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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XVII/138/08
Rady Gminy Z³otów
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminnej
przestrzeni rolniczo lenej wy³¹czonej z lokalizacji
nowej zabudowy w Gminie Z³otów

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I. Budowa dróg gminnych.

2) kanalizacja sanitarna z urz¹dzeniami,

1) droga klasy D  dojazdowa, oznaczona na rysunku planu
jako KD.14.

3) kanalizacja deszczowa z urz¹dzeniami,
4) linie elektroenergetyczne,

a) realizacja z bud¿etu gminy,

wraz z urz¹dzeniami sieciowymi.

b) istniej¹ mo¿liwoci wspó³finansowania na podstawie
umowy z zainteresowanym inwestorem,

Wodoci¹gi i przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej
realizowane:

c) istniej¹ mo¿liwoci ubiegania siê o dofinansowanie z
funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy dróg
oraz uzbrojenia pozostaj¹cego w gestii gminy).

a) ze rodków bud¿etowych gminy,
b) istniej¹ mo¿liwoci ubiegania siê o dofinansowanie z
funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy dróg
oraz uzbrojenia pozostaj¹cego w gestii gminy).

II. Uzbrojenie dróg.
1) wodoci¹gi i urz¹dzenia wodoci¹gowe,

Linie elektroenergetyczne, realizowane przez przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje.

2734
UCHWA£A Nr XX/219/2008 RADY MIASTA I GMINY W MARGONINIE
z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Margonina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U.
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 20 ust. 1. Ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U.z 2004 r.
Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, z
2007 r. Nr 225 poz. 1635, Nr 127 poz. 880) Rada Miasta i Gminy
w Margoninie uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Margonina, zwany dalej planem.
2. Granice obszarów objêtych planem okrelone zosta³y
na rysunkach planu w skali 1:1.000.
3.

Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu Nr1l (by³y orodek rekreacyjny) - stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
2) rysunek planu Nr 2 (rejon ul. Cmentarnej) - stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y;
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3) Stwierdzenie o stwierdzenia zgodnoci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Margonina z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Margonin - stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do
uchwa³y;
4) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Margonina inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych - stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do
uchwa³y;
5) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wybranych obszarów miasta Margonina 
stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y;
§2. 1. Na obszarach objêtych planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne, okrelone na rysunkach planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które przewa¿a na danym terenie,
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi i któremu winny
byæ podporz¹dkowane inne rodzaje przeznaczenia, wystêpuj¹ce na tym terenie;
6) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które wzbogacaj¹, lub usprawniaj¹ funkcjonowanie przeznaczenia
podstawowego terenu, albo stanowi¹ element konieczny
do uwzglêdnienia, który mo¿e wspó³istnieæ z przeznaczeniem podstawowym.
ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenów
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami,
zgodnie z rysunkami planu:
1) tereny rekreacji indywidualnej - oznaczone na rysunku
planu symbolem MR;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem MW

4) zasady podzia³u na dzia³ki;

3) tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej - oznaczone
na rysunku planu symbolem M/U;

5) zespo³y zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej i krajobrazowej;

4) tereny zabudowy us³ug - oznaczone na rysunku planu
symbolem U;

6) symbole przeznaczenia terenów, okrelone odpowiednim
symbolem literowym i cyfrowym, wyró¿niaj¹cym je sporód innych terenów.

5) tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z rekreacj¹- oznaczone na rysunku planu symbolem UR

2. Ka¿de oznaczenie terenu poprzedza cyfra, zgodna z
numeracj¹ rysunków, o których mowa w §1 niniejszej uchwa³y.
3. Oznaczenie obejmuj¹ce dwa symbole, np. MN/U oznacza, ¿e na terenie dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jak równie¿ zabudowy us³ugowej.
§3. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren funkcjonalny, dla
którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszej uchwa³y, wyznaczony rozgraniczaj¹cymi liniami;
2) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie budynki lub
budowle, które w ca³oci lub w czêci s³u¿¹ do dzia³alnoci, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludnoci, a nie
wytwarzanie, bezporednio metodami produkcyjnymi, dóbr
materialnych;

6) tereny produkcji, sk³adów i magazynów - oznaczone na
rysunku planu symbolem P;
7) tereny zieleni ogólnodostêpnej - oznaczone na rysunku
planu symbolem Z;
8) tereny dróg publicznych:
a) KD-Z - droga zbiorcza
b) KD-D - droga dojazdowa
c) Kp -parking
9) tereny dróg wewnêtrznych - KDW
10) pozosta³e tereny komunikacji:
- przejcia piesze - kx
11) infrastruktura techniczna:
d) w - wodoci¹g

3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
linie wyznaczone na rysunkach planu, poza które nie
wolno wyprowadzaæ noworealizowanych budynków oraz
wzd³u¿ której nale¿y sytuowaæ jedn¹ z elewacji budynku;

e) ks-kanalizacja sanitarna

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ linie wyznaczone na rysunkach planu, poza które nie
wolno wyprowadzaæ p³aszczyzny elewacji noworealizowanych budynków;

h) E - energetyka

f) No - przepompownia
g) G-gazoci¹g

i)

