w worku lub pojemniku
koloru br¹zowego do podmiotu uprawnionego.

b) Odpady opakowaniowe w wyznaczonych miejscach
w specjalnych pojemnikach tj.:
-

papier i tektura  kolor pojemnika niebieski;

-

szk³o bia³e  kolor pojemnika bia³y;

-

szk³o kolorowe  kolor pojemnika zielony;

-

plastik  kolor pojemnika ¿ó³ty;

c) Odpady niebezpieczne:
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-

przeterminowane leki  mieszkañcy powinni
i mog¹ zwróciæ je bezp³atnie do aptek,

-

zu¿yte baterie  kieszeñ w kolorze czerwonym
do gromadzenia baterii, umieszczona na bocznej
ciance pojemników do selektywnej zbiórki szk³a.
Mieszkañcy mog¹ zwróciæ tak¿e zu¿yte baterie
do sklepów lub do wyznaczonych punktów, które
dysponuj¹ odpowiednimi pojemnikami np. szko³y,
urz¹d, poczta, du¿e zak³ady pracy, obiekty
handlowe.

d) Odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych
urz¹dzeñ do zbierania.
e) Odpady budowlane i z remontów prowadzonych we
w³asnym zakresie s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony.
f) Odpady zielone zbierane w wydzielonym miejscu na
terenie nieruchomoci, w krótkim okresie czasu.
Z powy¿szego obowi¹zku s¹ zwolnione osoby fizyczne
dokonuj¹ce kompostowania odpadów rolinnych we
w³asnym zakresie i na w³asne potrzeby, w sposób nie
powoduj¹cy uci¹¿liwoci dla s¹siednich nieruchomoci.
g) Zu¿yte sprzêty elektryczne i elektroniczne s¹ przekazywane do punktów w tym celu przeznaczonych
 punkty zbierania zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych
i elektronicznych.
4) Dostosowania wielkoci zbiornika bezodp³ywowego do
iloci osób stale lub czasowo przebywaj¹cych na terenie
nieruchomoci.
5) Przepustowoæ przydomowej oczyszczalni cieków musi
zostaæ dostosowana do iloci mieszkañców w sposób
zapewniaj¹cy uzyskanie stopnia ich oczyszczania
okrelonego w przepisach odrêbnych.
3. Postêpowanie z odpadami komunalnymi w miejscach
i na drogach publicznych:
1) Gmina i prowadz¹cy handlow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
o powierzchni powy¿ej 500 m2, s¹ zobowi¹zani ustawiæ
w miejscach publicznych; pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki maj¹ pojemnoæ od 0,12 do 3,2 m3
i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie s¹
przeznaczone, a wiêc:
-

zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe z kieszeni¹ w kolorze czerwonym do gromadzenia zu¿ytych baterii, umieszczona na bocznej ciance
pojemników do selektywnej zbiórki szk³a;

-

bia³y: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne
z kieszeni¹ w kolorze czerwonym do gromadzenia
baterii, umieszczona na bocznej ciance pojemników
do selektywnej zbiórki szk³a;

-

niebieski: przeznaczony na papier i tekturê opakowaniowe i nieopakowaniowe;

-

¿ó³ty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;
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2) Mieszkañcy gminy oraz osoby przebywaj¹ce na jej terenie
zobowi¹zani s¹ do korzystania z koszy ulicznych lub
zabierania odpadów ze sob¹ w przypadku ich braku.
3) Organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do
wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa,
w pojemniki w iloci zapewniaj¹cej utrzymanie czystoci
i porz¹dku oraz zapewnienie odpowiedniej liczby toalet.
§8. Zakazy wynikaj¹ce z koniecznoci zachowania zasad
bezpieczeñstwa oraz w³aciwej eksploatacji urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodp³ywowych:
1) Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿lu,
szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoci gospodarczej.
2) Zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na odpady,
jakichkolwiek odpadów.
3) Do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹
i nieopakowaniow¹ zabrania siê wrzucaæ:
a) opakowania z zawartoci¹,
b) kalkê techniczn¹,
c) prospekty foliowane i lakierowane katalogi.
4) Do pojemników na opakowania szklane zabrania siê wrzucaæ:
a) ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
b) lustra,
c) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne
z pozosta³ociami zawartoci,
d) szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),
e) szyby samochodowe.
5) Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych
zabrania siê wrzucaæ:
a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
b) mokre folie,
c) opakowania i butelki po olejach i smarach,
d) puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
e) opakowania po rodkach chwasto - i owadobójczych.
6) Zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów
zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników
bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ cieki
bytowe.

ROZDZIA£ V
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê
odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych
§9. 1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do:
1) Zawarcia i posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do tego
typu dzia³alnoci oraz posiadania dowodów p³acenia za
te us³ugi przez okres trzech lat W przypadku samodzielnego dostarczania odpadów na sk³adowisko w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany do posiadania dowodu
takiego dzia³ania oraz jego przechowywanie przez okres
trzech lat.
2) Zapewnienia w uzgodnionym terminie podmiotom uprawnionym swobodnego dostêpu do urz¹dzeñ na odpady
celem ich opró¿nienia.
3) Zg³oszenia podmiotom uprawnionym faktu krótkotrwa³ego zwiêkszenia iloci odpadów komunalnych w celu ustalenia warunków ich odbioru.
4) Przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni
wyselekcjonowanych odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu do tego typu dzia³alnoci.
5) Zg³aszania i przekazywania podmiotowi uprawnionemu
odpadów wielkogabarytowych z nieruchomoci lub
przekazywania ich w terminach zbiórek organizowanych
minimum raz w roku.
6) Zg³aszania i przekazywania podmiotowi uprawnionemu
odpadów budowlanych oraz odpadów z remontu prowadzonego we w³asnym zakresie.
7) Zg³aszania i przekazywania podmiotowi uprawnionemu
odpadów zielonych. Z powy¿szego obowi¹zku s¹ zwolnione osoby fizyczne dokonuj¹ce kompostowania odpadów
rolinnych we w³asnym zakresie i na w³asne potrzeby,
w sposób nie powoduj¹cy uci¹¿liwoci dla s¹siednich
nieruchomoci.
8) Przekazywania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych podmiotowi uprawnionemu poprzez zg³oszenie chêci pozbycia siê tych odpadów
lub przekazywania ich w ramach obwonych zbiórek odpadów niebezpiecznych albo w przypadku:
a) przeterminowanych leków  zwróciæ je bezp³atnie do
aptek,
b) zu¿ytych baterii  z³o¿yæ je w kieszeni w kolorze
czerwonym do gromadzenia baterii, umieszczona na
bocznej ciance pojemników do selektywnej zbiórki
szk³a. Mieszkañcy mog¹ zwróciæ tak¿e zu¿yte baterie
do sklepów lub do wyznaczonych punktów, które
dysponuj¹ odpowiednimi pojemnikami.
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9) Zawarcia i posiadania aktualnej umowy na zrzut cieków
komunalnych z jednostk¹ sprawuj¹c¹ zarz¹d nad sieci¹
kanalizacyjn¹.
10) Zawarcia i posiadania aktualnej umowy z podmiotem
uprawnionym do odbioru cieków, osadów ciekowych w
przypadku tych w³acicieli którzy nie s¹ pod³¹czeni do
sieci kanalizacyjnej. Dowody uiszczania op³at za wykonywane w/w. us³ug w³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany przechowywaæ przez okres trzech lat.
11) Systematycznego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
z czêstotliwoci¹ wynikaj¹c¹ z pojemnoci zbiorników
i iloci wody zu¿ywanej w gospodarstwie domowym, tak
aby nie dopuciæ do ich przepe³nienia, b¹d wylewania na
powierzchniê terenu. Przyjmuje siê, ¿e pojemnoæ zbiorników powinna wystarczyæ na opró¿nianie ich nie czêciej
ni¿ raz w tygodniu. Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych odbywa siê na podstawie zamówienia w³aciciela
nieruchomoci, z³o¿onego do podmiotu uprawnionego,
z którym podpisa³ umowê.
12) Systematycznego (wynikaj¹cego z instrukcji eksploatacji)
opró¿niania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni
przydomowych. Usuwanie osadów ciekowych odbywa
siê na podstawie zamówienia w³aciciela nieruchomoci,
z³o¿onego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³
umowê.
2. Usuwanie odpadów z terenów publicznych:
1) Czêstotliwoæ opró¿niania koszy ulicznych powinna byæ
dostosowana do iloci gromadzonych w nich odpadów,
jednak nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ raz w tygodniu. Niezale¿nie od czêstotliwoci opró¿niania koszy ulicznych,
zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹ obowi¹zek nie dopuciæ do
ich przepe³nienia i wysypywania siê odpadów na ziemiê.
2) Czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy powinna odbywaæ siê w taki sposób, aby nie dopuciæ do przepe³nienia pojemników.
3) Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowi¹zany jest do oczyszczenia terenu oraz terenów przyleg³ych,
jeli jest taka potrzeba bezporednio po zakoñczeniu imprezy.
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4) Podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane do u¿ywania
samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów, natomiast do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoci ciek³ych  samochodów asenizacyjnych. Pojazdy, o których mowa wy¿ej, winny byæ
utrzymywane w czystoci.
5) Podmioty uprawnione do odbierania odpadów budowlanych mog¹ u¿ywaæ samochodów przystosowanych do
przewozu kontenerów lub skrzyniowych. Samochody
powinny byæ przykryte, aby nie powodowa³y podczas
transportu zanieczyszczenia i zamiecenia terenu.
6) Podmioty uprawnione do odbierania odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych powinny u¿ywaæ samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposa¿onych, tak aby ich transport nie
powodowa³ zanieczyszczenia i zamiecenia terenu.
7) Pracownicy podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek
natychmiast usun¹æ zanieczyszczenia powstaj¹ce
w wyniku za³adunku i transportu odpadów oraz nieczystoci p³ynnych.
8) Podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ
odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one bezpieczeñstwu
ruchu drogowego.
9) Podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.
10) Podmioty uprawnione do zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego:
-

sprzedawcy detaliczni lub hurtowi s¹ obowi¹zani przy
sprzeda¿y sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych do nieodp³atnego przyjêcia zu¿ytego sprzêtu
w iloci nie wiêkszej ni¿ sprzedawany nowy sprzêt,
je¿eli zu¿yty sprzêt jest tego samego rodzaju.

-

sprzedawca detaliczny jest obowi¹zany do nieodp³atnego przekazania przyjêtego zu¿ytego sprzêtu
prowadz¹cemu zak³ad przetwarzania lub sprzedawcy
hurtowemu.

1) Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie zbierania
i transportu odpadów komunalnych s¹ zobowi¹zane
do wyposa¿enia nieruchomoci (z w³acicielami których
posiadaj¹ podpisane umowy na wiadczenie us³ug),
w urz¹dzenia do gromadzenia odpadów o pojemnoci
dostosowanej do liczby mieszkañców oraz czêstotliwoci
wywozu odpadów.

11) Prowadz¹cy dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³acicieli nieruchomoci lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci
ciek³ych jest obowi¹zany w terminie do 15 dnia ka¿dego
miesi¹ca sporz¹dziæ i przekazaæ burmistrzowi wykaz
w³acicieli
nieruchomoci,
z
którymi
zosta³y
zawarte w poprzednim miesi¹cu umowy na odbieranie
odpadów komunalnych, opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoci p³ynnych, jak te¿
z którymi umowy uleg³y rozwi¹zaniu lub wygas³y.

2) Czêstotliwoæ odbioru zmieszanych odpadów komunalnych przez podmioty uprawnione na terenie miasta
¯erków wynosi - raz na dwa tygodnie, natomiast na
pozosta³ych terenach gminy - raz na miesi¹c.

Powy¿si przedsiêbiorcy s¹ zobowi¹zani tak¿e do sporz¹dzenia i przekazywania burmistrzowi informacji (do koñca
pierwszego kwarta³u za poprzedni rok kalendarzowy) dotycz¹cej:

3) Przedsiêbiorca prowadz¹cy dzia³alnoæ w zakresie
odbioru zmieszanych odpadów komunalnych jest zobowi¹zany do odbierania wszystkich odpadów zebranych
selektywnie.

- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych lub iloci i rodzaju nieczystoci ciek³ych
z obszaru danej gminy,

§10. Obowi¹zki podmiotów uprawnionych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 130

Poz. 2968

— 13938 —

ROZDZIA£ VI

- sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów
odpadów,
- masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji sk³adowanych
na sk³adowisku odpadów,
- masy odpadów nie sk³adowanych na sk³adowiskach odpadów ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania.
§11. Kontrola realizacji obowi¹zków:
1) Burmistrz miasta dokonuje wykonywania przez w³acicieli
nieruchomoci obowi¹zków w zakresie utrzymywania ich
we w³aciwym stanie; przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej
lub wyposa¿enia nieruchomoci w zbiornik bezodp³ywowy albo w przydomow¹ oczyszczalniê cieków; uprz¹tanie
b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników
podlega kontroli wykonywanej przez upowa¿nione s³u¿by.
W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków
przez w³acicieli nieruchomoci burmistrz miasta, wydaje
decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; jej wykonanie podlega
egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968).
2) Burmistrz miasta dokonuje kontroli wykonywania
obowi¹zku zawarcia przez w³acicieli nieruchomoci umów
na us³ugi odbioru odpadów, opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i usuwania osadów ciekowych
z przydomowych oczyszczalni cieków oraz wykonywania
przez nich obowi¹zku uiszczania z tego tytu³u op³at.
W przypadku stwierdzenia niewykonywania powy¿szych
obowi¹zków burmistrz, miasta, wydaje z urzêdu decyzjê,
w której ustala obowi¹zek uiszczania op³at, ich wysokoæ,
terminy uiszczania oraz sposób udostêpniania urz¹dzeñ
w celu ich opró¿nienia. W takich przypadkach gmina
organizuje w³acicielom nieruchomoci odbieranie
odpadów komunalnych, opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, usuwanie osadów ciekowych. Decyzji tej
nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoci. Decyzja
obowi¹zuje przez rok i ulega przed³u¿eniu na rok nastêpny, je¿eli w³aciciel nieruchomoci na co najmniej trzy
miesi¹ce przed up³ywem daty jej obowi¹zywania nie
przedstawi umowy, w której termin rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie jest póniejszy ni¿ data utraty mocy
obowi¹zuj¹cej decyzji. Do op³at wymierzonych wy¿ej
wymienion¹ decyzj¹ stosuje siê przepisy dzia³u III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).
3) Burmistrz miasta dokonuje kontroli obowi¹zków na³o¿onych na podmioty uprawnione zawartych w opracowanym dokumencie oraz ustaleñ zawartych w zezwoleniach
na wiadczenie us³ug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³acicieli nieruchomoci oraz na wiadczenie us³ug opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoci ciek³ych. W przypadku stwierdzenia nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków na³o¿onych
na podmiot uprawniony Burmistrz miasta mo¿e zawiesiæ,
a nawet cofn¹æ jemu zezwolenie na wiadczenie us³ug.

§12. Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na
sk³adowiskach odpadów oraz iloci odpadów wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia zobowi¹zane s¹ podmioty
uprawnione
System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni. 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni. 35%,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995, bêd¹ to nastêpuj¹ce iloci:
w miecie:
-

116,25 kg/osobê/rok w roku 2010,

-

77,5 kg/osobê/rok w roku 2013,

-

54,25 kg/osobê/rok w roku 2020,

na wsi:
-

35,25 kg/osobê/rok w roku 2010,

-

23,50 kg/osobê/rok w roku 2013,

-

16,45 kg/osobê/rok w roku 2020.

Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹
zezwolenie na odbiór odpadów od w³acicieli nieruchomoci.
ROZDZIA£ VII
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami
§13. Odpady komunalne nieselekcjonowane odbierane
od w³acicieli nieruchomoci przez podmioty uprawnione
podlegaj¹ unieszkodliwianiu na Gminnym Sk³adowisku
Odpadów Komunalnych w Brzóstkowie. Nieczystoci ciek³e
odbierane ze zbiorników bezodp³ywowych nale¿y wywoziæ do
stacji zlewnej w ¯ó³kowie i w Raszewach.
§14. Burmistrz za porednictwem podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które s¹ obowi¹zane do selektywnego ich odbierania
oraz do ograniczania iloci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do sk³adowania, zapewnia warunki
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, aby by³o mo¿liwe ograniczanie
sk³adowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
§15. Burmistrz podaje do publicznej wiadomoci wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca posiadaj¹cy lub
ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na wiadczenie us³ug
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli
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nieruchomoci oraz na wiadczenie us³ug opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.
Wymagania uwzglêdniaj¹ w szczególnoci
- odpowiednie wyposa¿enie techniczne (wymagania dotycz¹ce pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej),
- zabiegi sanitarne i porz¹dkowe zwi¹zane ze wiadczonymi
us³ugami,
- wskazanie miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z dokumentami potwierdzaj¹cymi gotowoæ
przyjêcia odpadów na lokalne sk³adowisko odpadów,
a w przypadku nieczystoci ciek³ych gotowoæ ich odbioru
przez stacjê zlewn¹.
Gminne jednostki organizacyjne nie maj¹ obowi¹zku uzyskania zezwoleñ, ale musz¹ spe³niaæ warunki wymagane przy
udzielaniu takich zezwoleñ.
Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych powinien we wniosku dodatkowo
okreliæ:
1) jakie rodzaje odpadów komunalnych bêd¹ odbierane,
2) w jaki sposób bêdzie realizowany obowi¹zek ograniczania
iloci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych
do sk³adowania.
§16. Burmistrz wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów
od w³acicieli nieruchomoci, poprzez okrelenie szczegó³owych zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje przedsiêbiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych
selektywnie, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych: odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych
z remontów i odpadów niebezpiecznych.
§17. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osi¹gniecie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³acicieli nieruchomoci,
a w dalszej kolejnoci przez w³aciwe postêpowanie z nimi.
ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych
zwierzêta domowe
§18. 1. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe ponosz¹ odpowiedzialnoæ za zachowanie siê zwierz¹t i s¹ zobowi¹zani do:
1) Zachowania rodków ostro¿noci zapewniaj¹cych ochronê zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t, a tak¿e do³o¿enia
starañ, aby zwierzêta te nie by³y uci¹¿liwe dla otoczenia.
2) Ochrony przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
3) Sprawowania nad nimi w³aciwej opieki, a w szczególnoci nie pozostawiania ich bez dozoru.
2. Do szczególnych obowi¹zków w³acicieli utrzymuj¹cych zwierzêta domowe nale¿y:

Poz. 2968

1) W odniesieniu do psów (nie dotyczy psów s³u¿bowych
Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i innych s³u¿b
inspekcji i stra¿y wykonuj¹cych zadania w obrêbie
zapewnienia porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli):
a) prowadzenie w miejscu publicznym psa na uwiêzi,
a psy rasy uznawanej za agresywn¹ lub zagra¿aj¹cej
otoczeniu - w na³o¿onym kagañcu;
b) prowadzenie psa bez smyczy dozwolone jest w miejscach ma³o uczêszczanych, pod warunkiem, ze pies ma
kaganiec, a w³aciciel sprawuje kontrolê nad jego
zachowaniem;
c) zwolnienie przez w³aciciela nieruchomoci psów ze
smyczy na terenie nieruchomoci mo¿e mieæ miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomoæ jest ogrodzona
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa
i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem;
d) oznakowanie psa w sposób trwa³y za pomoc¹ zabiegu
implantacji (nie dotyczy psów Polskiego Zwi¹zku Kynologicznego);
e) op³acanie podatku od posiadania psów, zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej w ¯erkowie;
f) systematyczne szczepienie przeciwko wcieklinie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu
chorób zakazanych zwierz¹t (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz.
625), która nak³ada obowi¹zek szczepienia psów
w wieku powy¿ej trzech miesiêcy i okazywanie na
¿¹danie w³adz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, stra¿y miejskiej zawiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;
g) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie
z treci¹ Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
2) W odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych,
a tak¿e w stosunku do zwierz¹t nieudomowionych, ale
trzymanych w takim charakterze:
a) nie wprowadzanie zwierz¹t do placówek handlowych,
gastronomicznych i innych obiektów u¿ytecznoci
publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierz¹t (lecznice, wystawy itp.); postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych
z pomocy psów  przewodników;
b) nie wprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk oraz
terenów objêtych zakazem na podstawie odrêbnych
uchwa³ rady gminy;
c) usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe na terenach przeznaczonych do
u¿ytku publicznego, a w szczególnoci na: chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych,
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itp.; nieczystoci te, umieszczone w szczelnych torbach, mog¹ byæ deponowane w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie
dotyczy
osób
niewidomych,
korzystaj¹cych
z psów przewodników,
d) niedopuszczanie do uporczywego zak³ócania ciszy
i spokoju przez zwierzêta domowe.
3) W odniesieniu do gadów, p³azów, ptaków i owadów
utrzymywanych w lokalach mieszkalnych lub u¿ytkowych:
a) zabezpieczyæ je przed wydostaniem siê z pomieszczenia.
§19. Gmina zapewnia ochronê przed bezdomnymi
zwierzêtami lub pozostawionymi czasowo bez opieki
poprzez interwencyjne wy³apywanie tych zwierz¹t oraz
zapewnienie opieki i schronienia wy³apanym zwierzêtom.
ROZDZIA£ IX
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§20. 1) Zakazuje siê chowu i utrzymywania zwierz¹t gospodarskich dla celów innych ni¿ na u¿ytek w³asny
w granicach administracyjnych miasta, na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej.
2) W³aciciele nieruchomoci na terenach wy³¹czonych
z produkcji rolniczej, a utrzymuj¹cy zwierzêta gospodarskie dla potrzeb w³asnych s¹ zobowi¹zani do przestrzegania nastêpuj¹cych zasad:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych
do hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami);
b) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady
i nieczystoci bêd¹ gromadzone i usuwane zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami i nie bêd¹ powodowaæ
zanieczyszczenia terenu;
c) nie powodowania przez prowadzon¹ hodowlê uci¹¿liwoci, w szczególnoci zapachowych dla wspó³u¿ytkowników oraz u¿ytkowników nieruchomoci s¹siednich;
d) przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno 
epidemiologicznych.
e) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oci,
co najmniej 10 m od granicy nieruchomoci w taki
sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie
stanowi³y uci¹¿liwoci dla w³acicieli nieruchomoci
s¹siednich
3) Odstêpstwa od powy¿szych zakazów wymienionych dopuszczalne s¹ tylko w przypadku drobiu, królików oraz gdy
utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest podstawowym
ród³em utrzymania rodziny i na chów wyra¿¹ zgodê
s¹siedzi (bêd¹cy stronami postêpowania w rozumieniu
kodeksu postêpowania administracyjnego) oraz Burmistrz
Miasta i Gminy ¯erków.

ROZDZIA£ X
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania.
§21. 1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do
przeprowadzania w miarê potrzeb deratyzacji.
2. Termin i obszar przeprowadzenia obowi¹zkowej
deratyzacji wyznacza burmistrz w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomoci poprzez zarz¹dzenie.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponosz¹ w³aciciele nieruchomoci.
ROZDZIA£ XI
Obowi¹zki przedsiêbiorców
w zakresie gospodarki odpadami
§22. 1. Odpady z sektora gospodarczego powstaj¹ce przy
prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej nie podlegaj¹ zagospodarowaniu jak odpady komunalne.
2. Mo¿liwe jest wyodrêbnienie odpadów komunalnych w
odpadach z sektora gospodarczego, przez selektywn¹ zbiórkê
odpadów wytwarzanych przez pracowników
3. Wytwórca odpadów jest obowi¹zany do odpowiedniego gospodarowania odpadami poprzez:
1) uzyskanie zezwolenia na zbiórkê, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów albo
2) zlecenie wykonania obowi¹zku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi (odbiorcy) odpadów.
Obowi¹zek ten mo¿e zleciæ tylko tym podmiotom, które
uzyska³y zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie gospodarki odpadami polegaj¹cej na zbieraniu,
transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów lub
3) korzystanie z podmiotu wiadcz¹cego us³ugê transportu
odpadów, który posiada stosowne zezwolenie. Przedsiêbiorca zlecaj¹c us³ugê transportu ma obowi¹zek wskazaæ
us³ugodawcy miejsce odbioru odpadów i posiadacza
odpadów, do którego nale¿y dostarczyæ te odpady.
Natomiast us³ugodawca jest obowi¹zany dostarczyæ te
odpady do posiadacza odpadów, który zosta³ mu wskazany przez zlecaj¹cego us³ugê.
4. Przedsiêbiorcy wytwarzaj¹cy odpady w iloci:
1) do 0,1 Mg (tony) odpadów niebezpiecznych albo powy¿ej
5 Mg odpadów innych ni¿ niebezpieczne  jest obowi¹zany do przed³o¿enia informacji o wytworzonych odpadach
raz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
2) powy¿ej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych  jest obowi¹zany do uzyskania decyzji zatwierdzaj¹cej programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
3) powy¿ej 1,0 Mg odpadów niebezpiecznych lub powy¿ej 5
tys. Mg odpadów innych ni¿ niebezpieczne - jest obowi¹-
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zany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
które powsta³y w zwi¹zku z eksploatacj¹ instalacji.
5. Posiadacz odpadów jest obowi¹zany do ewidencji
odpadów, która polega na:
1) sporz¹dzaniu kart odpadów,
2) przekazywaniu odpadów na podstawie karty przekazania
odpadów,
3) sporz¹dzaniu zbiorczego zestawienia iloci odpadów wytworzonych w minionym roku.
6. Jednostki handlu detalicznego:
1) o powierzchni handlowej powy¿ej 25 m2 przy sprzeda¿y
napojów konsumpcyjnych w opakowaniach jednorazowych s¹ zobowi¹zani do posiadania w ofercie produktów
tego samego rodzaju w opakowaniach wielokrotnego
u¿ytku;

gu odpadów opakowaniowych, w³aciwego postêpowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeñ
stosowanych na opakowaniach;
2) substancji niebezpiecznych s¹ zobowi¹zani pobraæ
kaucjê, której wysokoæ ustala producent i zwróciæ j¹
w momencie odbioru zu¿ytego opakowania;
3) sprzêtu gospodarstwa domowego maj¹ obowi¹zek
przekazywania u¿ytkownikom produktów informacji
dotycz¹cych punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu oraz
nieodp³atnego przyjmowania zu¿ytego sprzêtu pochodz¹cego z gospodarstw domowych w iloci nie wiêkszej ni¿
sprzedawany nowy sprzêt, je¿eli zu¿yty sprzêt jest tego
samego rodzaju;
4) detaliczni akumulatora o³owianego s¹ zobowi¹zani przy
jego sprzeda¿y do przyjêcia zu¿ytego akumulatora.
W przypadku nie przekazania zu¿ytego akumulatora s¹
obowi¹zani do pobrania op³aty depozytowej.

2) s¹ zobowi¹zane do przyjmowania na wymianê opakowañ wielokrotnego u¿ytku po produktach w takich
opakowaniach, jakie znajduj¹ siê w ofercie handlowej;
3) o powierzchni powy¿ej 2.000 m2 maj¹ obowi¹zek prowadziæ selektywn¹ zbiórkê odpadów opakowaniowych po
produktach w opakowaniach, które znajduj¹ siê w ich
ofercie handlowej.
7. Przedsiêbiorcy prowadz¹cy sprzeda¿:
1) produktów w opakowaniach maj¹ obowi¹zek przekazywania u¿ytkownikom produktów informacji dotycz¹cych
dostêpnych systemów zwrotu, zbiórki, odzysku i recyklin-

ROZDZIA£ XII
Postanowienia koñcowe
§23. 1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy
¯erków.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z kodeksem postêpowania w sprawach o wykroczeniach.

2969
UCHWA£A Nr VI/51/2007 RADY GMINY W BARANOWIE
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowoci Baranów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) uchwala siê
co nastêpuje:

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Zmienia siê nazwê:
- drogi gminnej w Baranowie na osiedlu Murator z brzmienia: Plac Ró¿any na brzmienie: Ulica Ró¿ana.
§2. Mapy z oznaczeniem ulicy stanowi za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Anna Brust
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2970
UCHWA£A Nr 46/VIII/07 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 136/XXI/05 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze
zmianami), oraz art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) uchwala
siê:
§1. W uchwale Nr 136/XXI/05 Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej dla uczniów wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
§2. 1. §3 pkt 2, ppkt 3 otrzymuje brzmienie dochód
miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿ 201 z³. i
nieprzekraczaj¹cy kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001 z pó. zmianami.)
2. §3 pkt 2 skrela siê zdanie  Stypendium w pe³nej
wysokoci wynosi 112 z³.
3. §3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Kwota stanowi¹ca
indywidualne uzupe³nienie stypendium nie mo¿e byæ wy¿sza

ni¿ ró¿nica pomiêdzy kwot¹ okrelon¹ w art. 90 d ust. 9
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty a kwot¹
okrelon¹ w §3 pkt 3 ppkt 3 uchwa³y Rady Gminy.
4. dodaje siê w §3 pkt 5 w brzmieniu Kwotê stypendium
zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych, zawsze w górê
5. w §4 skrela siê pkt 2
6. wzór wniosku okrelony w §6 pkt 2 uchwa³y zmienia
siê na wzór wniosku stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
() Zbigniew S³odowy
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Za³¹cznik do Uchwa³y Rady Brzeziny
Nr 46/VIII/07 z dnia 28 czerwca 2007r.
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2971
UCHWA£A Nr X/51/07 RADY MIASTA S£UPCY
z dnia 28 czerwca 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz.
2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz.
788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr
249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532,
Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273) Rada Miasta S³upcy
uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XXIX/196/2005 Rady Miasta S³upcy
z dnia 31 marca 2005 r. (Dz. Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 64 poz. 1929) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §5 w pkt 2 po przecinku dodaje siê wyrazy:
pomocy naukowych, odzie¿y sportowej, itp.,
2) w §5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) wiadczenia pieniê¿nego w sytuacjach, o których
mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie owiaty.,

3) w §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5 pkt
2 jest udzielane po przed³o¿eniu rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych dokonany zakup.,
4) w §8 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. Rachunki, faktury i kopie biletów, o których mowa
w ust. 2 i 3 nale¿y do³¹czyæ do wniosku o przyznanie
stypendium.,
5) za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje nowe brzmienie
w treci za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta S³upcy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Andrzej Szymkowiak
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UCHWA£A Nr IX/93/07 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy miejskiej Turek w latach 2007 - 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71,
poz. 733) Rada Miejska Turku uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Turku.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§1. Uchwala siê program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Turek na lata 2007 - 2011,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
() Lech Zielony

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY MIEJSKIEJ TUREK NA LATA 2007 - 2011
§1. Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach,
z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e mieszkalne.
Gmina Miejska Turek przydzia³y lokali mieszkalnych, lokali
zamiennych, lokali socjalnych oraz tymczasowych
pomieszczeñ, zwanych dalej lokalami, realizowaæ bêdzie
w szczególnoci w oparciu o:
- mieszkaniowy zasób komunalny,
- budowê budynków mieszkalnych i socjalnych z przeznaczeniem na wynajem,
- umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.
Dopuszcza siê realizacjê w/w zadañ równie¿ w oparciu
o lokale pozyskane w ramach porozumieñ pomiêdzy Gmin¹
Miejsk¹ Turek i spó³dzielniami mieszkaniowymi oraz
wynajmowanie lokali od innych w³acicieli i podnajmowanie
ich osobom uprawnionym o niskich dochodach.
Gmina Miejska Turek jest gospodarzem ³¹cznie 168 nieruchomoci na terenie miasta. W 114 nieruchomociach
funkcjonuj¹ wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada swoje udzia³y. 5 nieruchomoci jest w³asnoci¹ osób
fizycznych lecz pozostaj¹ w zarz¹dzie przymusowym Gminy.
Z kolei 49 nieruchomoci pozostaje wy³¹czn¹ jej w³asnoci¹.
Wg stanu na 31 grudnia 2006 r. w w/w nieruchomociach Gmina Miejska Turek posiada³a na w³asnoæ 1485

mieszkañ o ³¹cznej powierzchni 64.015,23 m2 oraz 95 lokali
u¿ytkowych o ³¹cznej powierzchni 4.355,50 m2 .
Lokale mieszkalne posiadaj¹ ró¿ne wyposa¿enie techniczne. Przedstawia siê to nastêpuj¹co:
1. lokale wyposa¿one w wodoci¹g, kanalizacjê, ³azienkê, wc,
co i cw - 37.680,25m2
2. lokale wyposa¿one w wodoci¹g, kanalizacjê, ³azienkê, wc
 15.907,83 m2
3. lokale wyposa¿one w wodoci¹g, kanalizacjê, wc
 7.496,77 m2
4. lokale wyposa¿one w wodoci¹g i kanalizacjê  559,52 m2
W zasobach komunalnych miasta Turku wg stanu na 31
grudnia 2006 r. znajduje siê 95 lokali socjalnych, z czego 34
mieci siê w trzech odrêbnych budynkach. Zajmuj¹ one
³¹cznie powierzchniê 2.819,24 m2.
Nowy zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Turek
bêdzie pozyskiwany zale¿nie od mo¿liwoci finansowych
miasta ze rodków przeznaczanych w danym roku na inwestycje. Zmiany w zasobie komunalnym nastêpowaæ bêd¹
w zwi¹zku z prowadzon¹ sprzeda¿¹ lokali ich najemcom,
sprzeda¿¹ budynków komunalnych oraz w zwi¹zku z budow¹
lokali mieszkalnych i socjalnych w celu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach.
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Podzia³ budynków wg kryterium roku budowy.
BUDYNKI KOMUNALNE
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Budynki wybudowane przed 1940 r. to budynki wymagaj¹ce kapitalnego remontu b¹d przeznaczone do rozbiórki.
Budynki wybudowane po wojnie pomimo optymistycznej
oceny stanu technicznego, w wiêkszoci nie odpowiadaj¹
wspó³czesnym wymogom technicznym takim jak wentylowanie pomieszczeñ, ocieplenie cian, przekroje instalacji,
bezpieczeñstwo i energooszczêdnoæ. W zwi¹zku z tym
konieczne jest prowadzenie bie¿¹cych robót remontowych
i modernizacyjnych w celu dostosowywania ich do obecnych
wymogów prawa.
Na podstawie powy¿szych tabel widaæ ukszta³towan¹ prawid³owoæ. Budynki wspólnot mieszkaniowych to
budynki stosunkowo m³ode za budynki komunalne
w których Gmina Miejska Turek posiada 100% udzia³ów to
w wiêkszoci budynki stare wymagaj¹ce ci¹g³ych i znacz¹cych nak³adów finansowych na ich remont b¹d utrzymanie
w stanie nadaj¹cym siê do zasiedlenia.






