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4579
UCHWA£A Nr XXV/179/2008 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 17 padziernika 2008 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmuj¹cego dzia³ki nr: 22 i 23 po³o¿one
we wsi D¹bcze gmina Rydzyna
Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami);
- 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 ze zmianami) oraz Uchwa³y Nr XXXIV/268/2006 Rady
Miejskiej Rydzyny z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego na gruntach wsi
D¹bcze. Rada Miejska Rydzyny uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmuj¹cego dzia³ki nr
22 i 23 - we wsi D¹bcze gmina Rydzyna w granicach okrelonych na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y w skali
1:1000, stwierdzaj¹c jednoczenie jego zgodnoæ z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rydzyna zatwierdzonego uchwa³¹ nr XXIV/
210/2000 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2 czerwca 2000 r.

§1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest wprowadzenie dla terenu objêtego planem  funkcji mieszkaniowej z funkcjami towarzysz¹cymi
funkcji podstawowej i uzupe³niaj¹cymi j¹.
Ponadto wprowadza siê dla czêci terenu funkcjê komunikacyjn¹  teren dróg wewnêtrznych.
Czêæ terenu, któr¹ stanowi¹ lasy pozostawia siê w dotychczasowym przeznaczeniu.

Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:1000
bêd¹cy za³¹cznikiem graficznym nr 1.
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹ tak¿e:
- rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu  za³¹cznik nr 2
- rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania
 za³¹cznik nr 3 (nie podlega publikacji).
DZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2. Plan okrela:
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
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6. Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.

11. wskanikach intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ okrelon¹ procentowo powierzchniê terenu dopuszczon¹ do zabudowy

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powadzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

12. funkcji lub sposobie u¿ytkowania terenu  nale¿y przez to
rozumieæ dominuj¹c¹ funkcjê obszaru.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci objêtych planem miejscowym.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
12. Stawki procentowe na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
§3. Ilekroæ w dalszej czêci uchwa³y mowa jest o:
1. planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenie zawarte w
niniejszej uchwale wraz z za³¹cznikiem graficznym,
2. rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
3. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
dominuj¹ce przeznaczenie w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
4. przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe przeznaczenie obszaru, uzupe³niaj¹ce go i nie bêd¹ce z nim w sprzecznoci,
5. jednostce bilansowej  nale¿y przez to rozumieæ obszar terenu
o okrelonej funkcji wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem u¿ytkowania,

13. uci¹¿liwoci - nale¿y przez to rozumieæ zjawiska lub stany
utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza i zanieczyszczenie odpadami.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
2.

Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:

- granica obszaru objêtego planem, na którym obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszej uchwa³y
- linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- symbole przypisane danym terenom, s³u¿¹ce lokalizacji
ustaleñ niniejszej uchwa³y
3. Pozosta³e nie wymienione w ust. 2 elementy rysunku
planu maj¹ charakter informacyjny b¹d stanowi¹ propozycje
bardziej szczegó³owych rozwi¹zañ, które nie s¹ ustaleniami
planu.
§5. Na ca³ym obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1. Przewiduje siê mo¿liwoæ ³¹czenie dzia³ek geodezyjnych.
2. Dopuszcza siê dokonywanie wtórnego podzia³u dzia³ek.
3. Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko z wyj¹tkiem inwestycji celu
publicznego.
4. Uci¹¿liwoæ danej funkcji winna zawieraæ siê w granicach
w³asnoci.

6. przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ aktualne w trakcie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy prawne (ustawy z aktami wykonawczymi),

5. Dopuszcza siê owietlenie terenu przeznaczonego na drogê wewnêtrzn¹, systemem niezbêdnym dla prawid³owego
jej funkcjonowania.

7. nieprzekraczalnych ci¹g³ych liniach zabudowy  nale¿y
przez to rozumieæ okrelon¹ nieprzekraczaln¹ odleg³oæ
lokalizowania obiektów od linii rozgraniczaj¹cych

6. Wprowadza siê zakaz wznoszenia obiektów budowlanych
i konstrukcji wy¿szych ni¿ 50 m nad poziom terenu.

8. nieprzekraczalnych przerywanych liniach zabudowy 
nale¿y przez to rozumieæ liniê zabudowy, której przekroczenie jest mo¿liwe pod szczególnymi warunkami.

DZIA£ II

9. strefa ograniczonych mo¿liwoci zainwestowania  nale¿y
przez to rozumieæ obszar znajduj¹cy siê pomiêdzy nieprzekraczaln¹ ci¹g³¹ lini¹ zabudowy (oddalon¹ 6,0 m od granicy z terenami lenymi), a przerywan¹ nieprzekraczaln¹
lini¹ zabudowy (oddalon¹ 12,0 m od granicy z terenami
lenymi).
10. gabarytach obiektów - nale¿y przez to rozumieæ d³ugoci,
szerokoci i wysokoci obiektów dopuszczonych do lokalizacji w danej jednostce bilansowej

Ustalenia szczegó³owe
ROZDZIA£ I
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania.
§6. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:
1) tereny pod planowan¹ zabudowê mieszkaniow¹ o niskiej
intensywnoci zabudowy oznaczone na rysunku planu
symbolem 1 MN (1.1.MN ÷ 1.12.MN)
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2) teren pod planowan¹ drogê wewnêtrzn¹ oznaczony na
rysunku planu symbolem 2KDW, obs³uguj¹c¹ tereny przeznaczone pod zainwestowanie

gminnym sk³adowisku odpadów komunalnych, zgodnie z
ar. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 68 z pón. zmianami.

3) teren przeznaczony pod funkcjê len¹ 3ZL  jako utrzymanie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania

Gospodarkê pozosta³ymi odpadami w tym gruzem budowlanym nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami rozdzia³u II i IV w/w ustawy.

§7. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu okrelono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ jako cile okrelone.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
§8. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady kszta³towania ³adu przestrzennego:
1) projektowan¹ zabudowê w jednostkach 1.1.MN ÷ 1.12.MN
nale¿y sytuowaæ zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku planu
równolegle lub prostopadle do tych linii,
2) projektowane budynki mieszkalne i gospodarcze dostosowaæ wzajemnie z zachowaniem parametrów okrelonych
w rozdziale 6,
3) w granicach poszczególnych dzia³ek dopuszcza siê sytuowanie miejsc parkingowych,
4) w ramach terenów przeznaczonych pod drogê wewnêtrzn¹
2KDW dopuszcza siê miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ramach jednolitego ci¹gu pieszo jezdnego.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
rodowiska przyrodniczego:
1) Teren objêty planem znajduje siê na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Krzywiñsko  Osiecki wraz z
zadrzewieniami gen. Dezyderego Ch³apowskiego i kompleksem lenym Osieczna  Góra.
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania przedmiotowego terenu nie mog¹ byæ sprzeczne z celami
ochrony wy¿ej wymienionego obszaru wymienionego
krajobrazu.
2) Na ca³ym obszarze objêtym planem - wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko z wyj¹tkiem inwestycji celu publicznego,