T-maszt telefonii komórkowej.
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ROZDZIA£ III
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
§5. 1. Zachowuje siê istniej¹c¹ zabudowê, z prawem przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, rozbiórki - zgodnie z przepisami odrêbnymi i ustaleniami niniejszej uchwa³y.
2. Nakaz uwzglêdniania przy lokalizacji obiektów budowlanych, korzystnych warunków gruntowo - budowlanych.
3. Lokalizacja zabudowy w czêci dzia³ki wyznaczonej na
rysunku planu liniami zabudowy.
4. Ustala siê realizacjê zabudowy i zagospodarowanie
terenu w sposób zapewniaj¹cy prawid³ow¹ eksploatacjê obiektów w obs³udze technicznej, urz¹dzeñ melioracyjnych, obiektów obrony cywilnej i bezpieczeñstwa pañstwa.
5. Nakaz stosowania jednakowych wysokoci ogrodzeñ
- 1,5 m z zakazem stosowania ogrodzeñ z gotowych elementów betonowych prefabrykowanych.

-

jednakowej I kondygnacyjnej wysokoci;

-

jednakowej wysokoci kalenicy od terenu, kierunek przewa¿aj¹cej kalenicy równoleg³y lub
prostopad³y do drogi KDW - pierwszy realizowany budynek narzuca uk³ad kalenicy dla pozosta³ych dzia³ek;

-

forma dachu wielospadowa o nachyleniu po³aci
25° + 45° z, dopuszczeniem u¿ytkowego poddasza;

-

kolor pokrycia dachowego budynków: czerwieñ
dachówkowa, br¹z, grafit.

h) ustala siê zachowanie dopuszczalnych wartoci
ha³asu okrelonych w przepisach odrêbnych;
i)

j)

nakaz zachowania w maksymalnym stopniu istniej¹cego zadrzewienia oraz realizacji zieleni spe³niaj¹cej funkcjê os³onow¹, dekoracyjn¹, krajobrazow¹,
wypoczynkow¹, z uwzglêdnieniem przyrodniczych
warunków i rekreacyjnego charakteru terenu:
-

korzystanie z wypoczynku podporz¹dkowaæ wymogom przyrodniczej ekologii Chronionego Krajobrazu;

-

wzd³u¿ ul. Powstañców Wlkp. zapewniæ na dzia³ce pas, szerokoci min. 15,0 zieleni ochronnoizolacyjnej;

prawo do realizacji elementów ma³ej architektury i
sportowo-rekreacyjnych;

k) zachowaæ przepisy okrelone w §5 niniejszej uchwa³y.
l)

b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: prawo realizacji us³ug
zwi¹zanych z wypoczynkiem - rekreacj¹, w tym
us³ugi krótkotrwa³ego zakwaterowania lub ma³a
gastronomia;

d) prawo do realizacji na dzia³kach jednego budynku
mieszkalnego w systemie zabudowy wolno stoj¹cej, a na terenie 1.1MN/U bliniaczej, zgodnie z
wyznaczonymi liniami zabudowy, z zachowaniem
dla wszystkich budynków:

kubatura gospodarczo-gara¿owa zintegrowana
z kubatur¹ budynku mieszkalnego

g) na dzia³ce nale¿y zapewniæ miejsca postojowe na
samochody osobowe w zakresie potrzeb w³aciciela i lokatorów sezonowych;

1) 1.1MN/U, 1.2MN/U, 1.3MN/U, 1.4MN/U:

c) prowadzenie funkcji uzupe³niaj¹cej pod warunkiem,
¿e pozostaje w zgodnoci z ustaleniami dla terenu
i pod warunkiem spe³nienia wymagañ, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych;

-

f) powierzchnia biologicznie czynna 60% powierzchni
dzia³ki;

§6. Dla wyznaczonych terenów, o których mowa w §4
niniejszej uchwa³y, ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie,
warunki zabudowy i zagospodarowania.

a) podstawowe przeznaczenie: funkcja mieszkaniowa
z uwzglêdnieniem wypoczynkowo - przyrodniczych
walorów terenu;

posadowienie parteru 0,45 m od terenu;

e) zakaz realizacji wolno stoj¹cych budynków gospodarczych;

6. Ustala siê harmonizowanie formy architektonicznej z
otoczeniem i krajobrazem, uwzglêdniaj¹c cechy architektury
Wielkopolski oraz walory krajobrazowe terenu, zachowuj¹c
przepisy dotycz¹ce Obszarów Chronionego Krajobrazu.

1. Rysunek planu Nr 1 - (by³y orodek rekreacyjny):

-

obs³uga komunikacyjna dla terenów oznaczonych
symbolem 1.1 MN/U i 1.2 MN/U z dróg dojazdowych oznaczonych symbolem 1.1 KDW i 1.2 KDW
- zakaz budowy wjazdów z drogi wojewódzkiej Nr
193, bêd¹cej poza obszarem opracowania.