Wskazane wynajmy obejmuj¹ przydzia³y z listy,
przekwaterowania do lokali zamiennych, przydzia³y dla rodzin
pozosta³ych w lokalu po mierci najemcy, eksmisje do lokali
socjalnych, zamiany z urzêdu.
Realizacja list przydzia³u dla rodzin kwalifikowanych
do wynajmu przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹
kszta³towa³a siê w poszczególnych latach nastêpuj¹co 2003 r.
- 11, 2004 r. - 15, 2005 r.- 8, 2006 r. - 5 przydzia³ów lokali
mieszkalnych. Z kolei realizacja listy lokali socjalnych
w poszczególnych latach przedstawia siê nastêpuj¹co:
2003 r.- 1, 2004 r. - 6, 2005 r. - brak, 2006 r. - 3 .
Wprowadza siê nastêpuj¹ce standardy lokali komunalnych:
1. Standard lokalu mieszkalnego
-

indywidualny pomiar zu¿ycia energii elektrycznej, gazu,
zimnej wody i ciep³ej wody,

-

sprawne, sta³e i bezpieczne ród³a ciep³a,

-

w³asna ³azienka z wann¹ lub kabin¹ natryskow¹
i ustêpem sp³ukiwanym,

-

w³asna kuchnia lub wnêka kuchenna ze zlewozmywakiem zaopatrzonym w zimn¹ i ciep³¹ wodê oraz kuchenkê 4-palnikow¹,

-

przedpokój lub co najmniej przedsionek izolacyjny,

-

przegrody budowlane wydzielaj¹ce lokal, spe³niaj¹ce
co najmniej minimalne wymagania dot. izolacji termicznej, akustycznej itp.

-

co najmniej wentylacja grawitacyjna kuchni i ³azienki,

-

okna szklone co najmniej szyb¹ podwójn¹, ze sprawnymi okapnikami, daj¹ce siê zamykaæ i otwieraæ do
wewn¹trz pomieszczeñ,

w 2005 r.  32

-

szczelne posadzki na balkonach i loggiach,

w 2006 r. - 16

-

wyremontowane pod³ogi,

-

sprawne instalacje centralnego ogrzewania oraz
piony wodne i kanalizacyjne,

-

sprawne i o wystarczaj¹cej zdolnoci poboru mocy
instalacje elektryczne,

-

szczelne instalacje i sprawne urz¹dzenia gazowe.

Stan taki wp³ywa na wysokoæ kosztów Gminy zwi¹zanych z ich utrzymaniem.
Wg stanu na 31.12.2006 r. oczekuje na wynajem lokali
komunalnych 118 rodzin, a w szczególnoci:
na wynajem lokali mieszkalnych 57 rodzin
na wynajem lokali socjalnych 24 rodziny
na wynajem lokali socjalnych na podstawie wyroków s¹dowych 25 rodzin
na wynajem lokali zamiennych 12 rodzin
W ostatnich latach realizowano wynajem poszczególnych
kategorii mieszkañ:
lokale mieszkalne
w 2003 r - 31
w 2004 r. - 49

lokale socjalne
w 2003 r. - 17
w 2004 r. - 30
w 2005 r. - 11
w 2006 r. - 11
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2. Standard lokalu socjalnego

- sprawne urz¹dzenia higieniczno-sanitarne w lokalu lub
poza nim.

Lokal socjalny jest to lokal nadaj¹cy siê do zamieszkania
ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan techniczny, którego
powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa
domowego najemcy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2,
a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
- 10 m2, przy czym lokal ten mo¿e byæ o obni¿onym standardzie.

Okrelony w niniejszym programie standard lokalu
socjalnego dotyczy tylko istniej¹cego zasobu mieszkaniowego. W odniesieniu do nowo budowanych budynków socjalnych zastosowanie maj¹ obowi¹zuj¹ce w tym zakresie
przepisy rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z 14 kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, z pón. zm.) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.

- instalacja elektryczna z w³asnym pomiarem energii,
- woda dostêpna w lokalu,

Okrelenie standardu lokali pozwoli na w³aciwe ich
dostosowywanie do obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz
ujednolicenie wyposa¿enia lokali o jednakowym standardzie.

- ustêp indywidualny lub zbiorowy w promieniu do 30 m
licz¹c od drzwi wejciowych do lokalu,
- owietlenie naturalne,

Uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym mo¿liwoæ
obci¹¿ania gminy odszkodowaniami za niezrealizowanie
wyroków eksmisyjnych, Gmina Miejska Turek najwiêkszy
nacisk k³aæ bêdzie na zwiêkszenie iloci lokali socjalnych.
Realizacja tego zamierzenia nastêpowaæ bêdzie poprzez
przekwalifikowanie zwalnianych lokali mieszkalnych,
adaptacjê pomieszczeñ niemieszkalnych na lokale mieszkalne
lub budowê nowych lokali socjalnych, adaptacjê pomieszczeñ
strychowych je¿eli nie s¹ wykorzystywane przez lokatorów
na suszarnie i ich stan techniczny pozwala dokonaæ takiej
adaptacji.

- przewody wentylacyjne lub inna sprawna wentylacja,
- sta³e i bezpieczne ród³o ciep³a (lokal jednoizbowy nie
mo¿e byæ ogrzewany stalow¹ kuchni¹ przenon¹),
- urz¹dzenia do podgrzewania posi³ków: kuchnia wêglowa,
elektryczna lub gazowa.
- lokal pomalowany,
- tynki cian bez ubytków,
- wierzchnie warstwy pod³ogowe bez ubytków,

Stan techniczny na koniec 2006 r. zasobu mieszkaniowego,
którego Gmina Miejska Turek jest w³acicielem i wspó³w³acicielem przedstawia zestawienie:

- zamykaj¹ce siê drzwi i okna,

ZESTAWIENIE OCEN STANU TECHNICZNEGO
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UWAGA:



Z budynków które zgodnie z ekspertyz¹ techniczn¹ s¹
w z³ym stanie technicznym (wg powy¿szego zestawienia)
nale¿y tak¿e wykwaterowaæ lokatorów z lokali gdzie jeszcze
tego nie uczyniono.

Stan dobry - oznacza, ¿e w okresie najbli¿szych piêciu lat
nie zachodzi potrzeba remontu czy modernizacji.
Stan dostateczny - ocena ta zaleca wykonanie remontu
(wymiany) w okresie najbli¿szych piêciu lat

§2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali,
z podzia³em na kolejne lata

Stan z³y - oznacza zagro¿enie dla mienia i ludzi. Istnieje
koniecznoæ szybkiego remontu lub wykonania ekspertyzy,
która pomo¿e podj¹æ decyzjê co do zakresu i op³acalnoci
remontu.

Przeprowadzone przegl¹dy techniczne we wszystkich budynkach mieszkalnych wskaza³y na potrzebê wykonania szeregu prac remontowych i modernizacyjnych.

W budynkach Kolska 8 oficyna (z uwagi na ogólny z³y stan
techniczny budynku) oraz Kolska 18 budynek frontowy (z
uwagi na z³y stan techniczny stropów) planuje siê wykonanie
remontów wymagaj¹cych wykwaterowania lokatorów (6+5=11
lokatorów).

Rzeczowy zakres remontów bie¿¹cych i modernizacji
w roku 2007 i latach 2008 - 2011: przedstawiaj¹ poni¿sze
tabele:

REMONTY BIE¯¥CE W BUDYNKACH GMINY I LOKALACH KOMUNALNYCH
WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH DO REALIZACJI W 2007 R.
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REMONTY BIE¯¥CE W BUDYNKACH GMINY I LOKALACH KOMUNALNYCH WE WSPÓLNOTACH
MIESZKANIOWYCH PLANOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2008-2011
/



$'5(6


=$.5(652%



.





.





.





/





6





6







0







0





'



*





 





*





 





*





 





*





 





*





 





*





 





.



.



















 

























7
















0







 
 


















Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 130

Poz. 2972

— 13962 —

REMONTY I MODERNIZACJA CZÊCI WSPÓLNYCH WE WSPÓLNOTACH
MIESZKANIOWYCH DO REALIZACJI W 2007 R.
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WYKONANIE MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKACH GMINY DO REALIZACJI W LATACH 2008-2011.
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BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
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Burmistrz Miasta Turku ka¿dego roku przy planowaniu
bud¿etu na rok nastêpny bêdzie dokonywa³ analizy
przedstawionego rzeczowego zakresu prac remontowych
i modernizacyjnych dostosowuj¹c go do mo¿liwoci finansowych Gminy Miejskiej Turek w danym roku.
§3. Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach
Na podstawie analizy prywatyzacji mieszkañ komunalnych w latach 1997 - 2006 stwierdza siê mniejsze zainteresowanie najemców lokali komunalnych w nabywaniu ich na
w³asnoæ. W znacznej czêci mieszkania komunalne
sprywatyzowane zosta³y w latach 2004 - 2005 i w latach
wczeniejszych na rzecz najemców lokali przejêtych od KWB
Adamów i ZE PAK.
W latach 2007  2011 planuje siê sprzeda¿ mieszkañ
w iloci:
2007 r.  60 lokali
2008 r.  50 lokali
2009 r.  40 lokali
2010 r.  45 lokali
2011 r.  40 lokali
Wp³ywy ze sprzeda¿y lokali i budynków komunalnych
przeznaczane bêd¹ na remonty i budowê nowych budynków
komunalnych.
Stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych
w czêci starego miasta ulega stopniowej degradacji.
Dochody finansowe najemców mieszkañ komunalnych
w budynkach po³o¿onych w obrêbie starego miasta s¹ niskie
i maj¹ nadal tendencjê malej¹c¹. Brak zatem zasadnoci
tworzenia nowych wspólnot mieszkaniowych w tym rejonie
miasta. Zasadnym jest natomiast sprzeda¿ mieszkañ w istnie-






 











j¹cych ju¿ wspólnotach mieszkaniowych na tym terenie.
Podjêcia dzia³añ wymaga w szczególnoci wspólnota przy ul.
Kaliskiej 15 w Turku. Korzystne bêdzie przekszta³cenie nieruchomoci wspólnoty w nieruchomoæ komunaln¹. Uzyska siê
jednolit¹ strukturê prawn¹ do nieruchomoci co pozwoli na
sprawne ni¹ zarz¹dzanie.
Przewiduje siê zatem sprzeda¿ komunalnych lokali mieszkalnych w ju¿ istniej¹cych wspólnotach mieszkaniowych
i w budynkach zrealizowanych po 1945 r.
W tabeli nr 1 poni¿ej przedstawiono jak kszta³tuj¹ siê
udzia³y Gminy we wspólnotach mieszkaniowych na terenie
Turku. W tabeli nr 2 przedstawiono natomiast budynki
w których nale¿y d¹¿yæ do sprzeda¿y mieszkañ tak aby
powsta³y wspólnoty mieszkaniowe bez udzia³u Gminy
Miejskiej Turek.
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Turku do wskazania
lokali zamiennych i wypowiedzenia najmu zajmowanych dotychczas lokali komunalnych rodzinom, które nie skorzysta³y
z prawa wykupu lokalu na w³asnoæ w budynkach okrelonych w tabeli nr 2, a najemców tych lokali zobowi¹zuje siê do
przekwaterowania do wskazanych lokali na koszt miasta.
Prawid³owemu gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym
dobrze s³u¿y dotychczasowa polityka niedokonywania sprzeda¿y lokali u¿ytkowych. Z prowadzonych bowiem przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie badañ
w ramach monitoringu mieszkaniowego wynika, ¿e z perspektywy d³u¿szego czasu decyzje dotycz¹ce sprzeda¿y
lokali u¿ytkowych s¹ niekorzystne dla gminnej gospodarki
mieszkaniowej. Nale¿y podkreliæ, ¿e wp³ywy z lokali
u¿ytkowych s¹ jednym z wa¿niejszych róde³ finansowania
nak³adów na techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy. Brak tego ród³a powoduje znaczne ograniczenie prowadzonych robót remontowych w zasobach gminy.
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Stan na dzieñ 31.12.2006 r.
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Tabela nr 2
32:,(5=&+1,$
/



$



$



%



/



0



.



$



8



%





8'=,$ < 
2

.



 6=7
2





































































































































6

0,(6=.$




3

,/2

2



.
&



















'






















'





















'





















 :





















 :





















































































.



'

6



$







6




.







 :





































































'









6





















6





















%



















/



















6







































%





















$





















'





















6



















'







































6



















6



















%



















32:



















32:



















%



















%
































3






.










5

Stan na dzieñ 31.12.2006 r.
§4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obni¿ania
czynszu
1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali
ustala corocznie Burmistrz Miasta Turku w oparciu
o zasady okrelone niniejsz¹ uchwa³¹, o ile przepisy
odrêbne nie stanowi¹ inaczej.
2. Wysokoæ stawek czynszu okrelana bêdzie na podstawie
kosztów utrzymania komunalnej substancji mieszkaniowej i udzia³u Gminy Miejskiej Turek w nieruchomociach wspólnych, a tak¿e w oparciu o obowi¹zuj¹cy
wskanik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla

Województwa Wielkopolskiego z wy³¹czeniem miasta
Poznania og³aszanego przez Wojewodê Wielkopolskiego
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
3. Maksymalny czynsz za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu mieszkalnego, nie mo¿e przekraczaæ odpowiednio
w kolejnych latach:
2007 rok  2,00% wartoci odtworzeniowej,
2008 rok  2,00% wartoci odtworzeniowej,
2009 rok  2,50% wartoci odtworzeniowej,
2010 rok  3,00% wartoci odtworzeniowej,
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2011 rok  3,00% wartoci odtworzeniowej.
4. W lokalach zasiedlanych po raz pierwszy oraz oddawanych w najem po ich zwolnieniu i wyremontowaniu maksymalny czynsz za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej nie mo¿e
przekraczaæ 200% czynszu, o którym mowa w ust. 3,
z zastrze¿eniem ust. 5 i 6.
5. Ustala siê czynniki podwy¿szaj¹ce oraz wysokoæ podwy¿ki stawek czynszu, o których mowa w ust. 1,
w zwi¹zku z wyposa¿eniem mieszkania:
a) w w.c.  30%,
b) w ³azienkê  30%,
c) w centralne ogrzewanie  30%.
6. Ustala siê czynnik obni¿aj¹cy oraz wysokoæ obni¿ki
stawek czynszu, o których mowa w ust. 1 - za lokal z ciemn¹
kuchni¹  20%.
7. Przez lokal wyposa¿ony w centralne ogrzewanie nale¿y
rozumieæ lokal ogrzewany energi¹ ciepln¹ dostarczon¹
z ciep³owni lub kot³owni lokalnej oraz lokal w budynku, do
którego doprowadzono gaz ziemny.
8. Przez ³azienkê nale¿y rozumieæ wydzielone w lokalu
pomieszczenie posiadaj¹ce sta³e instalacje wodoci¹gowo
- kanalizacyjne oraz urz¹dzenia ³azienkowe takie jak wanna
lub brodzik.
9. Przez w.c. nale¿y rozumieæ doprowadzon¹ do ³azienki
lub wydzielonego pomieszczenia instalacjê wodoci¹gowo
- kanalizacyjn¹ z pod³¹czon¹ muszl¹ klozetow¹ i sp³uczk¹.
Wydzielone pomieszczenie mo¿e byæ po³o¿one poza lokalem
jednak na tej samej kondygnacji.
10. Stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
socjalnego i tymczasowego pomieszczenia ustala siê
w wysokoci 50% najni¿szej stawki czynszu za lokal mieszkalny.
11. Czynsz i odszkodowanie za bezumowne korzystanie
z lokalu s¹ p³atne z góry do 10-go dnia ka¿dego miesi¹ca do
r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez niego rachunek.
12. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu
przez osoby, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu lokalu po
mierci najemcy i nie spe³niaj¹ kryteriów okrelonych
w uchwale Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
gminy wynosi 200% czynszu jaki osoba zajmuj¹ca lokal
by³aby obowi¹zana op³acaæ z tytu³u jego najmu.
13. Do czasu rozpatrzenia wniosku zainteresowanego
w sprawie wst¹pienia w stosunek najmu lokalu p³aci on
czynsz w wysokoci 100% czynszu jaki osoba zajmuj¹ca lokal
by³aby obowi¹zana op³acaæ z tytu³u jego najmu.
14. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu
przez osoby, zajmuj¹ce lokal po opuszczeniu go przez
najemcê i nie spe³niaj¹ce wymagañ okrelonych w uchwale,
o której mowa w pkt.12 wynosi 200% czynszu jaki osoba
zajmuj¹ca lokal by³aby obowi¹zana op³acaæ z tytu³u jego
najmu.