6) Do czasu realizacji poszczególnych inwestycji u¿ytkowanie terenu pozostawia siê w dotychczasowym rolniczym
wykorzystaniu.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
1) Obszar objêty ustaleniami niniejszego planu miejscowego
objêty jest stref¹ W ochrony archeologicznej.
2) Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony
konserwatorskiej W s¹ znajduj¹ce siê w niej zabytki
archeologiczne.
ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych
§11. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny
przestrzeni publicznej.
ROZDZIA£ VI
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.
§12. Dla terenu objêtego planem oznaczonego symbolami 1.1.MN ÷ 1.12.MN ustala siê:
1) Mo¿liwoæ dokonania podzia³u terenu zgodnie z liniami
rozgraniczaj¹cymi cile okrelonymi na rysunku planu
(linie ci¹g³e) okrelaj¹ce zasady podzia³u.
2) Przeznaczenie dzia³ek powsta³ych w wyniku podzia³u pod
now¹ zabudowê lub drogê.
3) Mo¿liwoæ lokalizacji obiektów kubaturowych mieszkalnych i gospodarczych.

3) Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowi¹zuj¹ dopuszczalne wartoci ha³asu okrelone w przepisach odrêbnych,

4) Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla projektowanych budynków mieszkalnych w odleg³oci 5,0 m od frontowych
granic wydzielonych dzia³ek.

4) Nie dopuszcza siê sk³adowania na wolnym powietrzu
materia³ów szkodliwych, pyl¹cych emituj¹cych odory oraz
mog¹cych przenikaæ do gleb i wód gruntowych,

5) Lokalizacjê budynków gospodarczych, gara¿owych i innych obiektów, w g³êbi dzia³ek z mo¿liwoci¹ lokalizacji
ich w granicy z dzia³kami s¹siednimi.

5) Masy ziemne lub skalne powsta³e w trakcie realizacji
inwestycji nale¿y zagospodarowaæ poprzez z³o¿enie na

6) Maksymalny procent zabudowy dzia³ek na poziomie 40%
przy minimalnym procencie powierzchni biologicznie czynnej  40%.
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7) Gabaryty budynków mieszkalnych:
-

do dwóch kondygnacji (parter i poddasze u¿ytkowe) z
mo¿liwoci¹ podpiwniczenia

-

wysokoæ budynków od poziomu terenu do gzymsu 
do 5,0 m, do kalenicy dachu  do 10 m,

-

maksymalna szerokoæ elewacji frontowych budynków mieszkalnych - do 14,5 m

-

dachy strome symetryczne, dwu lub wielospadowe
o k¹cie nachylenia równym dla wszystkich po³aci od
30° do 40°.

-

kalenica g³ówna równoleg³a do frontowej granicy dzia³ki

8) Gabaryty budynków gospodarczych i gara¿owych:
-

jednokondygnacyjne

-

wysokoæ budynków od poziomu terenu do gzymsu 
do 3,0 m, do kalenicy dachu  do 6,0 m,

-

dachy strome symetryczne, dwu lub wielospadowe
o k¹cie nachylenia równym dla wszystkich po³aci od
30° do 40°.

9) Po³¹czenia komunikacyjne poszczególnych dzia³ek - z istniej¹cej drogi publicznej (ulica Kalinowa) poprzez drogê
wewnêtrzn¹ 2KDW.
10) Mo¿liwoæ grodzenia terenu w granicach w³asnoci, zgodnie z przepisami szczególnymi.
11) Do czasu realizacji inwestycji, u¿ytkowanie terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rolnym.

3) Dopuszcza siê mo¿liwoæ scalania dzia³ek z dzia³kami
s¹siednimi w jedn¹ nieruchomoæ gruntow¹.
ROZDZIA£ IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
§15. 1) Dla jednostki 3ZL ustala siê ca³kowity zakaz zabudowy i pozostawia siê u¿ytkowanie dotychczasowe  prowadzenie gospodarki lenej.
2) Dla jednostek 1.1.MN ÷ 1.12.MN ustala siê ca³kowity
zakaz zabudowy w pasie terenu szerokoci 6,0 m od granicy
z terenami lenymi (3LS) oraz terenami lenymi le¿¹cymi
poza granicami terenu objêtego planem  okrelonym nieprzekraczaln¹, ci¹g³¹ lini¹ zabudowy.
3) Dla jednostek 1.1.MN ÷ 1.12.MN ustala siê mo¿liwoæ
zainwestowania terenu po³o¿onego pomiêdzy nieprzekraczaln¹
ci¹g³¹ lini¹ zabudowy od frontowych granic projektowanych
dzia³ek do nieprzekraczalnej przerywanej linii zabudowy wyznaczonej w odleg³oci 12,0 m od terenów lenych.
4) Dla jednostek 1.1.MN ÷ 1.12.MN ustala siê mo¿liwoæ
zainwestowania do granicy okrelonej w punkcie 2)  strefa
ograniczonych mo¿liwoci zainwestowania - obiektami spe³niaj¹cymi szczególne wymogi ochrony przeciwpo¿arowej.
ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych
na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powadzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
§13. Teren objêty planem znajduje siê na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Krzywiñsko  Osiecki wraz z
zadrzewieniami gen. Dezyderego Ch³apowskiego i kompleksem lenym Osieczna  Góra.
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania przedmiotowego terenu nie mog¹ byæ sprzeczne z celami ochrony
wy¿ej wymienionego obszaru wymienionego krajobrazu.
ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym.
§14. Na terenie objêtym planem okrelonym symbolami:
1.1.MN ÷ 1.12.MN, 2KDW, 3ZL
1) Przewiduje siê mo¿liwoæ ³¹czenia dzia³ek geodezyjnych.
2) Dopuszcza siê dokonywanie wtórnego podzia³u dzia³ek.

§16. 1) Dostêpnoæ komunikacyjn¹ terenu objêtego planem ustala siê z ulicy Kalinowej (dz. nr 27) poprzez drogê
wewnêtrzn¹ - 2 KDW o charakterze ci¹gu pieszo-jezdnego.
2) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ogólne wyposa¿enia
obszarów objêtych planem w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodê  z istniej¹cego systemu
wodoci¹gu gminnego z dopuszczeniem stosowania indywidualnych studni,
b) w zakresie gospodarki ciekowej  poprzez wspólny dla
ca³ego terenu objêtego planem system kanalizacji wewnêtrznej, pod³¹czony do istniej¹cego kolektora sanitarnego w ulicy Kalinowej.
c) w zakresie odprowadzenia wód deszczowych - ustala siê
rozprowadzenie po terenie w³asnych nieruchomoci zgodnie z przepisami szczególnymi,
d) w zakresie zaopatrzenia w gaz  poprzez wspólny dla
ca³ego terenu objêtego planem system sieci gazowej,
pod³¹czony do istniej¹cego gazoci¹gu w ulicy Kalinowej.
e) w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹  poprzez
wspólny dla ca³ego terenu objêtego planem system instalacji elektroenergetycznych zasilaj¹cych i owietleniowych
pod³¹czony do istniej¹cej sieci elektroenergetycznej w
ulicy Kalinowej.
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f) w zakresie telekomunikacji  mo¿liwoæ w³¹czenia w istniej¹c¹ sieæ telefoniczn¹ na warunkach okrelonych przez
dysponenta sieci.
g) w zakresie gospodarki odpadami sta³ymi  selektywne
gromadzenie w odpowiednich pojemnikach na terenie
w³asnych posesji i zagospodarowanie odpadów zgodnie
z planem gospodarki odpadami i przepisami odrêbnymi w
tym zakresie,
h) w zakresie wytwarzania energii cieplnej dla celów grzewczych  na bazie ekologicznych róde³ ciep³a (gaz, energia
elektryczna, drewno, ekologiczne kot³ownie na paliwo
sta³e z wy³¹czeniem paliw wêglowych)
ROZDZIA£ XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
§17. Do czasu realizacji inwestycji, u¿ytkowanie terenu w
sposób dotychczasowy o charakterze rolnym.