2) 1.1M/U:
a) podstawowa funkcja terenu: mieszkalno-rekreacyjna;
b) prawo realizacji innej funkcji, stanowi¹cej uzupe³nienie
przeznaczenia podstawowego:
-

prowadzenie funkcji uzupe³niaj¹cej pod warunkiem,
¿e pozostaje w zgodnoci z ustaleniami dla terenu
i pod warunkiem spe³nienia wymagañ, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych;

c) prawo realizacji obiektów wielofunkcyjnych - budynki
zamieszkania zbiorowego - pensjonaty, z wbudowanymi us³ugami zwi¹zanymi z rekreacj¹ (us³ugi krótkotrwa³ego zakwaterowania, us³ugi gastronomiczne, us³ugi kulturalno - rozrywkowe, biologicznej odnowy itp.,
z dopuszczeniem us³ug handlu);
-

dopuszcza siê realizacjê apartamentów mieszkalnych;

-

prawo realizacji mieszkania dla zarz¹dcy obiektu;
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-

realizacja obiektów na terenie okrelonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

-

wysokoæ-II kondygnacje z u¿ytkowym poddaszem;

-

w kszta³towaniu bry³ obiektów uwzglêdniæ akcent
architektoniczny w wy¿szej czêci budynku, np.:
wie¿yczkê obserwacyjn¹ z widokiem na jezioro
Margoniñskie, lub taras widokowy;

-

-

forma dachu wielospadowa o nachyleniu po³aci
dachowych nie mniejszym ni¿ 30°, kolor pokrycia
- br¹z, grafit;
gara¿e, pomieszczenia gospodarcze zintegrowane
z kubatur¹ obiektów.

d) wskanik zabudowy terenu 15% powierzchni dzia³ki
-
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powierzchnia biologicznie czynna ok. 60% dzia³ki;

e) na terenie dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe na
samochody i pojazdy mechaniczne w zakresie w³asnych potrzeb oraz u¿ytkowników obiektu;

e) prowadzenie funkcji uzupe³niaj¹cych pod warunkiem,
¿e pozostaje w zgodnoci z ustaleniami dla terenu i
pod warunkiem spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z
przepisów odrêbnych;
f) nakaz zachowania i objêcie ochron¹ istniej¹cego zadrzewienia;
g) ustala siê zachowanie dopuszczalnych wartoci ha³asu
okrelonych w przepisach odrêbnych;
h) korzystanie z atrakcji rozrywkowych i wypoczynkowych podporz¹dkowaæ wymogom przyrodniczej ekologii chronionego krajobrazu;
i)

zachowuje siê istniej¹cy uk³ad dróg pieszo-jezdnych;

j)

dla obiektów us³ugowych zapewniæ miejsca postojowe
dla samochodów osobowych;

k) dopuszcza siê przystosowanie terenu dla turystów z
przyczepami kempingowymi.
4) 1.2UR:

f) prawo do realizacji zbiorników wodnych s³u¿¹cych
rekreacji i hodowli ryb, elementów ma³ej architektury
i elementów architektury ogrodowej, obiektów i urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych, z zachowaniem przepisów odrêbnych, w tym Prawa budowlanego, Prawa
ochrony rodowiska, Ustawy o ochronie przyrody;

a) podstawowa funkcja: rekreacja codzienna;

g) ustala siê zachowanie dopuszczalnych wartoci ha³asu
okrelonych w przepisach odrêbnych;

c) obs³uga komunikacyjna istniej¹c¹ drog¹ 1.1KD-D;

h) nakaz zachowania w maksymalnym stopniu istniej¹cego zadrzewienia oraz realizacji zieleni spe³niaj¹cej funkcjê os³onow¹, dekoracyjno - wypoczynkow¹ z uwzglêdnieniem przyrodniczych warunków i rekreacyjnego
charakteru terenu, -zagospodarowaniem terenu zaakceptowaæ wyró¿nione w przestrzeni fragmenty zieleni
urz¹dzonej;
i)

korzystanie z wypoczynku podporz¹dkowaæ wymogom przyrodniczej ekologii Obszaru Chronionego Krajobrazu.