Poz. 2972

15. Nie przewiduje siê w sprawach indywidualnych
obni¿ania czynszów najmu.
16. Ustala siê stawkê czynszu za lokale znajduj¹ce siê
w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w wysokoci, jak
za lokal socjalny.
§5. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz
przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach
Administratorem komunalnych zasobów mieszkaniowych
jest Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, która wykonuje swoje obowi¹zki na podstawie umowy zawartej
z Gmin¹ Miejsk¹ Turek.
Administrowanie zasobem komunalnym realizowane jest
zgodnie z ustaw¹ 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego, o gospodarce nieruchomociami oraz
Kodeksem Cywilnym.
Nie przewiduje siê zmiany administratora komunalnego
zasobu mieszkaniowego.
Zarz¹dzanie wspólnotami mieszkaniowymi wykonuje
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spó³ka z o.o. na podstawie odrêbnej umowy.
Wspólnoty mieszkaniowe nie powo³a³y zarz¹dów
wspólnot w sk³ad, których wchodzi³yby osoby fizyczne.
Zarz¹dzanie nieruchomociami wspólnymi realizowane jest
w oparciu o ustawê z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci
lokali, ustawê z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami oraz Kodeks Cywilny.
Z uwagi na sprzeda¿ uprawnionym mienia komunalnego
udzia³ Gminy Miejskiej Turek we wspó³w³asnoci nieruchomoci ulega pomniejszaniu.
Wg stanu na grudzieñ 2006 r. jedynie w 23 wspólnotach
mieszkaniowych wiêkszociowy udzia³ posiada Gmina
Miejska Turek. Sytuacja w wielkoci udzia³ów Gminy uleg³a
w ostatnich latach radykalnej zmianie. Jeszcze 5 lat temu
w³aciciele lokali posiadali wiêkszoæ jedynie w 35 wspólnotach mieszkaniowych. Zatem wp³yw na decyzje w sprawie
wyboru sposobu zarz¹dzania nieruchomoci¹ maj¹ w³aciciele lokali. Ustawa o w³asnoci lokali okrelaj¹ca sposób g³osowania przy podejmowaniu uchwa³ daje jednak mo¿liwoæ
uzyskania wiêkszoci przez w³acicieli lokali wykupionych
w pozosta³ych wspólnotach mieszkaniowych.
§6. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej
w latach 2007  2011
Gmina Miejska Turek bêdzie d¹¿yæ do tego, aby koszty
ponoszone na utrzymanie substancji mieszkaniowej pokrywane by³y w ca³oci z wp³ywów z czynszów najmu.
Analizuj¹c wp³ywy i wydatki na realizowanie gospodarki
mieszkaniowej jako podstawowe nale¿y wymieniæ:
Po stronie wp³ywów:
- Wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne
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- Wp³ywy z czynszów za lokale u¿ytkowe (wynikiem)

europejskich. Warunkiem skorzystania z takich mo¿liwoci
jest przyjêcie przez Gminê Miejsk¹ Turek programu odnowy
dla wybranego obszaru miasta, przygotowanie odpowiednich projektów i aplikowanie o rodki. Przyjêcie takiego
programu pozwoli nie tylko Gminie, ale i prywatnym
beneficjentom ubiegaæ siê o unijne dotacje.

- Wp³ywy z czynszów za gara¿e (wynikiem)
- rodki z bud¿etu Gminy na koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnot mieszkaniowych
- rodki z bud¿etu Gminy na fundusze remontowe
wspólnot mieszkaniowych

Prognozowane wp³ywy na utrzymanie substancji mieszkaniowej, której Gmina Miejska Turek jest w³acicielem lub
wspó³w³acicielem.

Bior¹c pod uwagê potrzebê modernizacji substancji
mieszkaniowej w latach 2007 - 2011 zaistnieje mo¿liwoæ
ubiegania siê Gminy Miejskiej Turek o rodki z funduszy
:
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Do wyliczeñ w tabeli przyjêto inflacjê w 2008 r. 3%, za
w latach 2009 - 2011  3,5%. Wskanik wzrostu czynszów za
lokale u¿ytkowe jw. Wskanik wzrostu czynszów za lokale
mieszkalne w 2008 r. 55%, w kolejnych latach 2009 - 10%,
2010 - 9%, 2011 - 3%.

Po stronie wydatków:
- Wydatki na remonty bie¿¹ce i konserwacja komunalnej
substancji mieszkaniowej
- Koszty bie¿¹cej eksploatacji budynków i lokali komunalnych

§7. Wysokoæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em
na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty
modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarz¹du nieruchomociami
wspólnymi, których gmina jest jednym ze wspó³w³acicieli,
a tak¿e wydatki inwestycyjne

- Dop³aty do nieci¹galnych czynszów
- Koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnymi
- Zwrot do bud¿etu miasta nadwy¿ki wp³ywów nad kosztami utrzymania komunalnej substancji mieszkaniowej.

Prognozowane wydatki na utrzymanie substancji mieszkaniowej, której Gmina Miejska Turek jest w³acicielem lub
wspó³w³acicielem
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Administratorem komunalnej substancji mieszkaniowej
jak i zarz¹dc¹ nieruchomoci, których gmina jest wspó³w³acicielem jest ten sam podmiot zatem bilans wp³ywów
i wydatków przedstawia przep³yw i wykorzystanie rodków
finansowych z pozycji gospodaruj¹cego tymi rodkami.
Sposób ich rozliczania okrelaj¹ odrêbne umowy.
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Do wyliczeñ w tabeli przyjêto inflacjê w 2008 r. 3%, za w
latach 2009 - 2011  3,5%.
Wzrost kosztów remontów prognozuje siê w 2008 r. na
poziomie 20%, w pozosta³ych latach utrzymano na poziomie
za³o¿onej inflacji
Tabela nie uwzglêdnia remontów kapitalnych komunalnej
substancji mieszkaniowej oraz rozbiórek budynków
komunalnych jak równie¿ budowy nowych gdy¿ bêd¹ one
finansowane ze rodków bud¿etowych w ramach inwestycji
okrelanych odrêbnie na ka¿dy rok bud¿etowy i bêd¹
uzale¿nione od stanu bud¿etu miasta.
Zak³ada siê, ¿e sprzeda¿ mieszkañ bêdzie realizowana na
przewidywanym poziomie i nie bêd¹ powstawa³y nowe wspólnoty mieszkaniowe.
W zale¿noci od sytuacji bud¿etowej Gminy Miejskiej
Turek dopuszcza siê zmniejszenie lub zwiêkszenie wykazanych kwot dostosowuj¹c jednoczenie zakres prac remontowych i modernizacyjnych komunalnej substancji mieszkaniowej.
§8. Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególnoci:
a) niezbêdny zakres zamian lokali zwi¹zanych z remontami
budynków i lokali
b) planowana sprzeda¿ mieszkañ
Dzia³aniami maj¹cymi na celu poprawê wykorzystania
i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Turek w latach 2007 - 2011 r. bêdzie zmierzanie do :

- Budowy nowych budynków z lokalami mieszkalnymi
i socjalnymi na wynajem, a w szczególnoci budowa
budynku mieszkalnego z 40 lokalami na Os. Wyzwolenia,
- Budowy budynku z lokalami socjalnymi,
- Sprzeda¿y lub prowadzenia kapitalnych remontów
komunalnej substancji mieszkaniowej w rejonie starego
miasta wg nastêpuj¹cej kolejnoci:
Dobrska 23 (ocieplenie budynku),
Kolska 8 (remont lub sprzeda¿),
- Sukcesywnej rozbiórki wy³¹czonych z u¿ytkowania
budynków mieszkalnych i ewentualnej ich odbudowy.
- Pozyskiwanie lokali mieszkalnych w ramach odrêbnych
porozumieñ zawartych pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ Turek
i spó³dzielniami mieszkaniowymi oraz wynajmowanie lokali od innych w³acicieli i podnajmowanie ich osobom
uprawnionym o niskich dochodach.
Podejmowanie tych dzia³añ uzale¿nione bêdzie od stanu
finansów miasta.
Miasto nie bêdzie pozyskiwa³o lokali przez tworzenie Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego z udzia³em Gminy
Miejskiej Turek.
Z kolei zmierzaj¹c do odzyskiwania mo¿liwie najwiêkszej
iloci wolnych lokali mieszkalnych administrator komunalnej
substancji mieszkaniowej obowi¹zany jest wypowiadaæ umowy najmu lokali najemcom posiadaj¹cym tytu³ prawny do
innego lokalu lub domu znajduj¹cego siê na terenie Turku lub
miejscowoci pobliskiej.

2973
UCHWA£A Nr IX/94/07 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Turku
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejska Turku

uchwala Statut Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Turku:
I. Przepisy ogólne
§1. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Turku zwany
dalej Orodkiem, dzia³a na podstawie:
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1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (t.j.
Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

2. analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia pomocy spo³ecznej,

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

3. przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ przewidzianych
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej,

3. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

4. pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspokajaniu
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,

4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze
zm.),

5. praca socjalna,

5. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze
zm.),
6. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
7. ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U
z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze zm.),
8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (t.j. Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.),
9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. Nr 180, poz. 1493).
§2. Orodek jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ powo³an¹ do realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
§3. Siedziba Orodka mieci siê w Turku a terenem
dzia³ania jest miasto Turek.
§4. Bezporedni nadzór nad Orodkiem sprawuje
Burmistrz Miasta Turku.
§5. Orodek realizuj¹c swoje zadania wspó³pracuje
w szczególnoci z:
1) zak³adami ochrony zdrowia,
2) organizacjami spo³ecznymi i charytatywnymi,
3) Kocio³em Katolickim i innymi kocio³ami oraz zwi¹zkami
wyznaniowymi,
4) fundacjami,
5) stowarzyszeniami i grupami samopomocy spo³ecznej,
6) pracodawcami,
7) osobami fizycznymi i prawnymi.

6. realizowanie organizowanych na rzecz gminy prac
spo³eczno - u¿ytecznych,
7. prowadzenie Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarz¹dowych,
8. realizowanie zadañ z zakresu uzale¿nieñ i przemocy
w rodzinie.
§8. 1. Zadania z zakresu pomocy spo³ecznej Orodek realizuje w ramach zadañ w³asnych oraz zadañ zleconych
gminie.
2. Szczegó³owy podzia³ zadañ na w³asne i zlecone
okrela ustawa o pomocy spo³ecznej.
3. Zadania w³asne Orodek realizuje zgodnie z ustaleniami rady gminy.
4. Zadania zlecone realizowane s¹ na podstawie szczegó³owych porozumieñ z organem administracji rz¹dowej po
zapewnieniu przez nich na ten cel rodków.
III. Organy Orodka i jego organizacja
§9. Na czele Orodka stoi dyrektor, który kieruje
jego dzia³alnoci¹ reprezentuje Orodek na zewn¹trz i jest za
niego odpowiedzialny. Dyrektora zatrudnia i zwalnia
Burmistrz Miasta Turku.
§10. 1. Orodek zatrudnia pracowników administracyjnych, socjalnych oraz obs³ugi.
2. Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych
w Orodku reguluj¹ przepisy o pracownikach samorz¹dowych.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Orodka.
4. Strukturê organizacyjn¹ Orodka i szczegó³owe
zakresy dzia³ania poszczególnych komórek organizacyjnych
okrela regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora
Orodka.

II. Cele i zadania Orodka
IV. Gospodarka finansowa Orodka
§6. Celem dzia³alnoci Orodka jest kompleksowa
pomoc osobom i rodzinom w przezwyciê¿eniu trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne rodki, mo¿liwoci i uprawnienia.
§7. Do zakresu dzia³ania Orodka nale¿y w szczególnoci:
1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowa niezbêdnej infrastruktury socjalnej,

§11. Orodek finansowany jest z bud¿etu miasta, w tym
ze rodków pochodz¹cych z op³at za korzystanie z zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych i rodków przekazywanych w ramach wykonywanych zadañ zleconych.
§12. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach obowi¹zuj¹cych jednostki bud¿etowe.
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§13. Podstaw¹ gospodarki finansowej jednostki bud¿etowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem
finansowym jednostki bud¿etowej.
V. Postanowienia koñcowe

§15. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Turku.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§14. Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej Turku Nr XXXII/
347/01 z dnia 25 wrzenia 2001 r. w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Turku oraz
Uchwa³a Rady Miejskiej Turku Nr XXXVI/399/06 z dnia 27
kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Turku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
() Lech Zielony

2974
UCHWA£A Nr IX/95/07 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy miejskiej Turek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055) oraz
art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281
poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz.
1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104)
Rada Miejska Turku uchwala:
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie miasta Turku, zwany dalej Regulaminem, okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego
w zale¿noci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin

oraz wystêpuj¹cego w rodzinie: bezrobocia, niepe³nosprawnoci, ciê¿kiej lub d³ugotrwa³ej choroby, wielodzietnoci, braku umiejêtnoci wype³niania funkcji opiekuñczo
- wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii,
a tak¿e, gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie
losowe,
2) formy, w jakich udziela siê stypendium szkolnego
w zale¿noci od potrzeb uczniów,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego w zale¿noci od
zdarzenia losowego.
§2. Ilekroæ w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz
z 2005 r. Nr 17, poz. 141)
2) szkole rozumie siê przez to: szko³y publiczne i niepubliczne
o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla
doros³ych, szko³y niepubliczne nieposiadaj¹ce uprawnieñ
szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych, publiczne
kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia jêzyków obcych i kolegia pracowników s³u¿b spo³ecznych, niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia jêzyków
obcych, publiczne i niepubliczne orodki umo¿liwiaj¹ce
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dzieciom i m³odzie¿y upoledzonym w stopniu
g³êbokim, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoledzonym
umys³owo ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnociami
realizacjê
odpowiednio
obowi¹zku
szkolnego
i obowi¹zku nauki.
§3. Do ubiegania siê o stypendium szkolne lub zasi³ek
szkolny uprawnieni s¹:
1. uczniowie szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych oraz
s³uchacze publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów
pracowników s³u¿b spo³ecznych  do czasu ukoñczenia
kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku
¿ycia,
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych orodków
umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y upoledzonym
w stopniu g³êbokim, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoledzonym umys³owo ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnociami realizacjê odpowiednio obowi¹zku szkolnego
i obowi¹zku nauki, tj. do ukoñczenia 18 roku ¿ycia,
3. uczniowie szkó³ niepublicznych nieposiadaj¹cych uprawnieñ szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych  do
czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki,
4. s³uchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych  do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia
24 roku ¿ycia.
§4. Na wyp³atê wiadczeñ pomocy materialnej o charakterze socjalnym przeznacza siê dotacjê celow¹ z bud¿etu
pañstwa z zastrze¿eniem, ¿e:
1. na stypendia szkolne przeznacza siê co najmniej 95%
kwoty otrzymanej dotacji,
2. na zasi³ki szkolne przeznacza siê nie wiêcej ni¿ 5% kwoty
otrzymanej dotacji.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§5. 1. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym zale¿y od wysokoci dochodu miesiêcznego na 1 cz³onka rodziny ucznia

3. Je¿eli po rozpatrzeniu z³o¿onych wniosków oka¿e siê,
¿e kwota dotacji nie zostanie rozdysponowana w ca³oci,
wysokoæ stypendiów, o których mowa w ust. 1 mo¿e byæ
podwy¿szona.
4. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wyp³atê
stypendiów szkolnych nie wystarczy na przyznanie tego wiadczenia wszystkim osobom, które z³o¿y³y wnioski
i spe³niaj¹ kryteria uprawniaj¹ce do otrzymania stypendium
w wysokoci okrelonej w ust. 1, stypendium szkolne bêdzie
przyznawane w wysokoci, co najmniej 80% kwoty, o której
mowa a art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o wiadczeniach rodzinnych miesiêcznie.
§6. 1. Stypendium
w formie:

szkolne

mo¿e

byæ

udzielone

1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach
edukacyjnych realizowanych poza szko³¹, a w szczególnoci kosztów nauki jêzyków obcych, zajêæ sportowych,
tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjæ do
kin i teatrów realizowanych przez szko³ê,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajêcia
wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, s³owników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego i innych uznanych za niezbêdne
w trakcie edukacji szkolnej,
3) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
w przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz
s³uchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania
i przejazdu,
4) wiadczenia pieniê¿nego, w szczególnoci wyp³acanego
comiesiêcznie w okresie zajêæ szkolnych, je¿eli Burmistrz
Miasta Turku uzna, ¿e udzielenie stypendium w formach
okrelonych w pkt 1, 2, 3 nie jest mo¿liwe, a w przypadku
s³uchaczy kolegiów, nie jest celowe. W szczegó³owym
opisie do wniosku nale¿y podaæ na jaki cel wiadczenie
pieniê¿ne wnioskodawca chce przeznaczyæ i dlaczego nie
mo¿e zrealizowane w formie pomocy rzeczowej.
2. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w jednej lub
kilku formach jednoczenie.

1) przy dochodzie do 100 z³ wynosi 75 z³ miesiêcznie
2) przy dochodzie od 100,01 z³ do 200 z³ wynosi 60 z³
miesiêcznie
3) przy dochodzie od 200,01 z³ do kwoty, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej wynosi 80% kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o wiadczeniach rodzinnych miesiêcznie z zaokr¹gleniem
do pe³nych z³otych w górê.
2. Wysokoæ przyznanych stypendiów szkolnych uzale¿niona jest od wysokoci dotacji celowej przyznanej gminie
Miejskiej Turek z bud¿etu pañstwa.