ROZDZIA£ XII
Stawki procentowe na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
§18. Dla terenu objêtego planem ustala siê stawkê procentow¹ w wysokoci 30% s³u¿¹cej do naliczania op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe
§19. Ustalenia planu zachowuj¹ swoj¹ wa¿noæ w przypadku wyst¹pienia zmiany lub nowelizacji odpowiednich przepisów szczególnych lub gdy wyst¹pi¹ zmiany wymienionych
w planie numerów ewidencyjnych dzia³ek.
Nie dotyczy to przypadku gdy z treci zmian lub nowelizacji w/w przepisów bêdzie wynika³ obowi¹zek zmiany planu.
§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§21. Niniejsza uchwa³a wraz z za³¹cznikiem graficznym nr
1 bêd¹cym rysunkiem planu podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§22. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
(-) Stefan Szmania
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXV/179/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 17 padziernika 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
obejmuj¹cego dzia³ki nr: 22 i 23 po³o¿one
we wsi D¹bcze gmina Rydzyna

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W M. D¥BCZE
Rada Miejska Rydzyny rozstrzyga co nastêpuje:
Na podstawie owiadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna o braku uwag do projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego, wy³o¿onego do publicznego wgl¹du, wraz z prognoz¹ wp³ywu ustaleñ planu na rodowisko nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXV/179/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 17 padziernika 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
obejmuj¹cego dzia³ki nr: 22 i 23 po³o¿one
we wsi D¹bcze gmina Rydzyna

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ 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 nr 80 póz. 717 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny
rozstrzyga co nastêpuje:
1) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 roku
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 póz. 1591
ze zmianami) - inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹ce zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹ce zadania w³asne gminy, zapisane w
przedmiotowym planie miejscowym nie bêd¹ finansowane z bud¿etu gminy.
2) Z ustaleñ planu wynikaj¹ nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
a) sieæ wodoci¹gowa d³ugoci ca

150 mb

b) kanalizacja sanitarna d³ugoci ca

150 mb

c) sieæ gazowa d³ugoci ca

150 mb

d) sieæ elektroenergetyczna kablowa d³ugoci ca 150 mb

e) droga wewnêtrzna o szerokoci 6,0 m i d³ugoci do 150
mb z placem do nawracania
3) Realizacja przedsiêwziêæ okrelonych w punkcie 2) bêdzie
przebiegaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym
ustaw¹ prawo budowlane, ustaw¹ o gospodarce komunalnej i prawem ochrony rodowiska.
4) Realizacja przedsiêwziêæ okrelonych w punkcie 2) mo¿e
byæ modyfikowana wraz z dokonuj¹cym siê postêpem
technicznym o ile nie naruszy to ustaleñ planu.
5) Finansowanie przedmiotowych przedsiêwziêæ okrelonych
w planie miejscowym, spoczywaæ bêdzie na wspó³w³acicielach drogi wewnêtrznej oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2KDW.
9) Inwestycje z zakresu przesy³ania i dystrybucji paliw gazowych i energii elektrycznej zapisane w niniejszym planie,
bêd¹ realizowane w sposób okrelony w art. 7 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz.U. z 1997
r. nr 54 póz.348 ze zmianami).
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4580
UCHWA£A Nr XXVII/244/2008 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y
oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchy Las
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 26
padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr
115 poz. 793, Nr 176,poz. 1238),Rada Gminy Suchy Las
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê na terenie Gminy Suchy Las nastêpuj¹c¹
iloæ punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa):
- przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y na - 70
- przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na - 40
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na terenie
Gminy Suchy Las miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych,
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w
miejscu sprzeda¿y:
1) Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i miejscu sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci bli¿szej ni¿
50 metrów, od granicy takich obiektów jak:
-

przedszkola

-

szko³y podstawowe i gimnazjalne

-

budynki sakralne

-

zak³ady opieki zdrowotnej

-

orodki kultury

-

cmentarze

2) Odleg³oæ okrelon¹ w ust. 1 mierzy siê od wejcia lub
wyjcia z terenu chronionego do wejcia do punktu sprzeda¿y lub podawania napojów alkoholowych, najkrótsz¹
drog¹, któr¹ mo¿liwe jest dotarcie do punktu.
§3. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych wa¿ne w dniu podjêcia uchwa³y zachowuj¹ wa¿noæ do dnia
oznaczonego w zezwoleniu.
§4. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Suchy Las nr V/34/93
z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y oraz warunków otrzymania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz Uchwa³ Nr
XLVIII/454/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 padziernika
2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Suchy Las liczby
punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
(-) Jaros³aw Ankiewicz
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4581
UCHWA£A Nr XXIII/241/2008 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOLINIE
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XXII/220/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Golinie z dnia 27 padziernika 2008 roku
w sprawie okrelenia wzorów formularzy w podatku rolnym, lenym i od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 ze zm.) oraz art. 6 ust.
9 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku lenym (tj.
Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§1. Zmienia siê wzór informacji IN-1 w pozycji H poprzez
usuniêcie znaków w tabeli danych dotycz¹cych przedmiotu

opodatkowania i stanowi jego nowy wzór stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Golina.
§4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
poprzez wywieszenie w miejscach publicznych.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2009
roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka
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4582
UCHWA£A Nr XX/137/2008 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej
w tym obs³ugi komunikacji we W³oszakowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.
1591 2001 r. z póniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) art. 20 art. ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z
2007 r. Nr 127 poz. 880), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr IX/
57/2007 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej w tym obs³ugi komunikacji we W³oszakowicach, po
stwierdzeniu jego zgodnoci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
W³oszakowice zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXVIII/226/2005
Rady Gminy W³oszakowice z dnia 15 grudnia 2005 r., uchwala
siê co nastêpuje:

§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okrela za³¹cznik graficzny, zatytu³owany MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu zabudowy us³ugowej w tym obs³ugi komunikacji we
W³oszakowicach, opracowany w skali 1:1.000, zwany dalej
rysunkiem planu.
2.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:

1) rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;
2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;
3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3.
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
ochrona interesów prywatnych i publicznych, uporz¹dkowanie terenu i podniesienie jego walorów estetycznych, co
korzystnie wp³ynie na wizerunek obrêbu W³oszakowice. Przedmiotem mpzp jest przekszta³cenie terenu (oznaczonego nr
ewid. 556/5) na teren us³ug w tym obs³ugi komunikacji we
W³oszakowicach.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa:
1. uchwale  rozumie siê przez to niniejsz¹ uchwa³ê;
2. planie  rozumie siê przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej
uchwa³y;

3. rysunku planu  rozumie siê przez to graficzny zapis planu,
bêd¹cy za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y,
przedstawiony na mapie sytuacyjno  wysokociowej z
elementami ewidencji w skali 1:1000;
4. terenie  rozumie siê przez to obszar wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, w którego ka¿dym punkcie obowi¹zuj¹ te same ustalenia;
5. funkcji podstawowej terenu  rozumie siê przez funkcjê
wyznaczon¹ do lokalizacji w danym terenie, która w
ramach realizacji planu winna staæ siê przewa¿aj¹c¹ (dominuj¹c¹) form¹ wykorzystania, a wprowadzenie innych
ni¿ podstawowa funkcja jest dopuszczalne wy³¹cznie pod
warunkiem spe³nienia ustaleñ szczegó³owych niniejszej
uchwa³y;
6. nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê przez to
liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê wznoszenie obiektów budowlanych;
7. dostêpie do drogi publicznej, dostêpnoci komunikacyjnej
 rozumie siê przez to bezporedni dostêp do tej drogi
albo dostêp przez drogê wewnêtrzn¹;
8. wysokoci budynku  rozumie siê przez to wysokoæ
budynku liczon¹ od poziomu terenu przy budynku do
najwy¿szego punktu jego konstrukcji;
9. poziomie terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ terenu nad
poziomem morza przed wejciem g³ównym do budynku,
b¹d jej samodzielnej czêci, nie bêd¹cym wy³¹cznie
wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych;
10. intensywnoci zabudowy  rozumie siê przez to stosunek
sumy powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni dzia³ki
budowlanej;
11. powierzchni terenu biologicznie czynnej  rozumie siê przez
to grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz wodê powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki
lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹
wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2;
12. urz¹dzeniach towarzysz¹cych  rozumie siê przez to wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej, komunikacji ko³owej i pieszej niezbêdne do obs³ugi danego terenu;
13. urz¹dzeniach infrastruktury technicznej  rozumie siê przez
to sieci wodoci¹gowe, elektroenergetyczne, gazownicze,
ciep³ownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe i
rozdzielcze (infrastruktura techniczna kubaturowa);
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14. stacji paliw  rozumie siê przez to zespó³ obiektów budowlanych, w którego sk³ad mog¹ wchodziæ: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw p³ynnych, podziemne
lub naziemne zbiorniki gazu p³ynnego, odmierzacze paliw,
instalacje technologiczne, wodnokanalizacyjne i energetyczne urz¹dzenia do wydawania gazu p³ynnego, podjazdy
i zadaszenia oraz inne urz¹dzenia us³ugowe;
15. zieleni  nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren o
nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasadzeniami w formie drzew, krzewów, rolin okrywowych
i trawy.
§3. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy us³ugowej w tym obs³ugi komunikacji.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) granice obszaru objêtego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu ustalone planem;
3) linie proponowane pod³¹czenia do zewnêtrznego uk³adu
komunikacyjnego;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) dostêpnoæ komunikacyjna;
§4. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obszar objêty planem znajduje siê na obszarze chronionego krajobrazu Przemêcko  Wschowski i kompleksu
lenego W³oszakowice Przemêckiego Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i zasady gospodarowania wymienione w Rozporz¹dzeniu Wojewody Leszczyñskiego Nr 82/92 z dnia 1 sierpnia 1992 r. (Dz.U. Nr 11
poz. 131), oraz w granicach Przemêckiego Parku Krajobrazowego (Rozporz¹dzenie Wojewody Leszczyñskiego Nr
115a/91 z dnia 25 listopada 1991 r. Dz. Urz. Woj. Leszczyñskiego Nr 12 poz. 45 oraz Rozporz¹dzenie Wojewody
Wielkopolskiego nr 168/06 z dnia 31 lipca 2006 r. Dz.U.
Woj. Wielkopolskiego Nr 132, poz. 3218).
2. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w obszarze specjalnej
ochrony ptaków PLB300011 Pojezierze S³awskie.
3. Teren objêty planem le¿y w strefie ochrony poredniej
zewnêtrznej ujêcia we W³oszakowicach dla której obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia dla ochrony jakociowej ujêcia,
wymienione w Decyzji Starosty Leszczyñskiego znak: OS.
II. 6223-25/2000 z dnia 19 lutego 2001 r.
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6. Dla projektowanej zabudowy stosowaæ ekologiczne (niskoemisyjne) sposoby ogrzewania oparte na nonikach
energii cieplnej nieuci¹¿liwych dla rodowiska oraz wykorzystuj¹ce urz¹dzenia o wysokiej sprawnoci grzewczej i
niskim stopniu emitowanego zanieczyszczenia.
7. Do celów grzewczych i technologicznych stosowaæ paliwa
najbardziej bezpieczne dla rodowiska.
8. Emisje czynników szkodliwych nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnych norm.
9. Pe³ne wykorzystanie i ochrona dotychczas istniej¹cego
drzewostanu z ograniczeniem wycinki do niezbêdnego
minimum oraz stosowanie nowych nasadzeñ zarówno
zieleni¹ nisk¹ jak i wysok¹ o charakterze izolacyjnym z
zalecanym zastosowaniem gatunków wy³¹cznie rodzimych
o gêstym poszyciu, zimozielonych.
10. Przed przyst¹pieniem do realizacji inwestycji niezbêdnym
bêdzie wykonanie oceny oddzia³ywania na rodowisko.
§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
Obszar planu objêty jest stref¹ W ochrony archeologicznej. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze
powinny byæ uzgodnione z konserwatorem zabytków, który
okreli warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji. Prace
ziemne nale¿y prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.
§6. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:
1. Dopuszcza siê budowê specjalnych konstrukcji podtrzymuj¹cych powierzchniê reklamow¹.
2. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i
reklam.
§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:
1) Dostêpnoæ komunikacyjna z drogi powiatowej o nr
21-201 i oznaczeniu nr ewid. 476.
2) Na etapie realizacji nale¿y uwzglêdniæ planowan¹ w
przysz³oci przebudowê drogi powiatowej nr 21-201 o
poszerzenie jezdni i zwi¹zan¹ z tym budowê dodatkowych pasów dla skrêcaj¹cych z drogi na teren objêty
planem.

4. Ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich rodków technicznych, zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniem (dot. ujêæ wód, obszarów i zbiorników zasobowych wód podziemnych itp.).

3) Na etapie realizacji mpzp sporz¹dziæ projekt p³ynnego
wjazdu z drogi powiatowej na teren stacji paliw, na
podstawie opracowywanego projektu budowlano
wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 4760P
i w oparciu o obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy
szczególne.

5. Ustala siê, ¿e prace budowlane nie mog¹ spowodowaæ
naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku
naruszenia sieci drenarskiej nale¿y bezzw³ocznie odtworzyæ przeciête ci¹gi drenarskie, odbudowaæ ci¹gi melioracyjne itp.

2. Ustala siê docelowo realizacjê pe³nego zakresu uzbrojenia
terenu: sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej  poprzez rozbudowê istniej¹cych i budowê nowych systemów infrastruktury technicznej.
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3. Ustala siê, ¿e podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego
stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe.

energetycznej  w tym budowê stacji transformatorowej 15/0,4kV.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej:

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) Ustala siê zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej.
2) Ustala siê zakaz odprowadzania nie oczyszczonych
cieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz podziemnych.
3) Zabezpieczyæ rodowisko gruntowo  wodne przed
zanieczyszczeniami ropopochodnymi.
4) Dopuszcza siê realizacjê obiektów przy rozwi¹zaniu
gospodarki ciekowej na bazie zbiorników bezodp³ywowych pod warunkiem, ¿e docelowo zostan¹ one pod³¹czone do systemu zbiorczego kanalizacji ciekowej
(do istniej¹cej oczyszczalni cieków we wsi Grotniki) rozwi¹zania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5) Odprowadzanie wód opadowych poprzez system instalacji odprowadzaj¹cych wody ze studzienkami i
separatorem oleju, paliw i smarów gwarantuj¹cych
wysok¹ dok³adnoæ oczyszczania.
6) Gromadzenie odpadów po uprzedniej segregacji w
specjalistycznych kontenerach w wyznaczonym zadaszonym miejscu w obrêbie w³asnej dzia³ki i zbiorowego
systemu ich odbioru przez wyspecjalizowane s³u¿by.
7) Ustala siê budowê zbiorników na paliwa p³ynne i
gazowe o standardzie i wyposa¿onych w urz¹dzenia
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi.
8) Ustala siê zastosowanie urz¹dzeñ hermetyzuj¹cych
roz³adunek cystern.
9) W obrêbie obszaru objêtego planem nale¿y zapewniæ
zaopatrzenie wodne do celów ganiczych oraz drogi
po¿arowe zapewniaj¹ce swobodny dojazd dla jednostek stra¿y po¿arnej oraz warunki do prowadzenia
dzia³añ ratowniczych.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie elektroenergetyki:
1) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zapewniæ przez
istniej¹c¹ i rozbudowan¹ na potrzeby planu infrastrukturê energetyczn¹ na warunkach okrelonych przez
dysponenta sieci.
2) Przy³¹czanie nowych odbiorców do sieci elektrycznej
na zasadach okrelonych przepisami prawa energetycznego.
3) Wprowadzanie ekologicznych noników energii ciep³a
(gaz, energia elektryczna, olej opa³owy itp.).
4) Ustala siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki w
granicy terenu objêtego planem, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarz¹dcê sieci

1) Ustala siê dostawê gazu na cele socjalno  bytowe i
produkcyjne poprzez rozbudowê  budowê istniej¹cej
sieci gazowej, na warunkach okrelonych przez dysponenta sieci. Warunki odbioru gazu bêd¹ uzgadniane
pomiêdzy stronami i bêd¹ zale¿a³y od szczegó³owych
warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniaj¹cych rozbudowê sieci przesy³owej.
2) Zezwala siê na lokalizacjê obiektów s³u¿¹cych do indywidualnego zaopatrzenia w gaz. Lokalizacje obiektów
spe³niaæ musz¹ warunki okrelone w przepisach szczególnych i odrêbnych.
3) Inwestycja objêta ustaleniami niniejszego planu nie
mo¿e kolidowaæ z ujêtym w obowi¹zuj¹cym planie
województwa, projektowanym przebiegiem gazoci¹gu
wæ ∅ 350 mm na trasie Lipno  W³oszakowice 
Wijewo, lokalizowanym na terenie objætym niniejszym
projektem lub w jego s¹siedztwie.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie telekomunikacji:
1) Dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy linii kablowych telekomunikacyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o lokalizacji sieci.
2) Ustala siê rozbudowê sieci kablowej telekomunikacyjnej wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami technicznymi dla
zasilania terenów nowego zainwestowania wed³ug
technicznych warunków przy³¹czenia, z zachowaniem
normatywnych odleg³oci od budynków i od innych
sieci infrastruktury podziemnej.
3) Zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej.
8. Zasady gospodarki odpadami:
1) gromadzenie i usuwanie odpadów oprzeæ na istniej¹cym systemie oczyszczania gminy;
2) wprowadzenie systemu segregacji gromadzonych odpadów w specjalistycznych kontenerach i wywozu
przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z przepisami
szczególnymi.
9. Zasady w zakresie ha³asu:
Stosowanie materia³ów i os³on wyg³uszaj¹cych dla obiektów i urz¹dzeñ, celem zapewnienia poziomu ha³asu dopuszczalnego przepisami szczególnymi.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§8. Dla terenu zabudowy us³ugowej w tym obs³ugi komunikacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem U-KS
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wskaniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.
2. Przeznaczenie podstawowe: us³ugi  stacja paliw wraz z
niezbêdnym zapleczem.
3. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: us³ugi  towarzysz¹ce stacji
paliw /budynki administracyjne, socjalne, magazynowe,
gospodarcze, wiaty oraz urz¹dzenia niezbêdne do ich
funkcjonowania/ i inne, tj. us³ugi handlu, gastronomii,
hotelarstwa, obs³ugi serwisowej pojazdów, myjnia samochodów, parking, urz¹dzenia towarzysz¹ce, zieleñ urz¹dzona, elementy ma³ej architektury, reklamy.
4. Pawilon stacji paliw powinien byæ wykonany zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
5. Dla projektowanej stacji paliw gazowych ustala siê mo¿liwoæ realizacji naziemnych zbiorników na gaz p³ynny,
oraz wymóg zagospodarowania terenu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami technicznymi.
6. Rozwi¹zania projektowe stacji paliw winny gwarantowaæ
bezpieczne dla rodowiska rozwi¹zania techniczne polegaj¹ce na hermetyzacji obrotu paliwem, odizolowaniu zespo³u zbiorników podziemnych paliw i instalacji paliwowej od wód podziemnych, oraz minimalizowanie mo¿liwoci powstawania sytuacji awaryjnych.
7. Maksymalna intensywnoæ zabudowy: 70%, pozosta³¹
czêæ nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie.
8. Dostêpnoæ komunikacyjna z drogi powiatowej Nr 21-201
 ul. Leszczyñska.
9. Zabudowa us³ugowa:
1) wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 10 m;
2) dopuszcza siê przekroczenie maksymalnej wysokoci
zabudowy dla urz¹dzeñ i obiektów wynikaj¹cych z
warunków technologicznych;