-

przeznaczenie terenu: istniej¹ca pla¿a z k¹pieliskiem - ogólnodostêpne;

b) prawo zachowania istniej¹cych elementów towarzysz¹cych funkcji podstawowej:

d) prawo budowy sezonowego pomostu z ratunkow¹
platform¹ dla uprawiaj¹cych wodne narty;
e) nakaz zapewnienia ci¹g³oci ruchu spacerowego wzd³u¿
brzegów jeziora;
f) korzystanie z wypoczynku podporz¹dkowaæ wymogom przyrodniczej ekologii Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz zgodnie z przepisami odrêbnymi m.in.
Prawa wodnego, Prawa ochrony przyrody oraz Regulaminem utrzymania porz¹dku i czystoci na terenie
miasta Margonin.
5) 1.3UR:

3) 1.1UR:
a) podstawowa funkcja: us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹;

a) podstawowe przeznaczenie: sezonowe us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹ nad wod¹;

b) teren przeznaczony do organizowania zajêæ i rozrywek
zwi¹zanych z wypoczynkiem codziennym;

b) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych;

c) prawo przebudowy istniej¹cego obiektu kubaturowego na obiekt krêgielni z zapleczem gastronomicznym,
dopuszcza siê zmianê funkcji z zachowaniem ustaleñ
przepisów odrêbnych i niniejszej uchwa³y;
-

-

kszta³towanie gabarytów bry³y dowolne, o wysokoci 1 kondygnacji, dach wielospadowy, o pochyleniu po³aci do 30°,
zachowanie okrelonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;

d) pozosta³e istniej¹ce obiekty kubaturowe z prawem
przekszta³ceñ na potrzeby w³aciciela, z zachowaniem
ustaleñ litery a i b niniejszego punktu; form¹ architektoniczn¹ dostosowaæ do obiektów s¹siednich;

c) nakaz zapewnienia ci¹g³oci ruchu spacerowego wzd³u¿
brzegów jeziora istniej¹c¹ cie¿ka;
d) nakaz zachowania istniej¹cego zadrzewienia i rolinnoci przybrze¿nej;
e) obs³uga komunikacyjna istniej¹c¹ drog¹ 1.1KDW;
f) korzystanie z terenu podporz¹dkowaæ wymogom przyrodniczej ekologii Obszaru Chronionego Krajobrazu
oraz zgodnie z przepisami odrêbnymi, m.in. Prawa
wodnego, Prawa ochrony przyrody oraz Regulaminem
utrzymania porz¹dku i czystoci na terenie miasta
Margonin.
6) 1.1MR:
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a) przeznaczenie terenu: zakwaterowanie sezonowo-urlopowe o charakterze rekreacyjnym;

e) prawo prowadzenia dróg pieszych i pieszo-rowerowych;

b) zachowanie istniej¹cych segmentów szeregowych:

f) prawo prowadzenia sieci i budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

-

prawo przebudowy detalu architektonicznego w
ramach istniej¹cej kubatury;

c) zachowanie i objêcie ochron¹ istniej¹cego zadrzewienia, z nakazem uzupe³niania odpowiednimi nasadzeniami;
d) ustala siê zachowanie dopuszczalnych wartoci ha³asu
okrelonych przepisami odrêbnymi;
e) korzystanie z wypoczynku podporz¹dkowane wymogom przyrodniczej ekologii Obszaru Chronionego Krajobrazu;
f) obs³uga komunikacyjna istniej¹cym uk³adem dróg pieszo - jezdnych, wyprowadzonym z istniej¹cej drogi
1.1KD-D.
7) 1.1U:
a) przeznaczenie terenu: obiekty na cele sezonowych
us³ug handlu i gastronomii:
-

wysokoæ: 1.kondygnacja,

-

forma dachu dowolna - o nachyleniu po³aci dachowych max. 30°,

-

nakaz zachowania dla wszystkich obiektów jednakowej wysokoci do okapu od terenu oraz do
kalenicy,

b) forma zabudowy wolno stoj¹ca lub szeregowa
c) obs³uga komunikacyjna z istniej¹cej drogi: 1.1KD-D;
8) 1.1MW:
a) przeznaczenie terenu: funkcja mieszkaniowa z uwzglêdnieniem wypoczynkowo- przyrodniczych walorów terenu;
b) prawo przekszta³cenia bry³y by³ego hotelu na mieszkania - apartamenty;
c) nakaz zachowania obrysu obiektu istniej¹cego oraz
istniej¹cej zieleni;
d) zakaz lokalizowania wolno stoj¹cych gara¿y i budynków pomocniczych;
e) obs³uga komunikacyjna istniej¹c¹ drog¹ 1.1KD-D;
f) ustala siê zachowanie dopuszczalnych wartoci ha³asu
okrelonych w przepisach odrêbnych;
9) 1.1.Z, 1.2Z, 1.3Z, 1.4Z, 1.5Z, 1.6Z, 1.7Z:
a) podstawowe przeznaczenie: tereny zieleni ogólnodostêpnej, stanowi¹ce integraln¹ czêæ terenów rekreacyjnych, o funkcji ochronno-izolacyjnej;
b) zachowanie istniej¹cego drzewostanu;
c) nakaz pielêgnacji - konserwacji drzew istniej¹cych,
oraz uzupe³nienie ubytków nowymi nasadzeniami;
d) zakaz budowy obiektów kubaturowych;