ROZDZIA£ III
Tryb i sposób udzielania
stypendium szkolnego
§7. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek
1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pe³noletniego ucznia,
po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y,
2) dyrektora szko³y.
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§8. O stypendium szkolne mo¿e ubiegaæ siê uczeñ, jeli
spe³nia ³¹cznie poni¿sze warunki:
1) miesiêczna wysokoæ dochodu na osobê w rodzinie ucznia
nie jest wiêksza ni¿ kwota o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej,
2) zamieszkuje na terenie miasta Turku.
§9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
sk³ada siê w Wydziale wiadczeñ Rodzinnych w terminie do 15
wrzenia danego roku szkolnego, a w przypadku s³uchaczy
kolegiów do dnia 15 padziernika danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego mo¿e byæ z³o¿ony po up³ywie terminu,
o którym mowa w ust. 1.
§10. 1. Do ustalonego wzoru wniosku powinny zostaæ
za³¹czone dokumenty umo¿liwiaj¹ce okrelenie miesiêcznego
dochodu na osobê w rodzinie za miesi¹c poprzedzaj¹cy
z³o¿enie wniosku zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej
1) zawiadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach,
odcinek od renty lub emerytury, zawiadczenie z urzêdu
skarbowego w przypadku osób prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹,
2) w przypadku, gdy rodzina korzysta ze wiadczeñ pomocy
spo³ecznej zawiadczenie z Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej o pobieraniu lub niepobieraniu wiadczeñ,
3) kopia decyzji o pobieraniu wiadczeñ rodzinnych,
opiekuñczych i zaliczki alimentacyjnej, dodatku mieszkaniowego,
4) kopia wyroku zas¹dzaj¹cego wielkoæ alimentów,
w przypadku nieci¹galnoci zawiadczenie od komornika,
5) zawiadczenie z Urzêdu Pracy o pobieraniu lub niepopieraniu wiadczeñ,
6) zawiadczenie z gminy o wielkoci posiadanych hektarów
przeliczeniowych,
7) inne zawiadczenia ze szkó³, uczelni o stypendium,
2. Owiadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta lub inny
dokument potwierdzaj¹cy zamieszkanie ucznia w Turku.
§11. 1. Formalnej oceny wniosku pod k¹tem prawid³owoci wype³nienia druku i kompletnoci za³¹czników dokonuje pracownik Wydzia³u wiadczeñ Rodzinnych.
2. Decyzjê o przyznaniu lub odmowie przyznania
stypendium szkolnego podejmuje Burmistrz Miasta Turku,
b¹d upowa¿niony przez niego Kierownik Wydzia³u wiadczeñ Rodzinnych.
3. W decyzji o przyznaniu stypendium ustala siê formê
jego realizacji, okres na jaki przyznano oraz sposób p³atnoci.
§12. 1. Stypendium przyznaje siê na okres nie d³u¿szy ni¿
od 1 wrzenia do 30 czerwca w danym roku szkolnym,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów  na okres nie d³u¿szy ni¿
od 1 padziernika do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Stypendium wyp³acane jest w formach o których
mowa w §5, miesiêcznie lub kwartalnie do 31 grudnia,
31 marca, 30 czerwca.
3. Stypendium szkolne jest wyp³acane rodzicom ucznia,
prawnym opiekunom lub pe³noletniemu uczniowi albo
s³uchaczowi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
wnioskodawcê lub gotówk¹ w kasie banku BZ WBK.
ROZDZIA£ IV
Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego
§13. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany uczniowi znajduj¹cemu siê przejciowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe rozumieæ nale¿y w szczególnoci:
1) po¿ar lub zalanie mieszkania,
2) nag³¹ chorobê w rodzinie ucznia,
3) mieræ rodzica lub opiekuna prawnego,
4) nieszczêliwy wypadek powoduj¹cy trwa³y uszczerbek na
zdrowiu cz³onków rodziny ucznia,
5) kradzie¿ w mieszkaniu ucznia.
§14. 1. Osoba ubiegaj¹ca siê o przyznanie zasi³ku szkolnego dla ucznia lub s³uchacza powinna z³o¿yæ w Wydziale
wiadczeñ Rodzinnych wniosek stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu.
2. O zasi³ek szkolny mo¿na ubiegaæ siê w terminie nie
d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od wyst¹pienia zdarzenia
uzasadniaj¹cego przyznanie tego zasi³ku.
§15. 1. Formalnej oceny wniosku o zasi³ek szkolny pod
k¹tem prawid³owoci wype³nienia druku wniosku i kompletnoci za³¹czników dokonuje pracownik Wydzia³u wiadczeñ
Rodzinnych.
2. Zasi³ek szkolny przyznaje siê w formie jednorazowego
wiadczenia pieniê¿nego, które nie mo¿e przekroczyæ jednorazowo kwoty stanowi¹cej piêciokrotnoæ kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada o wiadczeniach rodzinnych z póniejszymi zmianami.
3. Wysokoæ zasi³ku szkolnego uzale¿niona jest od sytuacji materialnej, w której znalaz³ siê uczeñ lub s³uchacz.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§16. 1. Uczeñ traci prawo do otrzymywania stypendium,
je¿eli:
1) przerwa³ naukê w szkole,
2) zosta³ skrelony z listy uczniów,
3) usta³y przyczyny, które stanowi³y podstawê przyznania
stypendium.
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2. O wyst¹pieniu faktów powoduj¹cych zaprzestanie
spe³niania kryteriów okrelonych w ust. 1, rodzic (opiekun
prawny), pe³noletni uczeñ lub dyrektor szko³y niezw³ocznie
informuje organ wydaj¹cy decyzjê.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje siê albo cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowi³y podstawê
przyznania stypendium szkolnego.
4. Nale¿noci z tytu³u nienale¿nie pobranego stypendium
szkolnego podlegaj¹ ci¹gniêciu w trybie przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokoæ nale¿noci podlegaj¹cej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej nale¿noci ustala siê w drodze decyzji
administracyjnej.
§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Turku.

Poz. 2974

§18. Traci moc uchwa³a Nr XXV/280/05 Rady Miejskiej
Turku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjêcia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie gminy miejskiej Turek wraz
ze zmianami wynikaj¹cymi z uchwa³y Nr VIII/89/07 z dnia 31
maja 2007.
§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
() Lech Zielony
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2975
UCHWA£A Nr VII/44/07 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w obrêbie Powidz - gmina Powidz
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), po stwierdzeniu zgodnoci
poni¿szych ustaleñ z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Powidz, Rada Gminy Powidz uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Zgodnie z uchwa³¹ Nr XXVI/166/04 Rady Gminy
Powidz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego teren po³o¿ny w gminie Powidz,
obrêb Powidz, uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrêbie Powidz - gmina
Powidz.
2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
1) rysunek planu zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrêbie Powidz gmina Powidz opracowany w skali 1:1000,
2) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
3. Granice obszaru objêtego planem okrelone zosta³y na
rysunku planu.
§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:
1) powierzchnia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
sumê powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe
zewnêtrznych krawêdzi budynków na dzia³ce na powierzchniê tej dzia³ki;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, w której mo¿e byæ umieszczona ciana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania
w kierunki linii rozgraniczaj¹cych za wyj¹tkiem elementów
architektonicznych budynku jak: balkon, wykusz,
schody,
taras,
gzyms,
okap
dachu,
rynna,
wiatro³ap oraz innych detali wystroju architektonicznego
budynku wysuniêtych poza tê liniê nie wiêcej ni¿ 2,0 m;

§3. Ustaleniami planu na rysunku s¹:
1) granice opracowania planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu.
§4. Ustala siê podzia³ obszaru planu, o którym mowa
w §1 ust. 1 na tereny okrelone na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczonymi symbolami: 1ML, 2ML, 3ZP,
4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ZP, 9KDw, 10KDw, 11KDw, 12KDw,
13KDw, 14KDw, 15KDw.
§5. Okrela siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na
rysunku planu i w tekcie uchwa³y symbolem ML;
2) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu i w
tekcie uchwa³y symbolem ZP;
3) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
i w tekcie uchwa³y symbolem KDw.
§6. Ustalenia w zakresie zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) nowe budynki lub ich rozbudowywane czêci nale¿y lokalizowaæ zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
okrelonymi na rysunku planu;
2) ustala siê zakaz lokalizacji obiektów o charakterze tymczasowym, niezwi¹zanym z realizacj¹ ustaleñ planu.
§7. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) nale¿y uwzglêdniæ przepisy wynikaj¹ce z funkcjonowania
Powidzkiego Parku Krajobrazowego;
2) ustala siê zakaz lokalizacji obiektów i przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, okrelonych
w przepisach ochrony rodowiska, z wyj¹tkiem inwestycji
celu publicznego zwi¹zanych z obs³ug¹ terenu objêtego
planem,
3) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia i wykorzystaæ je
do kszta³towania zieleni urz¹dzonej,
4) do nasadzeñ nale¿y u¿ywaæ rodzimych, zgodnych
z siedliskiem drzew i krzewów,
5) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwestycji nale¿y przetransportowaæ zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami lub wykorzystaæ do nowego
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ukszta³towania terenu w granicach dzia³ki w³asnej lub
s¹siednich;

po³aci dachowych 20°- 45°, o równym k¹cie nachylenia,

§8. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne
nale¿y przerwaæ pracê, zabezpieczyæ teren i niezw³ocznie
powiadomiæ odpowiedni organ s³u¿by ochrony zabytków,
a nastêpnie przyst¹piæ do archeologicznych badañ ratunkowych.

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni dzia³ki
budowlanej,

§9. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

g) ogrodzenia nale¿y realizowaæ jako a¿urowe w min.
70% lub jako ¿ywop³oty; ustala siê zakaz stosowania
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych,

1) dla zapewnienia pe³nej obs³ugi komunikacyjnej obszaru
ustala siê zachowanie istniej¹cych dróg wewnêtrznych.
2) zezwala siê na modernizacjê i przebudowê istniej¹cych
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3) zezwala siê na lokalizacjê nowych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4) nale¿y zapewniæ funkcjonowanie systemu melioracyjnego, a w razie koniecznoci jego przebudowy zapewniæ
rozwi¹zania zastêpcze, w uzgodnieniu z w³aciwym
zarz¹dc¹ sieci;
5) odpady nale¿y gromadziæ w pojemnikach na terenie dzia³ki i odprowadzaæ je zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
§10. Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie,
ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów: nie okrela
siê.
ROZDZIA£ II

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70%
powierzchni dzia³ki budowlanej,
f) posadowienie poziomu parteru budynku nie wy¿ej ni¿
0,5 m n.p.t.,

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:
a) dojazd - z dróg wewnêtrznych oznaczonych na rysunku
planu,
b) woda - z sieci wodoci¹gowej lub z indywidualnych ujêæ
wody,
c) energia elektryczna - z sieci nn,
d) cieki sanitarne - ustala siê obowi¹zek przy³¹czenia
budynków do sieci po wybudowaniu kolektora; do
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej zezwala
siê na gromadzenia cieków w zbiornikach bezodp³ywowych o gwarantowanej szczelnoci,
5) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost wartoci nieruchomoci - 10%
§12. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3ZP, 8ZP:
1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

Przepisy szczegó³owe

2) zasady podzia³u nieruchomoci - tereny stanowi¹ wydzielone dzia³ki geodezyjne, ustala siê zakaz wtórnych podzia³ów;

§11. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ML, 2ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML:

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy rekreacji
indywidualnej,
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) na rysunku planu przedstawiono istniej¹cy podzia³
geodezyjny,
b) dopuszcza siê inny sposób podzia³u pod warunkiem
zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzia³ek - 1.000 m2,
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza siê obiekty towarzysz¹ce - gara¿e i budynki
gospodarcze,
b) wysokoæ zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym
poddasze u¿ytkowe, jednak nie wiêcej ni¿ 7,5 m do
najwy¿szego punktu dachu,
c) rodzaj dachów: dachy budynków nale¿y kszta³towaæ
jako pochy³e, dwu lub wielospadowe, o nachyleniu

a) ustala siê zakaz realizacji zabudowy kubaturowej,
b) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ ma³ej architektury
oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanej
z obs³ug¹ terenu objêtego planem,
c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 90%
powierzchni terenu;
4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z dróg
wewnêtrznych oznaczonych na rysunku planu;
5) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost wartoci nieruchomoci - 10%
§13. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9KDw, 10KDw, 11KDw, 12KDw, 13KDw, 14KDw,
15KDw:
1) przeznaczenie terenu: teren dróg wewnêtrznych;
2) zasady podzia³u - tereny dróg wyznaczaj¹ linie rozgraniczaj¹ce,
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3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) szerokoci dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie
z rysunkiem planu,
b) przestrzeñ dróg mo¿e s³u¿yæ do prowadzenia sieci
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej;
4) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost wartoci nieruchomoci -10%

ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Powidz.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Powidz
() Jacek Kowalski
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr VII/44/07
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w obrêbie Powidz - gmina Powidz

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRÊBIE POWIDZ - GMINA POWIDZ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 ze zm.) Rada Gminy Powidz rozstrzyga
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrêbie Powidz - gmina Powidz. Rozstrzygniêcie o ich rozpatrzeniu jest
wiêc bezprzedmiotowe.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr VII/44/07
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w obrêbie Powidz - gmina Powidz

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 ze zm.) Rada Gminy Powidz okrela nastêpuj¹cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasady
ich finansowania: inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na obszarze objêtym opracowaniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nie zosta³y zaliczone do zadañ w³asnych gminy, a ich realizacja nie stanowi
obci¹¿enia dla bud¿etu Gminy Powidz.

2976
UCHWA£A Nr VII/64/07 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w miejscowoci Jaworowo gmina Witkowo
Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z pón. zmianami), Rada Miejska w Witkowie uchwala, co
nastêpuje:

DZIA£ I
Przepisy ogólne
ROZDZIA£ I
Zakres obowi¹zywania planu
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowoci Jaworowo, gmina
Witkowo, dzia³ka nr 45/1, zwany dalej planem.
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§2. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowi za³¹cznik nr
1 do mniejszej uchwa³y.

3) liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ liczbê
kondygnacji nadziemnych budynku;

2. Stwierdzenie zgodnoci ze studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
stanowi za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

4) przeznaczeniu podstawowym, dominuj¹cym - nale¿y przez
to rozumieæ dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodarowania terenu;

3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej stanowi za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

5) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym, dopuszczalnym - nale¿y
przez to rozumieæ mo¿liwy sposób zagospodarowania
terenu po spe³nieniu wymagañ okrelonych w planie,
stanowi¹cy uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego;

4. Rozstrzygniêcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu planu stanowi za³¹cznik nr 4 do uchwa³y.
§3. 1. Przedmiotem planu jest okrelenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3) zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) wymagañ wynikaj¹cych
przestrzeni publicznych;

z

potrzeb

kszta³towania

6) parametrów i wskaników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaników intensywnoci zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;
8) szczegó³owych zasad podzia³u nieruchomoci;
9) szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ ustaleniami planu:
1) granica planu miejscowego;

6) symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ literowe
oznaczenie poszczególnych terenów, okrelaj¹ce ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i
uzupe³niaj¹ce;
7) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹
w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okrelony symbolem lub
symbolem i numerem;
9) odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³aciwoci i okolicznoci,
stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla
rodowiska, za wyj¹tkiem odpadów wytwarzanych
w gospodarstwach domowych, s³u¿bie zdrowia oraz weterynarii;
10) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez
to rozumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na
danej dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej tej
dzia³ki;
11) wysokoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ odleg³oæ w rzucie prostopad³ym pomiêdzy
najwy¿szym punktem dachu budynku, a najni¿szym punktem gruntu rodzimego;
DZIA£ II
Ustalenia ogólne
ROZDZIA£ II

2) symbol terenu;
3) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu

Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia
terenu objêtego ustaleniami planu.

§5. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) budowli s³u¿¹cej reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹cy trwale zwi¹zany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;
2) urz¹dzeniu s³u¿¹cym reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
obiekt nie zwi¹zany na trwale z gruntem, s³u¿¹cy reklamie;

§6. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹, ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu, przyporz¹dkowuj¹c mu
wskazany obok symbol przeznaczenia:
US - tereny sportu i rekreacji
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ROZDZIA£ III

ROZDZIA£ VI

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony
i kszta³towania ³adu przestrzennego

Ustalenia dotycz¹ce sposobu zagospodarowania terenów i
obiektów podlegaj¹cych ochronie,
ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych
na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem
siê mas ziemnych

§7. Budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce reklamie mo¿na
lokalizowaæ na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
US.
ROZDZIA£ IV
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

§12. Nie ustala siê. (na obszarze objêtym planem takie
tereny i obiekty nie wystêpuj¹).
ROZDZIA£ VII

§8. Obszar w granicach planu nie znajduje siê w strefie
ochronnej ujêcia wody i w obszarze ochronnym zbiornika
wód ródl¹dowych.
§9. Posiadaj¹cy do dzia³ki budowlanej tytu³ prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaæ siê
od dzia³añ, które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomoci
s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze
spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomoci
i stosunków miejscowych.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania
z odpadami:
1) odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospodarowane zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami;
2) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte baterie
i akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycznych
pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia.
ROZDZIA£ V
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó³czesnej
§11. 1. Na obszarze objêtym planem, nie wystêpuj¹ tereny lub obiekty, bêd¹ce pod ochron¹ konserwatorsk¹.
2. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekty maj¹ce charakter zabytku archeologicznego - nale¿y
wstrzymaæ roboty i niezw³ocznie powiadomiæ odpowiednie
organy ochrony zabytków.

Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych
z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
§13. Nie ustala siê.
ROZDZIA£ VIII
Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.
§14. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuje koniecznoæ pod³¹czenia budynków do sieci wodnej i kanalizacyjnej
w przeci¹gu jednego roku od momentu wybudowania tej
infrastruktury.
§15. Na terenach objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury:
1) budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadaæ przy³¹cza, umo¿liwiaj¹ce
pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania dzia³ki;
2) sieæ elektroenergetyczn¹
podziemn¹;

nale¿y

realizowaæ

jako

3) dopuszcza siê realizacjê sieci elektroenergetycznej jako
napowietrznej wy³¹cznie w uzasadnionych przypadkach;
4) budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej
i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe, umo¿liwiaj¹ce pobór
wody zgodny z funkcj¹ oraz sposobem zagospodarowania
i zabudowy dzia³ki;
5) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne ród³a energii.
6) Dostêp terenu sportu i rekreacji (gminnego boiska) do
drogi publicznej poprzez dzia³kê nr 44 stanowi¹ca
w³asnoæ gminy.
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DZIA£ III

§16. W celu ochrony urz¹dzeñ melioracji wodnych,
w razie natrafienia i uszkodzenia drena¿u melioracyjnego
ustala siê obowi¹zek naprawy przy udziale przedstawiciela
miejscowej Spó³ki Wodnej lub Wielkopolskiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu, Inspektorat
w Gnienie.