3) lokalizacja obiektów o wysokoci równej lub wiêkszej ni¿ 50 m npt podlega zg³oszeniu do Dowództwa
Si³ Powietrznych przed wydaniem pozwolenia na
budowê;
10. Wyznacza siê pas zieleni izolacyjnej  zieleñ rednia b¹d
wysoka, przy granicy dzia³ek 556/7, 556/6 oraz 556/3 (strona pó³nocna, po³udniowa i wschodnia dzia³ki budowlanej
objêtej planem) o szerokoci min. 3 m.
11. Zaleca siê kszta³towanie architektury zabudowy i jego
otoczenia nawi¹zuj¹c do lokalnej tradycji i krajobrazu.
12. Dopuszcza siê realizacjê obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§9. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala
siê 20% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci.
§10. W wietle ustawy o ochronie gruntów rolnych i
lenych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 z dnia 3 lutego 1995 r.
z póniejszymi zmianami) teren bêd¹cy przedmiotem opracowania planu nie wymaga opracowania w zakresie rolnictwa.
Teren ten uzyska³ zgodê na przeznaczenie na cele nierolnicze.
§11. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy W³oszakowice.
§12. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, podlega równie¿
publikacji na stronie internetowej gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XX/137/2008
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 25 listopada 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W£OSZAKOWICE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej w tym obs³ugi komunikacji we W³oszakowicach
Rada Gminy W³oszakowice nie uwzglêdnia wniesionych
uwag przyjmuj¹c uzasadnienie zawarte w rozstrzygniêciu
Wójta Gminy W³oszakowice

Uzasadnienie
Uwaga skierowana do Rady Gminy o negatywnym wp³ywie przedmiotowej inwestycji na zagospodarowanie dzia³ek:
552/23, 552/22, 552/25 i 556/3 jest bezzasadna. Plan bêdzie
obowi¹zywa³ wy³¹cznie w granicach opracowanie i nie bêdzie
mia³ negatywnego wp³ywu na otoczenie.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XX/137/2008
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 25 listopada 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W£OSZAKOWICE
w sprawie sposobu realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej
w tym obs³ugi komunikacji we W³oszakowicach
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy W³oszakowice
rozstrzyga co nastêpuje:

Z ustaleñ zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przeprowadzonej anali-

zy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, i¿ jego
przyjêcia i realizacja zapisanych w nim zadañ z zakresu
infrastruktury technicznej nie poci¹ga za sob¹ wydatków z
bud¿etu gminy. Wszelkie inwestycje i nak³ady wynikaj¹ce z
realizacji zapisów przedmiotowej uchwa³y, a wiêc i inwestycji
w zakresie infrastruktury technicznej s¹ wynikiem realizacji
zamierzeñ Inwestora i bêd¹ w ca³oci finansowane ze rodków poza bud¿etowych.
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UCHWA£A Nr XXVII/302/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 ze zmianami), art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) Rada
Miejska Leszna uchwala co nastêpuje:

wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
7. od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i
poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych:

1) bez urz¹dzeñ s³u¿¹cych ograniczeniu emisji spalin
362,00 z³

1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie:

2) z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi ograniczeniu emisji spalin
326,00 z³

1) bez urz¹dzeñ s³u¿¹cych ograniczeniu emisji spalin
253,00 z³

8. od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku okrelone s¹ w za³¹czniku Nr
3 do niniejszej uchwa³y.

2) z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi ograniczeniu emisji spalin
`
228,00 z³
2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie:
1) bez urz¹dzeñ s³u¿¹cych ograniczeniu emisji spalin
503,00 z³
2) z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi ograniczeniu emisji spalin
427,00 z³
3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t:
1) bez urz¹dzeñ s³u¿¹cych ograniczeniu emisji spalin
604,00 z³
2) z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi ograniczeniu emisji spalin
513,00 z³
4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, stawki podatku okrelone
s¹ w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej
12 t:
1) bez urz¹dzeñ s³u¿¹cych ograniczeniu emisji spalin
435,00 z³
2) z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi ograniczeniu emisji spalin
391,00 z³
6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub

9. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej ni¿ 30
miejsc:
1) bez urz¹dzeñ s³u¿¹cych ograniczeniu emisji spalin
704,00 z³
2) z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi ograniczeniu emisji spalin
599,00 z³
10. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub
wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
1) bez urz¹dzeñ s³u¿¹cych ograniczeniu emisji spalin
1.246,00 z³
2) z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi ograniczeniu emisji spalin
1.122,00 z³
§2. Traci moc Uchwa³a Nr XVI/177/2007 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na
rok 2008 (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2007 r. Nr 203, poz. 4709).
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Leszna.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ w roku podatkowym 2009.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
(-) Piotr Olejniczak
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVII/302/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych

WYSOKOÆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH OD SAMOCHODU CIÊ¯AROWEGO
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
/
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVII/302/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych

WYSOKOÆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH OD CI¥GNIKA SIOD£OWEGO
I BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON.
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVII/302/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych

WYSOKOÆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH OD PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE
£¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥
NI¯ 12 TON, Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ
PODATNIKA PODATKU ROLNEGO.
/



 




1
















6

























 









-('1$2










































':,(26,(






























75=<26,(,:,



&(-

















4584
UCHWA£A Nr XXVII/303/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 ze zmianami) oraz art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze
zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co nastêpuje:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³ od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,86 z³ od 1 ha powierzchni

§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoci:

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez or-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 252

Poz. 4584, 4585

— 23121 —

ganizacje po¿ytku publicznego  0,19 z³ od 1 m2
powierzchni

f) pozosta³ych o konstrukcji innej ni¿ murowana, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego  6,44 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,55 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  18,01 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 9,04 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,65 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego z wyj¹tkiem wymienionych w §1 pkt 2 lit. f  6,02 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej

3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych
§2. Traci moc Uchwa³a Nr XIV/143/2007 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 4 padziernika 2007 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2008
(Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z 23 listopada 2007 r. Nr 168, poz. 3670).
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Leszna.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ w roku podatkowym 2009.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
(-) Piotr Olejniczak

4585
UCHWA£A Nr XXVII/311/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu miasta Leszna (Dz.U. Woj. WIkp. z 2005 r.
Nr 162, poz. 4351)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co nastêpuje:

2. Je¿eli warunki okrelone w ust. 1 nie s¹ spe³nione, a
przemawiaj¹ za tym zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, zgoda na wynajem wobec osób pozosta³ych w lokalu mo¿e
byæ wyra¿ona pod warunkiem op³acania przez te osoby
przez 5 lat 200% czynszu obowi¹zuj¹cego dla zajmowanego lokalu, bez mo¿liwoci jego wykupu w tym czasie.
2) §17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§1.
W uchwale Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z
dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
miasta Leszna (Dz.U. Woj. WIkp. z 2005 r. Nr 162, poz.
4351) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) §16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Je¿eli warunki okrelone w ust. 1 nie s¹ spe³nione,
przemawiaj¹ za tym zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, zgoda na wynajem wobec osób pozosta³ych w lokalu mo¿e
byæ wyra¿ona pod warunkiem op³acania przez te osoby
przez 5 lat 200% czynszu obowi¹zuj¹cego dla zajmowanego lokalu, bez mo¿liwoci jego wykupu w tym czasie.
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3) §22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zwolniony lokal w budynkach przeznaczonych do ca³kowitej prywatyzacji i we wspólnotach mieszkaniowych,
w których miasto posiada mniej ni¿ 5 lokali mieszkalnych,
je¿eli nie zostanie wynajêty osobie okrelonej w §13 ust.
1 pkt 5 uchwa³y, podlega sprzeda¿y w drodze przetargu.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Leszna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
(-) Piotr Olejniczak

4586
UCHWA£A Nr XXVII/312/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej, Poznañskiej,
Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie
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; 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, Nr 175 poz. 1457; 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, 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.2007 r. Nr 127
poz. 880) Rada Miejska Leszna uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. W zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XX/224/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej, Poznañskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie oraz po stwierdzeniu zgodnoci poni¿szych ustaleñ z uchwalon¹ zmian¹ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, uchwala siê miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej, Poznañskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie.
2.

Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej, Poznañskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie opracowany w skali 1: 1000; stanowi¹cy za³¹cznik nr
1 do uchwa³y;
2) rozstrzygniêcie 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 oznaczono na za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:
1) linia rozgraniczaj¹ca  nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) powierzchnia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnêtrznych krawêdzi budynków na powierzchniê terenów, o
których mowa w §4;
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, w której mo¿e byæ umieszczona ciana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania
w kierunku linii rozgraniczaj¹cej, za wyj¹tkiem takich
elementów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatro³ap oraz innych
detali wystroju architektonicznego;
4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu 
nale¿y przez to rozumieæ parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) wysokoæ budynku  nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ
budynku lub jego czêci, s³u¿¹c¹ do okrelenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczon¹ od redniego
poziomu terenu przed g³ównym wejciem do budynku do
najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy), punktu lub
p³aszczyzny.
§3. Ustaleniami planu na rysunku planu s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu;
5) pasy zieleni izolacyjnej.
§4. Ustala siê podzia³ obszaru planu, o którym mowa w §1.
pkt 1 na tereny okrelone na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonymi symbolami: 1U, 2U, 3 MN/U, 4U, 5IT,
6IT, 7P/U, 8UC, 9U, 10 MN/U, 11KP, 12P/U, 13E, 14 MN/U,
15KDz, 16KDw, 17KDw, 18KDw, 19KDg, 20KDz, 21KDl, 22KDw,
23KDw, 24KDd, 25KDw, 26KDd, 27TZ, 28TZ, 29TZ.
§5. Przeznaczenie terenów, o których mowa w §4 oznaczono na rysunku planu symbolami:
1) MN/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug;
2) U  tereny zabudowy us³ugowej;
3) UC  tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m²;
4) P/U  tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz zabudowy us³ugowej;
5) E  tereny obiektów i urz¹dzeñ elektroenergetycznych;
6) IT  tereny obs³ugi technicznej miasta;
7) KP  tereny parkingów;
8) KDg  tereny dróg publicznych-g³ównych;
9) KDz  tereny dróg publicznych-zbiorczych;
10) KDl  tereny dróg publicznych-lokalnych;
11) KDd  tereny dróg publicznych-dojazdowych;
12) KDw  tereny dróg wewnêtrznych.
§6. Na rysunku planu przedstawiono lokalizacjê terenów
zamkniêtych oznaczonych symbolem TZ.