10) uk³ad komunikacyjny:
a) 1.1KD-D - istniej¹ca droga dojazdowa, zachowana w
planie, wyprowadzona z ul. Powstañców Wlkp.:
-

szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m,

-

w pasie drogowym pieszy deptak prowadz¹cy na
pla¿ê i k¹pielisko;

b) 1.1KDW-projektowana droga wewnêtrzna: szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych 7,0 m;
c) 1.2KDW-projektowana droga wewnêtrzna: szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych - 7,0 m;
d) 1.1Kp, 1.2Kp - ogólnodostêpne parkingi samochodowe;
e) kxZ - wydzielona istniej¹ca ogólnodostêpna droga
piesza wzd³u¿ brzegów je. Margoniñskiego:
-

nakaz zapewnienia ci¹g³oci ruchu spacerowego,

-

nakaz ochrony zieleni przybrze¿nej i przyjeziornej
oraz naturalnego ukszta³towania terenu wzd³u¿
brzegów,

-

prawo realizacji sezonowego pomostu jako platformy ratunkowej dla korzystaj¹cych z nart wodnych:

-

korzystanie z walorów spacerowo-wypoczynkowych
zgodne z wymogami obowi¹zuj¹cymi na Obszarze
Chronionego Krajobrazu oraz Regulaminem utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Margonin;

f) w zagospodarowaniu terenu 1.3UR uwzglêdniæ dojazd
(s³u¿ebny) do istniej¹cej przepompowni cieków.
2. Rysunek planu Nr 2 (rejon ul. Cmentarnej):
a) celem regulacji zawartych w ustaleniach planu, jest
okrelenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu po przebudowie - skablowaniu, na dzia³kach o nr
ewidencyjnych 24/13, 24/14, 24/15, przebiegaj¹cej przez
rozpatrywany teren napowietrznej linii energetycznej
SN 15 kV oraz zlokalizowanie zwi¹zanej z t¹ przebudow¹ stacji transformatorowe;
b) na dzia³kach nr ewid. 24/11 i 24/17 zagospodarowanie
terenu wzd³u¿ istniej¹cej linii energetycznej zgodne z
obowi¹zuj¹cymi przepisami i uzgodnieniami z zarz¹dc¹
sieci energetycznej.
1) teren 2P:
a) prawo prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, wymagaj¹cej realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których mo¿e byæ
wymagane sporz¹dzenie raportu, rozumianych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, przy
zastosowaniu rozwi¹zañ technologicznie - budowlanych ograniczaj¹cych zasiêg oddzia³ywania na wszyst-
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kich komponentach rodowiskowych do granic terenu,
na którym prowadzona jest dzia³alnoæ;
b) zachowuje siê istniej¹ce obiekty z prawem przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu u¿ytkowania, z
uwzglêdnieniem przepisów szczególnych;
c) wprowadza siê mo¿liwoæ indywidualnych rozwi¹zañ
projektowych w zakresie wysokoci obiektów, kubatury, formy dachów, z nakazem dostosowania formy
architektonicznej do krajobrazu;
d) nakaz zapewnienia na rozpatrywanym terenie miejsc
postojowo - gara¿owych dla samochodów osobowych,
ciê¿arowych itp. zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ oraz dla klientów;
e) dopuszcza siê mo¿liwoæ podzia³u powy¿szego terenu
na odrêbne dzia³ki, ewentualnie ³¹czenie kilku w jedn¹
w oparciu o przepisy odrêbne;
f) dopuszcza siê realizowanie funkcji uzupe³niaj¹cej: us³ugi
zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, mieszkanie w³aciciela lub dozoru technicznego, z zastosowaniem
rozwi¹zañ technicznych, zapewniaj¹cych w³aciwe
warunki akustyczne w budynku.

6. Ochron¹ obejmuje siê walory krajobrazowe, ³¹cznie z
ukszta³towaniem terenów wzd³u¿ brzegów je. Margoniñskiego.
7. Nakaz zachowania w³aciwej skali zabudowy - formê
architektoniczn¹ nowych obiektów oraz rozbudowê istniej¹cych harmonizowaæ z przestrzeni¹ krajobrazu chroni¹c jego
pejza¿.
8. Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokoci 100 m od linii brzegowej je¿. Margoniñskiego zgodnie z §3 ust. 1 pkt 8 Rozporz¹dzenia Nr 25/07 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 31 padziernika 2007 roku (Dz.Urz.
Województwa Wielkopolskiego z 2007 roku, Nr 170, poz.
3714) w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Dolina
Noteci.
ROZDZIA£ V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

5) 2Kp - teren projektowanego parkingu przycmentarnego.

§8. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala siê obowi¹zek uzgadniania z w³aciwym terenowo
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowê oraz rozpoczêciem prac
ziemnych zwi¹zanych z inwestycja, w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu prac archeologicznych zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu z w³aciwym terenowo Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
celem okrelenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu prac
archeologicznych.

ROZDZIA£ IV

ROZDZIA£ VI

Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

Przestrzeñ publiczna

§7. 1. Ustala siê, ¿e istniej¹ce tereny zielone, drzewa,
zadrzewienia grupowe, zieleñ przydro¿na, s¹ zachowane i
objête ochron¹.