Ustalenia szczegó³owe
ROZDZIA£ X
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
us³ug sportu i rekreacji oznaczonych symbolem US

§17. Na terenie objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

§19. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem US
przeznaczenie podstawowe us³ugi sportu i rekreacji,

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ na nieruchomoci w³asnej
inwestora;

§20. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
US obowi¹zuje zakaz lokalizowania dzia³alnoci produkcyjnej,

ROZDZIA£ IX

§21. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
US ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad
i warunków scalania i podzia³u nieruchomoci.
§18. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuje zakaz podzia³u terenu.
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1) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 5 m od granicy
z dzia³k¹ nr 44 zgodnie z rysunkiem planu;

norazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w
wysokoci 1%.

2) dla zabudowy zwi¹zanej ze sportem i rekreacj¹ obowi¹zuj¹ dachy pokryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym lub blach¹, strome, o k¹cie nachylenia 25 - 45
stopni;

§23. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Witkowo.
§24. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

DZIA£ IV
Przepisy przejciowe i koñcowe
ROZDZIA£ XI
Ustalenia koñcowe
§22. Uchwala siê dla terenu objêtego ustaleniami planu
i oznaczonego symbolem US stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jed-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Bogus³aw Mo³odecki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VII/64/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w miejscowoci
Jaworowo gmina Witkowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Witkowie stwierdza co nastêpuje:

Jaworowo gmina Witkowo z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Witkowo, uchwalonego 22 listopada
1997 r. uchwa³¹ nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie.

Stwierdza siê zgodnoæ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowoci

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VII/64/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w miejscowoci
Jaworowo gmina Witkowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Witkowie rozstrzyga co nastêpuje:
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniej¹cym terenem w pe³ni wyposa¿onym w sieci infrastruktury technicznej.

W zawi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowoci
Jaworowo gmina Witkowo nie zachodzi koniecznoæ realizacji
nowych sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego i kanalizacji
sanitarnej.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VII/64/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w miejscowoci
Jaworowo gmina Witkowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Witkowie rozstrzyga co nastêpuje:

Na podstawie owiadczenia Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo w sprawie braku uwag, na etapie wy³o¿enia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wgl¹du, nie rozstrzyga siê o sposobie
ich rozpatrzenia.
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2977
POROZUMIENIE
z dnia 16 lipca 2007 r.
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych
zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi
Strony porozumienia:
1. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:

4) remontu chodnika drogi powiatowej
(ul. Skórzewska w Wysogotowie).

2405P

§2. Gmina zobowi¹zuje siê do sfinansowania zadañ,
o których mowa w §1 w ca³oci ze rodków w³asnych.

Starosta Poznañski - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznañski - Tomasz £ubiñski
2. Gmina Tarnowo Podgórne w imieniu której dzia³a:
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

§3. 1. Szczegó³owy zakres zadañ okreli dokumentacja projektowa, któr¹ nale¿y uzgodniæ z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Poznaniu.
2. W czynnociach zwi¹zanych z odbiorem technicznym
zrealizowanych prac zapewniony zostanie udzia³ przedstawiciela Zarz¹du Dróg Powiatowych.

podstawa prawna
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze
zm.) oraz zgodnie z Uchwa³¹ nr XI/89/2007 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie
przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi, Uchwa³¹ nr XII/
97/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 maja 2007
r. w sprawie zmiany uchwa³y nr XI/89/2007 z dnia
24 kwietnia 2007 r. w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami
powiatowymi i Uchwa³¹ Nr VIII/64/III/2007 Rady Powiatu
Poznañskiego z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powierzenia
Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadañ publicznego
zarz¹dzania drogami powiatowymi:

3. Zadania, po zakoñczeniu ich realizacji, zostan¹
przekazane Zarz¹dowi Dróg Powiatowych na podstawie protoko³u zdawczo - odbiorczego.
§4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§5. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§6. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 2 dla ka¿dej ze stron.
Porozumienie podpisali:
1.

§1. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego powierza, a Gmina Tarnowo Podgórne przejmuje do prowadzenia w roku
2007 zadanie publiczne - zarz¹dzanie drogami powiatowymi
w zakresie:

2) remontu chodnika drogi powiatowej nr 2411P ( ul. Szkolna
w Tarnowie Podrórnym.
powiatowej

2421P

Zarz¹d Powiatu Poznañskiego
w osobach:
Starosta Poznañski
() Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznañski
() Tomasz £ubiñski

1) modernizacji cie¿ki pieszo - rowerowej Sady - Lusowo
drogi powiatowej nr 2419P (ul. Poznañska w Lusowie);

3) modernizacji chodnika drogi
(ul. Kobylnicka w Sadach);

nr

2.

Gmina Tarnowo Podgórne
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
() Tadeusz Czajka
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POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 25 lipca 2007 roku w Poznaniu miêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim - Tadeuszem Dziub¹, zwanym
dalej Wojewod¹, a
2. Gmin¹ ¯elazków, zwan¹ w treci Porozumienia
Gmin¹, reprezentowan¹ przez Andrzeja Nowaka
- Wójta Gminy ¯elazków,
na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.)
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do
wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca
1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz.
331 ze zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych na obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
o których mowa w ust. 1 bêdzie polega³a w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ
wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym
z bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków
finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi
przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2007 prace polegaj¹ce
na wykonaniu prac remontowych i konserwacyjnych na mogile
wojennej z okresu II wojny wiatowej na cmentarzu parafialnym.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz
z kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo wymienionego w §2 ust. 2 zadania.

§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem
Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê
w wysokoci 6.000 z³ (s³ownie: szeciu tysiêcy z³otych).
2. Przekazanie dotacji nast¹pi w terminie 30 dni od dnia
og³oszenia niniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Gminê.
3. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata,
licz¹c od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania
dotacji.
5. rodki finansowe na lata nastêpne przekazywane bêd¹
w miarê potrzeb w wysokoci ustalanej corocznie
w Aneksie do niniejszego Porozumienia w terminie 30 dni od
podpisania Aneksu.
6. Ustalenie wysokoci rodków, o których mowa
w ust. 4 nast¹pi na podstawie zakresu prac remontowych
przedstawiony przez Gminê do dnia 15 wrzenia ka¿dego roku
poprzedzaj¹cego wykonanie prac.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci
wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych
wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ
objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma
prawo wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki
i zasady realizacji zadañ powierzonych, porozumieniem
oraz ¿¹dania wyjanieñ oraz sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych
ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2007 rok Przejmuj¹cy przed³o¿y Powierzaj¹cemu
do dnia 15 listopada 2007 roku oraz zwróci niewykorzystane
rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
NBP Oddzia³ w Poznaniu
Nr 67101014690005892230000000
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2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego, podlegaj¹ zwrotowi
do bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.

1. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesi¹ca
kalendarzowego.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 2, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego
po dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.

2. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia przez owiadczenie z³o¿one na pimie.

4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. l Gmina za³¹cza
kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1. zlecenia,
2. faktury lub rachunki,
3. umowy,
4. dokumenty przetargowe,
5. kosztorysy,
6. opisy wykonanych prac,
7. protoko³y odbioru,
8. fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
Powy¿sze dokumenty przekazywane bêd¹ w formie uwierzytelnionych kopii.
5. Faktury i rachunki winny byæ opisane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.).
6. Wymienione w ust. 4 pkt 1-8 dokumenty Gmina Przeka¿e do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokrelony.

§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
2. W sprawie nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie maj¹ przepisy Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 20 grudnia 2005 r.)
i Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1041.)
§9. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej Strony.
GMINA
Wójt
() mgr Andrzej Nowak
WOJEWODA
w.z Wojewody Wielkopolskiego
I Wicewojewoda Wielkopolski
() Pawe³ Ro¿yñski
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POSTANOWIENIE PREZESA URZÊDU REGULACJI
ENERGETYKI Nr OPO - 4210-27(11)/2007/398/VI/AS
z dnia 2 sierpnia 2007 r.
Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 i z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181 poz. 1524) oraz w zwi¹zku z art. 30 ustawy z 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115,
poz. 790) postanawiam sprostowaæ w taryfie dla ciep³a

stanowi¹cej
za³¹cznik
do
decyzji
z
25
lipca
2007 r. nr OPO-4210-27(8)/2007/398/VI/AS w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w Obornikach nastêpuj¹ce
oczywiste omy³ki: w czêci IV pkt 1, ppkt 1.1:
- cena za zamówion¹ moc ciepln¹ - rata miesiêczna brutto
(z³/MW/m-c) dla grupy odbiorców K- 4 jest: 3.286,88
powinno byæ: 3.931,38;
- cena ciep³a brutto (z³/GJ) dla grupy odbiorców K- 4 jest:
33,64 powinno byæ: 33,65.

UZASADNIENIE
W dniu 25 lipca 2007 r. zosta³a wydana decyzja
nr OPO-4210-27(8)/2007/398/VI/AS w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. siedzib¹ w Obornikach. W dniu 2 sierpnia 2007 r.
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o, o sprostowanie informuj¹c,
i¿ w treci przekazanej do zatwierdzenia taryfy, w podanej dla
grupy K  4 racie miesiêcznej ceny za zamówion¹ moc ciepln¹
brutto oraz w cenie ciep³a brutto wkrad³y siê b³êdy rachunkowe. B³êdy te s¹ oczywistymi omy³kami. Rata miesiêczna
netto oraz cena ciep³a netto wynikaj¹ z przedstawionej przez
Przedsiêbiorstwo kalkulacji i zosta³y w taryfie podane prawid³owo. Natomiast ceny brutto powinny uwzglêdniaæ podatek

od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci 22%. Rata miesiêczna
ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ stanowi iloraz rocznej ceny
brutto (podanej w prawid³owej wysokoci) podzielonej przez
12 zgodnie z §22 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 9
padziernika 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia
w ciep³o (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423). Nale¿y zaznaczyæ,
i¿ b³êdy te nie mia³y wp³ywu na treæ rozstrzygniêcia zawartego w decyzji.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze - postanowi³em sprostowaæ te
oczywiste omy³ki.

POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie s³u¿y za¿alenie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, za moim porednictwem, w terminie tygodniowym od dnia dorêczenia postanowienia (art. 113 §3
Kodeksu postêpowania administracyjnego, oraz art. 47946 pkt
2 Kodeksu postêpowania cywilnego i art. 479 55
w zwi¹zku z art. 47932 §1 i art. 47947 §1 tego Kodeksu).
2. Za¿alenie na postanowienie powinno czyniæ zadoæ
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onego postanowienia i wartoci
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek
o uchylenie albo o zmianê postanowienia w ca³oci lub czêci

(art. 47949 w zwi¹zku z art. 47955 Kodeksu postêpowania
cywilnego). Za¿alenie nale¿y przes³aæ na adres Zachodniego
Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki, ul. Wierzbiêcice 1, 61-569 Poznañ.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URE NR OKA-4210-73(16)/2006/2007/13615/I/HM
W dniu 2 sierpnia 2007 r. zosta³a wydana decyzja
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-73(16)/
2006/2007/13615/I/HM odmawiaj¹ca zatwierdzenia taryfy dla

ciep³a przedstawionej we wniosku - data wp³ywu w dniu 29
grudnia 2006 r., przez PLANT Sp. z o.o. z siedzib¹ Bielsku
Bia³ej, prowadz¹ca dzia³alnoæ w zakresie zaopatrzenia
w ciep³o na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz.
682 i Nr 181, poz. 1524), na wniosek przedsiêbiorstwa
energetycznego: PLANT Sp. z o.o. z siedzib¹ Bielsku Bia³ej,
posiadaj¹cego koncesje: na wytwarzanie ciep³a z dnia 16
sierpnia 2006 r., Nr WCC/1151/13615/W/OKA/2005/2006/JL
oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 16 sierpnia
2006 r. Nr PCC/1125/13615/W/OKA/2005/2006/JL, w dniu
29 grudnia 2006 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez to przedsiêbiorstwo energetyczne.

zatwierdzenia jest niezgodna z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170,
poz. 1217 oraz 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr
115, poz. 790) oraz rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 9 padziernika 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Zastêpca Dyrektora
Po³udniowego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Katowicach
() Monika Gawlik

W trakcie postêpowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e taryfa
przedstawiona przez ww. przedsiêbiorstwo energetyczne do

2981
ZARZ¥DZENIE Nr 12/07 WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2006 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 ze zmianami) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Przedstawia siê Radzie Gminy Babiak roczne sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2006 rok, zgodnie
z za³¹cznikiem do niniejszego Zarz¹dzenia.

§2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Wójt
() Wojciech Chojnowski
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia nr 12/07
Wójta Gminy Babiak
z dnia 19 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BABIAK Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY ZA 2006 ROK.
Rada Gminy Babiak w dniu 29 grudnia 2005 roku
podjê³a Uchwa³ê nr XLI/228/05 w sprawie bud¿etu gminy na

2006 rok ustalaj¹c:
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Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodz¹ce
z kredytów i po¿yczek w kwocie 3.350.000,00 z³.

i kredytów zaci¹gniêtych w latach poprzednich na realizacjê
inwestycji.

Ró¿nicê dodatni¹ pomiêdzy przychodami a deficytem
w kwocie 827.880,00 z³. przeznaczono na sp³atê rat po¿yczek

W toku wykonywania bud¿etu wprowadzano zmiany
w planie dochodów i wydatków po uwzglêdnieniu których
wielkoæ bud¿etu gminy na dzieñ 31 grudnia 2006 roku
przedstawia siê nastêpuj¹co:
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Zmiana wielkoci deficytu z kwoty 2.522.120,00 z³. do
kwoty 2.438.780,38 z³. jest wynikiem ró¿nicy:
- zwiêkszenia planu przychodów o kwotê 5.349 z³. s¹ to
przychody pochodz¹ce z wolnych rodków jako nadwy¿ki
rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu gminy
na dzieñ 31.12.2005 roku zgodnie z Uchwa³¹ nr XLVI/245/
06 Rady Gminy Babiak z dnia 02 czerwca 2006 roku
zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê nr XLI/228/05 Rady Gminy Babiak
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2006 rok.
Kwota 5.349 z³. wynika z ró¿nicy osi¹gniêtych dochodów
w 2005 roku z op³at za wydane zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych a wykonanych wydatków na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w 2005 roku. W zwi¹zku z powy¿szym zwiêkszono plan wydatków w dziale  Ochrona
zdrowia, rozdziale 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi.
- zmniejszenia planu przychodów w wyniku otrzymania
rodków na restrukturyzacjê i modernizacjê sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich na zadania

Budowa chodników w m. Babiak ul. Wiosny Ludów
i Pl. Wolnoci  etap I i Urz¹dzenie parku w miejscowoci Brdów w kwocie 18.688,62 z³. - zgodnie z Uchwa³¹
Nr XLIX/257/06 Rady Gminy Babiak z dnia 27 wrzenia
2006 roku zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr XLI/228/05 Rady
Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2006 rok oraz zmniejszeniem planu przychodów o kwotê 70.000,00 z³. zgodnie
z Uchwa³¹ Nr III/14/06 Rady Gminy Babiak z dnia 28
grudnia 2006 roku zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr XLI/228/05
Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2006 rok.
W wyniku realizacji bud¿etu za 2006 rok dochody bud¿etu
wykonano w kwocie 15.286.600,23 z³. tj.100,5% planu a wydatki bud¿etu w kwocie 15.802.524,54. z³ tj. 89,6% planu.
W zwi¹zku z powy¿szym powsta³ deficyt bud¿etu
w kwocie 515.924,31z³.
Bud¿et po zmianach oraz jego wykonanie na dzieñ
31.12.2006 roku przedstawia poni¿sze zestawienie:
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Zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek na dzieñ 31 grudnia 2006 roku wynosi³o 2.320.070,00
z³. (bez odsetek).- z tego: d³ugoterminowe 2.320.070,00 z³. co
stanowi 15,2% wykonania dochodów na 31.12.06 r.

Zobowi¹zania krótkoterminowe, których termin p³atnoci
up³ywa³ w miesi¹cu styczniu 2007 roku ³¹cznie wynosi³y
611.912,83 z³. i dotyczy³y:
- zakupów inwestycyjnych w kwocie

Koszty obs³ugi d³ugu :

 7.247,08 z³.,

- wydatków bie¿¹cych w kwocie

- sp³aty rat kapita³owych

- 777.880,00 z³.

- zap³acone odsetki

- 59.984,27 z³.

- prowizje bankowe

- 4.647,20 z³.

Razem:

 604.665,75 z³.

s¹ to w wiêkszoci sk³adki ZUS od wynagrodzeñ za
m-c grudzieñ 2006 r. oraz naliczone w koszty roku sprawozdawczego dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od
tego wynagrodzenie.

- 842.511,47 z³.