§9. 1. Ustala siê, ¿e na obszarach objêtych niniejszym
planem, przestrzeñ publiczn¹ stanowi¹ pasy drogowe dróg
publicznych.

2. Nakaz wprowadzenia zieleni - drzew wysokopiennych
wokó³ zak³adów dzia³alnoci gospodarczej oraz na dzia³kach
indywidualnych.

2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych, w oparciu o przepisy odrêbne, dopuszcza siê realizacjê wiat przystanków autobusowych, noników reklam, urz¹dzeñ technicznych itp.

2) 2T - istniej¹cy maszt telefonii komórkowej - zachowuje siê;
3) 2E - projektowana stacja transformatorowa
4) 2KD - projektowany uk³ad dróg publicznych docelowo
obs³uguj¹cy pó³nocn¹ czêæ miasta Margonm

3. Gospodarka ciekami i odpadami zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz Regulaminem utrzymania czystoci i
porz¹dku na terenie miasta i gminy Margonin.
4. Ustala siê, ¿e w strefie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych - Dolina Kopalna Smogulec - Margonin - Obszar
Wysokiej Ochrony Wód (OWO) - nr 139, zagospodarowanie
terenów podporz¹dkowuje siê przepisom szczególnym, zabezpieczaj¹cym w maksymalnym stopniu rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami i ska¿eniami.
5. Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci mog¹cych zak³óciæ walory istniej¹cych struktur przyrodniczych i ukszta³towania terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu, na którym
znajduj¹ siê tereny objête niniejszym opracowaniem, stosuj¹c
zasady zagospodarowania i przekszta³ceñ wg obowi¹zuj¹cych
przepisów szczególnych.

3. Lokalizacja ww. elementów dopuszczalna pod warunkiem, ¿e nie stwarza utrudnieñ w funkcjonowaniu przestrzeni
oraz nie powoduje likwidacji lub uszkodzeñ w trwa³ej zieleni.
ROZDZIA£ VII
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
i zagospodarowania terenu
§10. 1. Dla wyznaczonych terenów ustala siê:
1) zachowanie, okrelonych na rysunku planu, obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy;
2) zachowanie, okrelonych ustaleniami mniejszej uchwa³y,
wysokoci obiektów;
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3) zabudowa wolno stoj¹ca lub bliniacza w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej;
4) kszta³t dachów wg ustaleñ niniejszej uchwa³y, o pochyleniu po³aci dachowych 25° - 45°;
5) poziom posadowienia parteru 0,45 ÷ 0,60 m od poziomu
terenu;
6) urz¹dzenie min. 2 miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych na dzia³ce budowlanej mieszkaniowej, nie
wliczaj¹c w to gara¿u usytuowanego w budynku mieszkalnym;
7) szerokoæ elewacji budynku mieszkalnego 8,0 m - 15,0 m;

1) rysunek planu Nr 1 - z ulicy Powstañców Wlkp. - wojewódzka droga publiczna kategorii G (g³ówna) - Nr 193:
zakaz tworzenia nowych wjazdów i wyjazdów z ww. drogi,
z zachowaniem istniej¹cych;
2) Rysunek planu Nr 2 - projektowana droga KD publiczna
wyprowadzona z ul. Cmentarnej.
2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych, oprócz
wojewódzkiej, prawo prowadzenia sieci urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Zachowanie istniej¹cego uk³adu dróg wewnêtrznych z
dopuszczeniem realizacji nowych na potrzeby obs³ugi terenu.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki:

ROZDZIA£ X

1) powierzchnia zabudowy 30% ÷ 60% powierzchni dzia³ki;

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni dzia³ki.
3. Na dzia³kach budowlanych, dla których nie okrelono
linii zabudowy wszelkie dzia³ania budowlane normuj¹ obowi¹zuj¹ce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie.
4. Na terenach zabudowy us³ugowej i us³ugowo rzemielniczej ustala siê:
1) zachowanie min. 20% powierzchni biologicznie czynnej;
2) dla us³ug handlu min. 2 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni u¿ytkowej obiektu;
3) dla osób zatrudnionych w us³ugach i zak³adach rzemielniczych - min. 4 miejsca postojowe na 10 osób zatrudnionych.
ROZDZIA£ VIII
Zasady podzia³u nieruchomoci
§11. 1. Ustala siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
zgodnie z rysunkami planu, w oparciu o przepisy odrêbne, w
tym dotycz¹ce gospodarki nieruchomociami.
2. Dla dzia³ek budowlanych ustala siê:
1) rysunek planu Nr 1 szerokoæ dzia³ki:
-

oko³o 25 metrów w zabudowie jednorodzinnej

-

oko³o 12 metrów w zabudowie bliniaczej,

prostopad³y k¹t po³o¿enia granic w stosunku do linii
rozgraniczaj¹cych dróg.
ROZDZIA£ IX
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacyjnych
§12. 1. Na obszarach objêtych niniejszym opracowaniem,
projektowane drogi wyprowadzone s¹ z istniej¹cego uk³adu
ulic miasta Margonina:

§13. Ustala siê zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej, w oparciu o mo¿liwoci eksploatacyjne istniej¹cych
urz¹dzeñ.
§14. 1. W zakresie odprowadzania cieków bytowych
ustala siê zbiorcze odprowadzenie do istniej¹cej miejskiej
oczyszczalni cieków, przy u¿yciu kanalizacji.
2. W zakresie odprowadzania cieków przemys³owych,
ustala siê ich odprowadzanie zgodnie z posiadanymi uregulowaniami w zakresie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
z dopuszczeniem mo¿liwoci realizacji indywidualnych rozwi¹zañ, ze wstêpnym podczyszczaniem cieków na w³asnym
terenie, do parametrów wymaganych przez w³aciciela kanalizacji.
3. Zak³ada siê kompleksowe rozwi¹zania odprowadzania,
poprzez zbiorcz¹ kanalizacjê deszczow¹, cieków opadowo roztopowych z ci¹gów komunikacyjnych, parkingów, placów
oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
cieki opadowo  roztopowe o ponadnormatywnych zanieczyszczeniach wstêpnie podczyciæ przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
4. Dla terenów, na których prowadzona jest dzia³alnoæ
mog¹ca spowodowaæ zanieczyszczenie wód i powierzchniê
ziemi, ustala siê zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania, z zachowaniem przepisów
szczególnych, w tym zakresie.
§15. 1. Ustala siê pe³ne pokrycie potrzeb zwi¹zanych z
zapotrzebowaniem energii elektrycznej.
2. Zasilanie terenów polega na dalszej rozbudowie i
modernizacji istniej¹cych urz¹dzeñ elektroenergetycznych.
§16. Ustala siê zaopatrzenie obszarów objêtych niniejszym planem, w gaz ziemny z istniej¹cej sieci gazowej.
§17. 1. Gospodarkê odpadami, w tym odbiór i segregacjê odpadów, prowadziæ zgodnie z zachowaniem przepisów
o utrzymaniu porz¹dku i czystoci, planem gospodarki odpadami oraz wynikaj¹cymi z Ustawy o odpadach, wywo¿¹c
taborem specjalistycznym, zgodnie z organizacj¹ wywozu
odpadów obowi¹zuj ¹c¹ na terenie gminy Margonin.
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2. Odpady wytwarzane, obejmuj¹ce odpady niebezpieczne oraz inne ni¿ niebezpieczne, w tym budowlane oraz masy
ziemne, gromadzone w miejscu uzgodnionym administracyjnie i usuwane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami bran¿owymi i przepisami o odpadach.
§18. 1. Na obszarach objêtych niniejszym planem dopuszcza siê wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych dróg realizacjê
podziemnych urz¹dzeñ nie wymienionych w niniejszej uchwale, zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami szczególnymi.
§19. Do celów grzewczych stosowaæ paliwa p³ynne, gazowe i sta³e, z wy³¹czeniem paliw wêglowych w przypadku
nowoprojektowanych budynków oraz alternatywne ród³a
energii.
§20. 1. Utrzymuje siê dotychczasowe zasady wyposa¿enia w system telekomunikacyjny.
2. Rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do
potrzeb, poprzez modernizacjê i budowê nowych, z dopuszczeniem ró¿nych operatorów.
3. Zakaz lokalizowania anten przekanikowych telefonii
komórkowej.

ROZDZIA£ XI
Przepisy koñcowe
§21. Dla wszystkich terenów objêtych planem ustala siê
stawkê - 30%, stanowi¹c¹ podstawê do okrelenia op³aty z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa, w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
§22. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia w rozumieniu
Ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych, dotychczasowych gruntów rolnych, dla których w niniejszej uchwale
ustalono inne przeznaczenie, ni¿ dotychczasowe.
§23. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§24. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, trac¹
moc ustalenia innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich czêci odnosz¹cych siê do terenu
objêtego planem.
§25. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr in¿. Zbigniew Janke
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XX/219/2008
Rady Miasta i Gminy w Margoninie
z dnia 18 lipca 2008 r.

STWIERDZENIE ZGODNOCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH
OBSZARÓW MIASTA MARGONINA Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MARGONIN.
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 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.
z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miasta i Gminy w Margoninie
stwierdza zgodnoæ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wybranych obszarów miasta Margonina: by³y

orodek rekreacyjny nad je. Margoniñskim; rejon ul. Cmentarnej z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Margonin, przyjêtego uchwa³¹ Nr XII/117/99 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 29 grudnia 1999 r. oraz zmian¹ studium, przyjêt¹
uchwa³¹ Nr XXI/215/05 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z
dnia 28 wrzenia 2005 roku.