Dochody bud¿etu
Dochody bud¿etu w 2006 roku wynosz¹ 15.286.600,23 z³., co
stanowi 100,5% wykonania planu.
Dochody planowane i wykonane wg róde³ powstania
w ujêciu ogólnym przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
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Realizacja podatków i op³at od osób prawnych i osób fizycznych:
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Skutki finansowe obni¿enia stawek podatkowych, zwolnieñ, umorzeñ i odroczeñ w 2006 roku wynosz¹ ³¹cznie
521.155,65 z³. i przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
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Nale¿y podkreliæ, i¿ w roku sprawozdawczym dochody z
podatków mog³yby byæ wy¿sze o kwotê 521.155,65 z³ tj. o
kwotê obni¿enia stawek podatkowych, zwolnieñ, umorzeñ i
odroczeñ terminu p³atnoci i roz³o¿enia na raty.
Uwzglêdniaj¹c warunki spo³eczno - gospodarcze gminy,
skutki obni¿enia górnych stawek podatkowych, dokonane
zwolnienia, umorzenia, odroczenia terminu p³atnoci i roz³o¿enia na raty s¹ uzasadnione i s¹ zgodne z przepisami prawa.
Na poziom wykonania planu dochodów z tytu³u podatków
maj¹ równie¿ wp³yw zaleg³oci w poszczególnych podatkach.
Zaleg³oci w podatkach w stosunku do zaleg³oci na
31.12.2005 roku zmniejszy³y siê o 44.793,22 z³.
Najwy¿sze zaleg³oci wystêpuj¹ w podatku od nieruchomoci od osób prawnych i na 31.12.2006 r. wykazuj¹ wzrost
o kwotê 21.790,91 z³. Zaleg³oci w podatku od nieruchomoci
od osób prawnych wystêpuj¹ w 4 jednostkach.



Zaleg³oci w poszczególnych podatkach i op³atach kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co
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Zaleg³oci w podatkach i op³atach oraz innych dochodach
w³asnych gminy na dzieñ 31grudnia 2006 roku wynosi³y
432.710,30 z³. Odsetki od tych zaleg³oci stanowi¹ kwotê
502.873,48 z³.







 

5

=




=








.




























































































Najwy¿sza zaleg³oæ to kwota 201.000,21 z³. Nieruchomoæ d³u¿nika na wniosek gminy sprzedana zosta³a na licytacji w 2001 roku i z podzia³u kwoty uzyskanej ze sprzeda¿y
gmina otrzyma³a w 2002 roku 45.439 z³. na poczet zaleg³oci.
Obecnie nie ma mo¿liwoci ci¹gania w/w zaleg³oci.
W wyniku prowadzonych czynnoci zwi¹zanych z windykacj¹ nale¿noci podatkowych wys³ano:
- na nale¿noci podatkowe od osób prawnych  podatek od
nieruchomoci  19 sztuk upomnieñ na kwotê 1.549,50 z³.
- na nale¿noci podatkowe od osób fizycznych z czego:
- podatek od nieruchomoci, rolny i leny wys³ano
 1.357 szt. upomnieñ na kwotê 94.889,65 z³., wys³ano 120
wezwañ i przeprowadzono rozmowy z d³u¿nikami,
- podatek od rodków transportowych
- 27 szt. upomnieñ na kwotê 55.382,10 z³.

wys³ano

Udzia³y gminy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa:
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Dochody z tytu³u udzia³u gminy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa zosta³y wykonane w 103,5% co
w stosunku do planowanych dochodów na 2006 rok 972.908,00

z³ daje kwotê 1.007.332,42 z³. Ró¿nica wzrostu daje kwotê
34.424,42 z³.
W strukturze dochodów stanowi¹ 6,6%.

Dochody z maj¹tku gminy :
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Na niewykonanie planu w kwocie 178.167,00 z³. dochodów
z maj¹tku gminy wp³ynê³o nie wykonanie planu dochodów z
wp³ywów ze sprzeda¿y nieruchomoci:
- mimo przeprowadzonych procedur przetargowych
w II pó³roczu 2006 r. nie by³o nabywców do zakupu
oferowanych nieruchomoci.
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St¹d wykonanie dochodów ze sprzeda¿y nieruchomoci
stanowi 9% w stosunku do planu.
Wykonanie dochodów z maj¹tku gminy stanowi 13,2%.
W strukturze dochodów gminy wykonanie dochodów z
maj¹tku gminy stanowi 0,2%.

Subwencja ogólna:
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W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 53,5%.
Dotacje celowe:
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W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowi¹ 26,6%
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rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gminy
pozyskane z innych róde³:
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W strukturze dochodów rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gminy pozyskane z innych róde³ w 2006
roku stanowi³y 0,2%.

Powiat kolski udzieli³ pomocy finansowej na realizacjê
zadañ z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Orodek Kultury w Babiaku:

Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jst
na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych:

- warsztaty artystyczne dzieciêcych i m³odzie¿owych
zespo³ów tanecznych w Skorzêcinie
 2.000,00 z³.,

Plan -

4.000,00 z³.,

Wykonanie -

4.000,00 z³.

- udzia³ zespo³ów w XL Saba³owych Bajaniach w Bukowinie
Tatrzañskiej w festiwalu kapel i piewaków ludowych 2.000,00 z³.
Pozosta³e dochody:
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- kwotê 750,83 z³.  orodki pomocy spo³ecznej wp³.od
d³u¿n.alimentów.

Wp³ywy z us³ug wykonano w kwocie 16.481,15 z³. co
stanowi:

Wp³ywy ze sk³adników maj¹tkowych w kwocie 1.710,00 z³.
 urz¹d gminy sprzeda¿ samochodu.

- kwotê 7.530,00 z³.  us³ugi z przedszkoli,
- kwotê 4.393,50 z³.  us³ugi domu kultury,

Wp³ywy darowizny dla gminnego orodka kultury w kwocie
1.000,00 z³.

- kwotê 4.557,65 z³.  us³ugi orodka pomocy spo³ecznej.
Wp³ywy z ró¿nych op³at w urzêdzie gminy  1.196,80 z³.

Odsetki 

Wp³ywy z ró¿nych dochodów w kwocie 27.042,45 z³.
stanowi¹

3.568,74 z³.

Wykonane dochody bud¿etu gminy wg dzia³ów, rozdzia³ów i paragrafów przedstawia czêæ tabelaryczna stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do sprawozdania.

- kwotê 2.193,84 z³ . urz¹d gminy,
- kwotê 71,70 z³.  przedszkola,

Wydatki bud¿etu:

- kwotê 20.628,72 z³.  szko³y podstawowe,

Wydatki bud¿etu za 2006 roku zosta³y zrealizowane w
wysokoci 15.802.524,54 z³. co stanowi 89,6% wykonania
plany, z tego:

- kwotê 4.148,19 z³.  gimnazja.
Wp³ywy dochodów jst zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych w kwocie 2.393,68 z³ stanowi¹:

- wydatki bie¿¹ce

- kwotê 1.642,85 z³. - urz¹d gminy obs³. dowodów osobistych

13.396.296,56 z³.,

- wydatki maj¹tkowe

2.406.227,98 z³.

Realizacja zadañ przedstawia siê nastêpuj¹co:
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- wydatki bie¿¹ce o kwotê

997.099,44 z³.,

- wydatki maj¹tkowe o kwotê

846.904,02 z³.

Wykonane wydatki na zadania w³asne bie¿¹ce nie odbiegaj¹ w sposób znacz¹cy od wielkoci planowanych. Ró¿nice
pomiêdzy planem a wykonaniem powsta³y ze wzglêdu na
brak mo¿liwoci precyzyjnego okrelenia wartoci i poszczególnych zadañ na etapie planowania.

1

5



7



*



'



$



8



 



 





















%





'










 
















2



5



2



2





3

6



(



*



.

 



.





5


























Poza wykonaniem zadañ w³asnych wykonywane by³y
zadania z zakresu administracji rz¹dowej.
Na wykonanie tych zadañ gmina otrzyma³a dotacjê.
Wykonanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej przedstawia za³¹cznik nr 3 do sprawozdania.
Wykonanie zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku okrela za³¹cznik
nr 4 do sprawozdania
Wykonanie oraz struktura wydatków bud¿etowych
w dzia³ach
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Wydatki bud¿etu na 2006 rok zrealizowano na poziomie
ni¿szym ni¿ planowano o 10,4% o kwotê 1.844.003,46 z³. i s¹
to:
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REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIA£ACH BUD¯ETU:
Dzia³ 010  Rolnictwo i ³owiectwo

nego do produkcji rolnej przez producentów oraz na
pokrycie kosztów postêpowania w sprawie jego zwrotu kwota 71.201,38 z³.,

Wydatki planowane 819.549,00z³. wykonane 716.726,57 z³. tj.
87,5 % planu, z tego:
- wydatki bie¿¹ce wynosi³y 81.682,16 z³. i tak:
*

wydatki zwi¹zane ze zwrotem podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywa-

zap³ata za ekspertyzê meteorologiczn¹ - 305,00 z³.
-

odpis na rzecz Izby Rolniczej - 10.175,78 z³.,

zobowi¹zanie w kwocie 160,37 z³ na rzecz izby jest zobowi¹zaniem niewymagalnym.
*

*

*

wydatki inwestycyjne zwi¹zane z wodoci¹gowaniem i sanitacj¹ wsi 247.046,62 z³. w tym wydatki:

zwi¹zane
z
budow¹
kanalizacji
w m. Babiak  etap VI  19.630,87 z³.,

sanitarnej
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*

budowa kanalizacji sanitarnej z
w m. Brdów- etap III  31.980,46 z³.,

* budowa stacji uzdatniania wody w m. Babiak  33.810,00
z³. (w tym wydatki niewygasaj¹ce 2006 r. - 24.000,00 z³.)
wydatki inwestycyjne w ramach projektów realizowanych z Sektora Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz
rozwój obszarów wiejskich w kwocie - 387.997,79 z³. z
tego:

* urz¹dzenie parku w m. Brdów przy ul. Dolnej  70.490,69
z³.,
* przebudowa chodników w m. Babiak ul. Wiosny Ludów
i Pl. Wolnoci  etap I
 305.213,10z³.,
* odnowa wsi Lubotyñ  dokumentacja

 3.000,00 z³.,

* odnowa wsi Brdów etap II  dokumentacja  1.464,00 z³.
Nie poniesiono planowanych wydatków na rozbudowê
oczyszczalni cieków, zadanie przeniesiono do planu
w 2007 roku.
Realizowane zadania inwestycyjne i poniesione wydatki
okrela za³¹cznik nr 4 do sprawozdania.
Dzia³ 600  Transport i ³¹cznoæ
Na utrzymanie, modernizacjê i budowê dróg gminnych
zaplanowano 1.858.511,00 z³.
Wydatkowano 1.235.166,66.  66,5% planu, z tego:
- na pomoc finansow¹ kosztów zwi¹zanych z Modernizacj¹ drogi powiatowej nr 3199P przez gminê i powiat
kolski kwotê 86.500,00 z³.,
- na bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych wydano 218.139,89
z³.  12,31% planu i by³y to wydatki poniesione na remonty, równanie i profilowanie dróg, wycinkê drzew i krzewów
w pasach drogowych, utrzymanie dróg w okresie zimy,
- wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych wynosi³y
930.526,77 z³.  52,5% planu i tak
wydatkowano na u³o¿enie nawierzchni bitumicznej na
drogi:
*

* droga gminna Mchowo - Kolonia Mchowo kwotê
13.500,00 z³.,
*

drogi gminne w miejscowoci Babiak na etapie dokumentacji kwotê 4.800,00 z³.,

*

drogi gminne w miejscowoci Brdów kwotê na etapie
dokumentacji kwotê 6.400,00 z³.

Na realizacjê budowy dróg Nowiny Brdowskie  Osówie,
Bogus³awie  Góraj, Józefowo - Polonisz, Psary zaci¹gniêto
kredyt w Banku Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoci 726.570,00 z³.
Zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 1.921,50 z³ dotycz¹
remontu dróg.
Szczegó³ow¹ realizacjê zadañ inwestycyjnych i poniesionych wydatków w zakresie przebudowy dróg gminnych okrela za³¹cznik nr 4 do sprawozdania.

 3.000,00 z³.,

* odnowa wsi Bogus³awie  dokumentacja  4.830,00 z³.,
* odnowa wsi Zakrzewo  dokumentacja

na dokumentacjê do przebudowy dróg:

przykanalikami

* budowa sieci wodoci¹gowej w m. Ozorzyn - Gryglaki,
Stypin - £ucynowo, Babiak, Polonisz  etap III - 161.625,29
z³ (w tym wydatki niewygasaj¹ce 2006 r. - 35.045,29 z³.)

-

Poz. 2981

— 14003 —

droga gminna w miejscowoci Psary kwotê 183.527,48
z³ tym zobowi¹zanie z roku 2005 w kwocie 237,00 z³.,

*

droga gminna Ozorzyn  £aziska kwota 114.149,17 z³.
 zobowi¹zanie z roku 2005,

*

droga gminna Nowiny Brdowskie  Osówie kwotê
 224.184,17 z³.,

*

droga gminna Bogus³awie  Góraj kwotê  181.914,15 z³.,

*

droga gminna Józefowo - Polonisz kwotê 202.051,80 z³.,

Dzia³ 700  Gospodarka mieszkaniowa
Planowane wydatki 40.000,00 z³. wykonane 16.050,17 z³.
co daje 40,1% planu. rodki wydatkowano na gospodarkê
gruntami i nieruchomociami:\
- koszty zwi¹zane z wykonaniem szacunków nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y, podzia³y geodezyjne, koszty
zwi¹zane z regulacj¹ ksi¹g wieczystych
Wykonanie planu wydatków w 40,1% jest zwi¹zane
z ni¿szymi od planowanych wydatków na pokrycie kosztów
dotycz¹cych uregulowania stanu prawnego w³asnoci gruntów podlegaj¹cych komunalizacji z mocy prawa. Wydatki
z tym zwi¹zane by³y uzale¿nione od wykonania przez uprawnione instytucje stosownych dokumentów (podk³adów
geodezyjnych, za³o¿enia ksi¹g wieczystych itp.)
Zobowi¹zanie w kwocie 313,43 z³. dotyczy kosztów za
wynajem lokalu w m-cu 12/06 i jest zobowi¹zaniem niewymagalnym.
Dzia³ 710  Dzia³alnoæ us³ugowa
Plan wydatków 39.400,00 z³.
Zrealizowano wydatki w kwocie 33.600,00 z³. co stanowi
85,3% wykonania planu.
Wydatki zwi¹zane s¹ z pokryciem kosztów opracowania
decyzji o warunkach zabudowy.
Dzia³ 750  Administracja publiczna
£¹cznie planowane wydatki 1.786.432,00 z³.
Zrealizowane wydatki 1.631.921,33 z³ co daje 91,4% wykonania planu w tym:
- wydatki bie¿¹ce w wysokoci
- wydatki na zakupy inwestycyjne
W ramach wydatków bie¿¹cych:

1.563.881,86 z³.,
68.039,47 z³.
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- na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej wydano 104.920,76 z³.  100% planu.
Zobowi¹zanie w kwocie 3.933,37 z³ dotyczy kosztów naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych i jest zobowi¹zaniem niewygalnym.
- wydatki dotycz¹ce utrzymania Rady Gminy wynosi³y
79.888,29 z³.  94,1% planu  na kwotê t¹ sk³adaj¹ siê:
* diety dla radnych

 63.600,00 z³.,

* zakupy materia³ów i us³ug

 16.288,29 z³.

Zobowi¹zanie w kwocie 21,88 z³. dot. sk³adki zdrowotnej
z tytu³u umowy zlecenie i jest zobowi¹zaniem niewymagalnym.
- na utrzymanie administracji Urzêdu Gminy wydano
1.352.840,72 z³.  86,7% wykonania planu, z czego:
* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeñ
 1.036.297,66z³ z³.,
* wydatki pozosta³e

 316.543,06 z³.

Zobowi¹zanie w kwocie 124.225,95 z³. s¹ zobowi¹zaniami
niewymagalnymi i dotycz¹ :
kwota 109.076,09 z³. - sk³adek ZUS od wynagrodzeñ za mc grudzieñ 2006 r., oraz naliczenia kosztów dodatkowego
wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych,
* kwota 1.534,17 z³.  f-ra rozlicz.za gaz za12/06,
* kwota 3.951,47 z³.  us³ugi poczty za 12/06,
* kwota 2.409,11 z³.  zakup materia³ów biurowych,
druków za 12/06,
* kwota 7.255,11 z³.  zakup zamówionych komputerów w m-cu 12/06
- wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ rad so³eckich poniesiono
w kwocie 26.232,09 z³. Stanowi¹  72,3%, wykonania
planu, z czego:
* diety dla przedstawicieli rad so³eckich za udzia³
w sesjach Rady Gminy
 22.470,00 z³,.
* zakup us³ug i materia³ów

 3.762,09 z³.

Zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 52,58 z³ dotyczy
obci¹¿enia za energiê elektryczn¹.
W ramach zakupów inwestycyjnych urzêdu gminy
wydatkowano kwotê 68.039,47 z³.:
- na zakupy samochodów osobowych

- 60.000,00 z³.,

- zestawy komputerowe do dzia³u ksiêgowoci  8.039,47 z³.
Dzia³ 751  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa.
Planowane wydatki 29.427,00 z³. wykonanie  17.873,72 z³.
co stanowi 60,7% wykonania planu.
Wydatki na prowadzenie i aktualizacjê sta³ego rejestru
wyborców w gminie zrealizowano w kwocie 1.299,76 z³.