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XX/219/2008
Rady Miasta i Gminy w Margoninie
z dnia 18 lipca 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH OBSZARÓW MIASTA MARGONINA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.
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 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 3 19, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.
z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miasta i Gminy w Margoninie
rozstrzyga, co nastêpuje:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Margonina, do zadañ w³asnych Gminy, nale¿¹ nastêpuj¹ce inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej:
1) modernizacja i rozbudowa dróg ko³owych publicznych
ogólnodostêpnych w obszarach objêtych opracowaniem;

2) rozbudowa g³ównej magistrali sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej;
3) modernizacja sieci owietleniowej dróg ko³owych i pieszych.
Realizacja ww. inwestycji w nastêpuj¹cy sposób:
1) modernizacja dróg ko³owych oraz sieci infrastruktury technicznej bêdzie realizowana w miarê potrzeb i mo¿liwoci
finansowych;
2) finansowanie ww. inwestycji nast¹pi ze rodków publicznych Miasta i Gminy Margonin, zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych.

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XX/219/2008
Rady Miasta i Gminy w Margoninie
z dnia 18 lipca 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZG£OSZONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH OBSZARÓW MIASTA MARGONINA
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 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.

z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miasta i Gminy w Margoninie
po rozpatrzeniu przedstawionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych
obszarów miasta Margonin, postanawia co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 160

Poz. 2734, 2735

— 17009 —

§1. Nie uwzglêdniæ uwagi dotycz¹cej sprecyzowania ustaleñ w planie dla terenu oznaczonego jako 1.1 UR, gdy¿ uznaje
siê opisanie terenu jako wystarczaj¹ce.
§2. Wnioskowanie o zachowanie w planie godzin ciszy
nocnej, poprzez zakaz us³ug mog¹cych ja zak³óciæ, uregulowane jest odrêbnymi przepisami, w tym równie¿ umieszczonymi
w miejscowym planie.
§3. Nie uwzglêdniæ uwagi dotycz¹cej wniesienia ca³kowitego zakazu budowy miejsc postojowych oraz maksymalnego
ograniczenia ruchu samochodowego na terenie orodka, z
wy³¹czeniem terenu oznaczonego 1.1 UR i 1.1 KD-D, jako
niezgodnej z przeznaczeniem terenów s¹siednich i ogólnodostêpnym charakterem by³ego orodka wypoczynkowego.
§4. Wnioskowane o umieszczenie w planie zapisu, który
pozwoli³by na ca³kowite zamkniêcie ruch drogowego, na
koñcu parkingu (patrz¹c od strony jeziora) oznaczonego w
rysunku planu nr 1, jako 1.1 Kp. Uwaga uwzglêdniona ju¿ jest
w obecnym zagospodarowaniu terenu tzn. znak zakaz wjazdu
na koñcu parkingu (patrz¹c od strony jeziora). Docelowo
odcinek drogi, oznaczony symbolem 1.1 KD-D, po³o¿ony

równolegle do linii brzegu jeziora, bêdzie udostêpniony jako
dojazd do Apartamentowca.
§5. Uwaga dotycz¹ca obs³ugi komunikacyjnej obszaru 1.1
MR poprzez zastosowanie drogi oznaczonej w rysunku planu
jako 1.2 KDW, jest dopuszczona przez miejscowy plan. Szczegó³owy Sposób doprowadzenia drogi do terenu 1.1 MR
zostanie okrelony przez projekt zagospodarowania terenu wykonany przez inwestora, w³aciciela terenu. Nale¿y podkreliæ ¿e budowa dróg wewnêtrznych musi byæ zgodna z
wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania terenu
wybranych obszarów miasta Margonin.
§6. Nie uwzglêdniæ uwagi dotycz¹cej wy³¹czenia mo¿liwoci lokalizowania us³ug gastronomicznych na terenie 1.1 U,
jako sprzecznej z podstawow¹ funkcj¹ terenu tj. obs³uga
ruchu turystycznego i rekreacyjnego.
§7. Nie uwzglêdniæ uwagi dotycz¹cej zapewnienia drogi
dojazdowej do terenu oznaczonego w planie jako 1.1 MW
drog¹ oznaczon¹ symbolem 1.1 KDW, jako nie uzasadnionego pod wzglêdem: zagospodarowania, w³asnoci i g³ównej
funkcji obszaru oraz finansowym.

2735
UCHWA£A Nr XXII/155/08 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 24 lipca 2008 r.
w sprawie: okrelenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci
Na podstawie: art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (tj. z 2005 Dz.U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada
Miejska w Sierakowie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Okrela siê górn¹ stawkê op³at ponoszonych przez
w³acicieli nieruchomoci za wywóz odpadów komunalnych
w wysokoci:
- 160,00 z³ za 1 m3 lub 18,00 z³ za pojemnik 110 l dla
w³acicieli nieruchomoci nie prowadz¹cych selektywnej
zbiórki odpadów,

- 120,00 z³ za 1 m3 lub 13,00 z³ za pojemnik 110 l dla
w³acicieli nieruchomoci prowadz¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów w miejscu ich powstania.
2.
VAT.

Op³aty, o których mowa w ust. 1 zawieraj¹ podatek

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Sieraków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Grzegorz Adamczak