Poz. 2981

Wydatki zwi¹zane z przeprowadzeniem wyborów do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów zrealizowano w kwocie 16.573,96 z³.- dotycz¹
wydatków zwi¹zanych z I tur¹ wyborów.
754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa.
Na plan 170.895,00 z³, wydatkowano 133.882,18 z³., co daje
78,3% planu z tego:
- zakup aparatu fotograficznego do Policji w Babiaku
 700,00 z³. 13,2% planu
- dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Policji
w Babiaku  25.437.00 z³., 84,8% planu,
- bie¿¹ce utrzymanie jednostek Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w gminie - 106.516,91 z³. 81,1% planu,
- wydatki zwi¹zane z obron¹ cywiln¹  1.228,27 z³. 29,2%
planu (w ramach prac zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej  400,00 z³. pozosta³a kwota 828,27 z³. rodki
w³asne)
Na wykonanie planu wydatków 78,3% wp³ynê³o nie dokonanie planowego zakupu paliwa dla jednostki terenowej
Policji w Babiaku oraz ni¿sze wykonanie planu wydatków
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ ochotniczych stra¿y po¿arnych
zwi¹zane z usuwaniem skutków po¿arów i innych zdarzeñ
losowych wymagaj¹cych interwencji stosownych s³u¿b.
Zobowi¹zanie w kwocie 290,66 z³. dotyczy sk³. ZUS
z tytu³u umowy zlecenia i jest zobowi¹zaniem niewymagalnym.
Dzia³ 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Planowane wydatki 82.470,00 z³. wykonane 81.073,69 z³. 
98,3% planu, z tego :
- prowizja za pobrane podatki przez inkasentów i inkaso od
zebranej op³aty targowej
 64.721,39 z³.,
- pozosta³e wydatki to op³acone przesy³ki pocztowe, zakupy
druków i koszty komornicze
 16.352,30 z³.
Dzia³ 757  Obs³uga d³ugu publicznego.
Planowane wydatki 205.818,00 z³, wykonane 64.631,46 z³
stanowi to 31,4% wykonania planu.
rodki w tym dziale zosta³y wydatkowane na:
- sp³atê odsetek od kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych
w latach poprzednich na realizacjê inwestycji i w roku 2006
- 59.984,26 z³.,
- prowizje bankowe

 4.647,20 z³.

Wykonanie planu wydatków w 31,4% jest zwi¹zane
z ni¿szym od planowanych w prognozie kwoty d³ugu zaci¹gniêciem kredytów d³ugoterminowych, st¹d odsetki od kredytów i po¿yczek s¹ ni¿sze.
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Zobowi¹zanie niewymagalne w kwocie 7.662,54 z³. dotyczy sp³at odsetek od kredytów i po¿yczek za grudzieñ 2006 r.

- na utrzymanie gimnazjów wydano  1.576.360,45 z³. 
98,0% planu, z tego:
*

wynagrodzenia i
 1.329.127,70 z³.,

*

wydatki rzeczowe 247.232,75 z³.,

Dzia³ 758  Ró¿ne rozliczenia
W tym dziale przedstawiona jest nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 51.000,00 z³.
Dzia³ 801  Owiata i wychowanie.

pochodne

od

wynagrodzeñ

Zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 113.455,54 z³. dotycz¹:
*

W dziale Owiata i wychowanie zaplanowano
wydatki w kwocie 7.051.908,00 z³. z tego wydatkowano
6.617.726,03 z³. daje to 93,8% wykonania planu i s¹ to wydatki
zwi¹zane:

kwota 799,88z³.  sk³adki ZUS od dod.mieszkaniowych
i wiejskich,

*

kwota 112.076,98 z³,  sk³adki ZUS od wynagrodzeñ za
miesi¹c grudzieñ 2006 r. oraz koszty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- z utrzymaniem 3 szkó³ podstawowych w kwocie 3.905.173,88
z³. stanowi to 92,6% planu z tego:

*

kwota 578,68 z³. dotyczy dodatkowego rozliczenia za
gaz za m-c 12/06 w zwi¹zku z podwy¿k¹ cen gazu.

*

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
 2.552.946,88 z³.,

*

wydatki rzeczowe

*

wydatki inwestycyjne  612.585,21 z³. (w tym wydatki
niewygasaj¹ce roku 2006 zwi¹zane z rozbudow¹ SP
Brdów w kwocie 288.774,76 z³.)

 739.641,79 z³.,

Zobowi¹zania niewymagalne stanowi¹ kwotê 250.609,77 z³. i
tak:
*

kwota 2.845,28 z³.  sk³adki ZUS od dodatków mieszk.
i wiejskich,

*

kwota 247.522,55 z³.  sk³adki ZUS od wynagrodzeñ za
m-c grudzieñ 2006 r i koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,

*

kwota 0,79 z³. ró¿nica wynik³a w zap³acie za energiê
elektryczn¹ za 12/06,

*

kwota 241,15 z³.  dotyczy f-ry za wywóz nieczystoci
za 12/06.

- wydatki na utrzymanie oddzia³u przedszkolnego przy SP
w Bogus³awicach  71.394,57 z³. co stanowi 86,3% planu.
Zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 4.221,10 z³ dotycz¹:
*

kwota 69,77 z³.  sk³adki ZUS od dod. mieszk.
i wiejskich,

*

kwota 4.151,33 z³.  sk³adki ZUS od wygrodzenia za mc grudzieñ 2006 r. i kosztu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- wydatki na utrzymanie 2 przedszkoli - 517.350,20 z³. wykonanie 92,6% planu
Zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 43.897,39 z³. dotycz¹:
*

kwota 451,29 z³.  sk³adki ZUS od dod. mieszk.
i wiejskich,

*

kwota 43.367,52 z³.  sk³adki ZUS od wynagrodzeñ za
m-c grudzieñ 2006r. i koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,

*

kwota 78,58 z³.  wywozu nieczystoci za 12/06.

- koszty dowo¿enia uczniów do szkó³ wynosi³y 341.036,83
z³.  97,7% wykonania planu,
- na dokszta³cenie i doskonalenie nauczycieli wydano
14.877,70z³. stanowi to 52,8% wykonania planu,
- na utrzymanie Gminnego Zespo³u Obs³ugi Owiaty poniesiono wydatki 143.351,41z³.  91,1% planu w tym:
*

wydatki wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeñ w kwocie
 126.177,78 z³.,

*

wydatki rzeczowe

*

wydatki poniesione z zakupem zestawu komputerowego
 4.410,45 z³.

 12.763,18 z³.,

Zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 9.495,70 z³.dotycz¹
kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz
z pochodnymi.
- pozosta³e wydatki w kwocie 48.181,00 z³. - 100% wykonania
planu z tego:
*

wydatki na fundusz wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
30.800,00 z³.,

*

wydatki zwi¹zane z kosztami komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powo³anych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli na wy¿szy stopieñ awansu zawodowego (nauczyciela mianowanego) w kwocie  300,00 z³.,

*

wydatki zwi¹zane z wyp³at¹ pracodawcom kosztów
zwi¹zanych z przygotowaniem zawodowym m³odocianych pracowników w kwocie
17.081,00 z³.

Dzia³ 851  Ochrona zdrowia
Plan wydatków 87.779,00 z³, wykonanie 82.418,82 z³
 93,9,1% wykonania planu.
Wydatkowane rodki przeznaczono na realizacjê zadañ
okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Wydatki zwi¹zane z prowadzeniem zajêæ w wietlicy 
19.668,40 z³.,
wydatki materia³ów i pakietów edukacyjnych dla dzieci
uczestnicz¹cych w zajêciach 
11.621,02 z³.,
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wydatki na zakup rodków ¿ywnoci 

40.807,35 z³.,

pozosta³y zakup us³ug 

10.322,05 z³.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych prowadzono:
- bie¿¹c¹ dzia³alnoæ wietlicy Profilaktyczno - Wychowawczej
- zorganizowano do¿ywianie dzieci uczêszczaj¹cych na
zajêcia do wietlicy Profilaktyczno  Wychowawczej oraz
pozosta³ych dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
i patologicznymi.
- zorganizowano 2 spektakle teatralne:

Dzia³ 852  Pomoc spo³eczna
£¹cznie planowane wydatki w tym dziale wynosz¹
4.169.203,00 z³. wykonane wydatki 4.070.077,95 z³., co stanowi
97,7% wykonania.
W ramach dzia³u realizowano zadania w³asne i zadania
z zakresu administracji rz¹dowej.
Na realizacjê zadañ w³asnych na plan 953.583,00 z³. wydatkowano 882.606,48 z³. z tego na
421.883,00 z³.,

- dodatki mieszkaniowe wyp³acone w kwocie 9.473,16 z³.,
- do¿ywianie dzieci zap³acono

- pozosta³e wydatki zwi¹zane z prowadzeniem tych zadañ
- 100.323,00 z³.,
- wydatki zwi¹zane z pomoc¹ dla rodzin rolniczych,
których gospodarstwa rolne zosta³y dotkniête susz¹
w 2006 r.
 562.736,00 z³.
Zobowi¹zanie niewymagalne stanowi kwota 2.371,77z³.
i dotyczy kosztów naliczenia dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2006 r.
Szczegó³ow¹ realizacjê wydatków wg paragrafów przedstawia za³¹cznik nr 3 do sprawozdania.
Dzia³ 854  Edukacyjna opieka wychowawcza

- iloæ uczniów uczestnicz¹cych w spektaklu  218 ze szkó³
podstawowych i 200 z gimnazjum

- wyp³aty zasi³ków i pomoc w naturze

Poz. 2981

- 127.406,00 z³.,

- wiadczenia z tytu³u wykonywanych prac spo³ecznie u¿ytecznych
 14.121,60 z³.,
- bie¿¹ce utrzymanie Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej stanowi kwotê wydatku
- 305.980,11 z³.,
- zakup zestawu komputerowego dla GOPS  3.742,61 z³.
Zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 16.893,37 z³. stanowi:
- koszt naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
wraz z pochodnymi w kwocie
16.502,77 z³
- kwota 390,60 z³  f-ra za wywóz nieczystoci za m-c 12/06
Zadania w³asne w zakresie us³ug opiekuñczych wykonywane przez Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej i wydatki na
prowadzenie tych zadañ zawarte s¹ w rozdziale 85219 
Orodki pomocy spo³ecznej.
Na zadania z zakresu administracji rz¹dowej na plan
3.215.620,00 z³. wydatkowano kwotê w wysokoci 3.187.471,47
z³, 99,1 % z tego:
- wyp³ata zasi³ków i pomoc w naturze kwota - 45.635,47 z³.,
- sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acone na osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
w kwocie
- 7.100,00 z³.,
- wyp³acono wiadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
- 2.471.677,00 z³.,

Plan wydatków 155.567,00 z³, wykonanie 155.120,00 z³ co
stanowi 99,7% wykonania planu.
W dziale tym zawarte s¹ wydatki na pokrycie kosztów
udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym . Udzielono pomocy w formie stypendiów w ramach otrzymanych rodków z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych w kwocie 149.067,00
z³ oraz ze rodków w³asnych gminy w kwocie 6.053,00 z³.
Dzia³ 900  Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Planowane wydatki w tym dziale to 596.947,00 z³,
z czego wykonano 498.307,92 z³., co stanowi 83,5% planu
z tego:
- na oczyszczanie miast i wsi  73.772,00 z³ co stanowi
91,7%
- utrzymanie czystoci i zieleni wydatkowano 11.395,00 z³.
85,1% planu,
- na owietlenie ulic, placów i dróg wydatkowano
272.928,12 z³. 91,2% z czego:
* za energiê elektryczn¹ zap³acono
* za konserwacjê urz¹dzeñ owietlenia

-161.417,91 z³.,
- 73.118,15 z³,

* na prace budowlano-monta¿owe owietlania ulicznego
w Babiaku ul. Poznañska i Plac Wolnoci wydatkowano
kwotê
- 29.892,06 z³.,
* na zakup udzia³ów w spó³ce owietleniowej  8.500,00 z³.
- przekazano dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Us³ug
Komunalnych do kosztów dostarczania wody na cele
prowadzenia gospodarstw domowych i kosztów oczyszczalnia cieków w kwocie
- 140.212,80 z³.
Zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 17.765,93 z³. dotycz¹:
- kwota 15.145,57 z³.  f-ra rozliczeniowa za energiê
za m-c 12/06,
- kwota 299,60 z³.  f-ra za utylizacjê odpadów w m-cu
12/06
- kwota 2.320,76 z³.  f-ra za konserwacjê za m-c 12/06
Dzia³ 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym na plan 440.604,00 z³. wydatkowano
386.930,04 z³. co daje 87,8 % wykonania planu

Dziennik Urzêdowy
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Poniesione wydatki przeznaczone s¹ na utrzymanie :
- Gminnego Orodka Kultury  309.478,86 z³.,

Zobowi¹zania
niewymagalne
stanowi¹
kwotê
4.074,09 z³. i dotycz¹ kosztu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. wraz z pochodnymi.

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne  118.125,58 z³.,
* pozosta³e wydatki
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- pozosta³e zadania w zakresie kultury

 2.500,00 z³.

 191.353,28 z³.,

Zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 10.545,89 z³. stanowi¹:
- kwota 8.920,04 z³. - koszt naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2006 r. wraz z pochodnymi,

Dzia³ 926  Kultura fizyczna i sport
Zaplanowane wydatki 61.018,00 z³. wykonane 61.018,00 z³. 
100% wykonania planu:
- na utrzymanie stadionu sportowego w Babiaku wydalimy
28.018,00 z³.,

- kwota 1.483,06 z³.  dodatkowa f-ra rozliczeniowa za gaz
za 12/06

- na realizacjê zadañ gminy z zakresu kultury fizycznej
i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajêæ
i rozgrywek pi³ki no¿nej przekazano i dokonano rozliczenia
dotacji w kwocie 33.000,00 z³.

- kwota 142,79 z³.  prenumerata czasopisma Ma³y modelarz za 12/06
- Biblioteki  74.951,18 z³.,
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne  57.777,10 z³.,
* pozosta³e wydatki

 17.174,08 z³.

Wykonane wydatki bud¿etu wg dzia³ów ,rozdzia³ów
i paragrafów przedstawia czêæ tabelaryczna stanowi¹ca za³¹cznik nr 2 do informacji.
Plan przychodów i rozchodów za 2006 rok przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1. Przychody
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Przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek zosta³y zrealizowane w 39,5% w stosunku do planowanych przychodów.
Przychody z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów w 2006 roku
stanowi kwota 1.288.570,00 z³ z tego na:
- budowê dróg kwota

 726.570,00 z³.,

- rozbudowê SP Brdów

 562.000,00 z³.



Natomiast kwota 5.349 z³ w planie przychodów stanowi
ró¿nicê osi¹gniêtych dochodów w 2005 r. z op³at za wydane
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych a wykonanych wydatków na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.
Wykonanie przychodów w kwocie 185.144,70 z³ stanowi
nadwy¿kê z roku 2005.
2. Rozchody:
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Plan sp³aty kredytów i po¿yczek na 2006 r wynosi 827.880,00
z³, na 31.12.2006 r. sp³acono  777.880,00 z³. Ró¿nica do sp³aty
po¿yczki w kwocie 50.000,00 z³ zosta³a umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
(pismo nr FO-III-MK/42/620/06/KB z dnia 25.09.2006 r.)











Poza bud¿etem zadania gminy wykonuje Zak³ad Us³ug
Komunalnych. Dzia³alnoæ zak³adu oparta jest na dochodach
w³asnych i dotacji przedmiotowej z bud¿etu gminy.
Zak³ad prowadzi zadania z zakresu gospodarki wodno ciekowej i mieszkaniowej oraz wykonuje us³ugi na potrzeby
gminy.
Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za
2006 roku.
Zak³adu Us³ug Komunalnych w Babiaku
3
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Przychody wykonane w 90,7% planu, a koszty 95,8%
planu.
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Przychody wykonane w kwocie 1.361.461,29 z³. z tego:

 















 































Koszty wykonane w kwocie 1.436.606,21 z³. z tego:
w z³


 







 







 

























WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK.
Dzia³ 900 rozdz. 90011
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WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW W£ASNYCH JEDNOSTEK
BUD¯ETOWYCH NA DZIEÑ 31.12.2006 R.
PRZEDSZKOLE W BABIAKU I W BRDOWIE
Dzia³ 801 rozdz.80104
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ród³em dochodów w³asnych tych jednostek s¹ wp³ywy
z us³ug w zakresie ¿ywienia, prowizje bankowe od rodków
zgromadzonych na rachunku.

Wydatki dotycz¹ zakupu rodków ¿ywnoci, prowizji bankowych za obs³ugê rachunku.

Za³¹cznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
bud¿etu za 2006 rok

WYKONANE DOCHODY BUD¯ETU GMINY BABIAK ZA 2006 ROK
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Za³¹cznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania bud¿etu za 2006 rok

WYKONANE WYDATKI BUD¯ETU GMINY BABIAK ZA 2006 ROK
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Za³¹cznik nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania bud¿etu za 2006 r

PLAN FINANSOWY ZADAÑ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ NA 2006 ROK
I.

Dotacje

1. Dotacje z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
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Wydatki

1. Wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
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III. Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które podlegaj¹ przekazaniu na rachunek bud¿etu
pañstwa.
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Za³¹cznik nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania bud¿etu za 2006 rok

ZESTAWIENIE ZADAÑ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW
I NWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2006 ROKU
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 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Kociuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych),
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. w. Józefa 5, pok. 132
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok B
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kociuszki 4, pok. 101
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
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