Poz. 4586

§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) zabudowê nale¿y lokalizowaæ zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku planu, a
ponadto odleg³oci zabudowy od terenów kolejowych
powinny uwzglêdniaæ przepisy odrêbne;
2) na terenach 7P/U, 8UC, 9U i 12P/U zezwala siê na lokalizacjê jednokondygnacyjnych obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni zabudowy do 4,0 m2 oraz jednokondygnacyjnych budynków zwi¹zanych z obs³ug¹ wjazdu do
35,0 m2 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu;
3) na terenach 7P/U, 8UC, 9U, 12P/U dopuszcza siê lokalizacje wie¿ i urz¹dzeñ telefonii komórkowej;
4) dopuszcza siê na lokalizacjê budynków gara¿owych i
gospodarczych przy granicy dzia³ek budowlanych;
5) na terenach 2U, 7P/U, 8UC, 9U i 12P/U dopuszcza siê
lokalizacjê budynków przy granicy dzia³ki budowlanej;
6) zakazuje siê lokalizacji obiektów i budynków tymczasowych
(z wyj¹tkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji), budynków prowizorycznych i gara¿y blaszanych;
7) nale¿y porz¹dkowaæ, modernizowaæ oraz poprawiaæ walory przestrzenne istniej¹cych zak³adów produkcyjnych, baz
i sk³adów oraz obiektów us³ugowych;
8) istniej¹ce i projektowane zak³ady produkcyjne, bazy i
sk³ady oraz obiekty us³ugowe nale¿y otaczaæ szpalerami
zieleni izolacyjnej, podkrelaj¹cymi strukturê przestrzenn¹
oraz podzia³y funkcjonalne i w³asnociowe;
9) maksymalna wysokoæ zabudowy na terenach obiektów
produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz zabudowy
us³ugowej (P/U), okrelona w Rozdziale 2 nie dotyczy
budowli, urz¹dzeñ i obiektów technologicznych.
§8. Ustalenia dotycz¹ce ochrony rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:
1) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz zabudowy us³ugowej nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹,
tak by zminimalizowaæ negatywne oddzia³ywanie pochodz¹ce z tych obszarów oraz poprawiæ walory krajobrazowe;
2) nale¿y w maksymalnym stopniu zachowaæ istniej¹ce
wartociowe zadrzewienia, w szczególnoci w obrêbie alei
i szpalerów drzew w pasach drogowych;
3) w miarê mo¿liwoci nie nale¿y usuwaæ drzew i krzewów,
które wyros³y na terenach ruderalnych, w tym przy ogrodzeniach terenów przemys³owo-us³ugowych;
4) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym nale¿y
chroniæ glebê ods³oniêt¹; w miarê mo¿liwoci nale¿y
ograniczaæ jej przykrycia, w szczególnoci betonem i asfaltem;
5) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwestycji nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnej dzia³ki
lub zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta,
stosownie do przepisów odrêbnych;
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6) zakazuje siê prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, w
tym sk³adowisk odpadów; magazynowanie i odzysk odpadów innych ni¿ komunalne mo¿e odbywaæ siê jedynie na
zasadach okrelonych w przepisach o odpadach;
7) energia cieplna powinna pochodziæ z przyjaznych dla
rodowiska róde³, które nie spowoduj¹ wzrostu emisji
zanieczyszczeñ do atmosfery;
8) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych nale¿y
oprzeæ o istniej¹cy system gospodarki odpadami, zgodnie
z przepisami o odpadach;
9) na terenach przeznaczonych do dzia³alnoci produkcyjnej,
sk³adowania i magazynowania oraz dzia³alnoci us³ugowej nale¿y zapewniæ ochronê istniej¹cej w granicach i
poza granicami opracowania planu zabudowy mieszkaniowej przed ha³asem, stosuj¹c rozwi¹zania techniczne
zapewniaj¹ce w³aciwe warunki akustyczne w budynkach
mieszkalnych, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
§9. Ustalenia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ odpowiedni organ s³u¿by ochrony zabytków, a nastêpnie przyst¹piæ do archeologicznych badañ ratunkowych na zasadach
okrelonych w przepisach odrêbnych.
§10. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych: w przestrzeniach
publicznych ulic mog¹ byæ lokalizowane zgodnie z potrzebami
miejsca obs³ugi podró¿nych, w tym przystanki autobusowe i
kioski typu Ruch.
§11. Ustalenia dotycz¹ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
1) obszar planu po³o¿ony jest w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych Nr 307 Sandr Leszno i podlega
okrelonym rygorom zagospodarowania z uwagi na ochronê jakociow¹ wód podziemnych wynikaj¹cym z przepisów szczególnych i odrêbnych;
2) wszelkie ingerencje w rodowisko gruntowo-wodne dla
potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych i budowli winny
byæ prowadzone w oparciu o wytyczne zawarte w przepisach szczególnych i odrêbnych.
§12. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
zakazuje siê lokalizowania obiektów, je¿eli negatywne oddzia³ywanie z nimi zwi¹zane przenika³oby na teren nieruchomoci
nale¿¹cych do osób trzecich i by³oby w konflikcie z obecn¹ lub
planowan¹ funkcj¹ tych nieruchomoci.
§13. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji:
1) powi¹zania komunikacyjne z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym miejskim i ponadlokalnym zapewniaj¹ w
szczególnoci: drogi g³ówne, zbiorcze i lokalne okrelone
na rysunku planu symbolami: 19KDg, 15KDz, 20KDz, 21KDl
oraz drogi dojazdowe okrelone na rysunku planu symbolami: 24KDd, 26KDd;
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2) dla zapewnienia pe³nej obs³ugi komunikacyjnej obszaru
zezwala siê na realizacjê innych ni¿ wyznaczone w planie
dróg wewnêtrznych, w ramach zagospodarowania terenu, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokoci
8,0 m;
3) w obrêbie poszczególnych terenów nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych oraz gara¿owych
zaspokajaj¹c¹ potrzeby w zakresie parkowania i postoju
samochodów z uwzglêdnieniem warunków technicznych
okrelonych w przepisach odrêbnych, jednak nie mniej
ni¿:
a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych  min. 2
stanowiska dla ka¿dego budynku;
b) dla obiektów produkcyjnych, magazynowych i sk³adowych  min. 1 stanowisko na 2-ch zatrudnionych,
c) dla obiektów i lokali us³ugowych  min. 1 stanowisko
na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) dla obiektów handlowych  min. 1 stanowisko na
ka¿de rozpoczête 20 m2 powierzchni sprzeda¿owej;
4) tereny objête planem bêd¹ obs³ugiwane pod wzglêdem
komunikacji z przyleg³ych dróg publicznych i wewnêtrznych, na zasadach okrelonych w Rozdziale 2.
§14. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) docelowo nale¿y zapewniæ wykonanie pe³nego uzbrojenia
w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej oraz pod³¹czenia do niej terenu objêtego planem;
2) nowoprojektowane sieci i urz¹dzenia uzbrojenia technicznego nale¿y lokalizowaæ na terenie dróg publicznych i
wewnêtrznych, a w uzasadnionych przypadkach równie¿
na terenach o innym przeznaczeniu;
3) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego nale¿y realizowaæ zgodnie z opracowaniami dotycz¹cymi rozwoju sieci, na warunkach okrelonych z zarz¹dc¹
sieci;
4) zezwala siê na lokalizacjê na obszarze planu sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹
terenu objêtego planem;
5) dla zaopatrzenia w wodê plan ustala powi¹zanie terenu
objêtego planem z istniej¹cym i projektowanym uk³adem
sieci wodoci¹gowej; adaptacjê, rozbudowê, wymianê, modernizacjê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;
6) ze wzglêdu na lokalizacjê na terenie objêtym opracowaniem planu sieci magistrali wodoci¹gowych
400 oraz
500 ustala siæ pas wolny od zabudowy i zadrzewienia
od ich przebiegu w odleg³ociach wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych;
7) dla odprowadzania i unieszkodliwiania cieków plan ustala powi¹zanie terenu objêtego planem z systemem kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnosp³awnej;
8) odprowadzenie cieków z obiektów produkcyjnych mo¿e
nast¹piæ do sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci kanalizacji ogólnosp³awnej po spe³nieniu wymogów wynikaj¹-
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cych z przepisów odrêbnych, w tym ewentualnej koniecznoci podczyszczenia cieków do odpowiednich parametrów, w uzgodnieniu z w³aciwym zarz¹dc¹ tej sieci;
9) dla zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ plan ustala powi¹zanie terenu objêtego planem z systemem zasilania poprzez rozbudowê istniej¹cych linii napowietrznych (preferowana przebudowa na linie kablowe) lub kablowych
redniego i niskiego napiêcia oraz stacji transformatorowych;
10) dla zaopatrzenia w energiê ciepln¹ ustala siê:
a) powi¹zanie terenu objêtego planem z miejskim systemem sieci cieplnej lub wykorzystanie indywidualnych
sposobów ogrzewania,
b) dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych (z wy³¹czeniem wêgla), p³ynnych i gazowych pod warunkiem
spe³nienia wymagañ w przepisach prawa w zakresie
ochrony powietrza,
c) preferuje siê stosowanie ogrzewania gazowego oraz
systemy wykorzystuj¹ce ród³a czystej energii, w szczególnoci takiej jak: pompy cieplne, kolektory s³oneczne, energiê elektryczn¹;
11) ustala siê odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, ogólnosp³awnej lub
do gruntu, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;
12) ustala siê obowi¹zek gospodarowania odpadami zgodnie
z przepisami o odpadach;

a) zezwala siê na podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzia³ek  1500 m2,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  urz¹dzenia i
obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy  maks. 50% powierzchni
dzia³ki,
c) powierzchnia biologicznie czynna  min. 20% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
e) geometria dachów  zezwala siê na wszelkie rozwi¹zania;
4) na terenie 2U ustala siê obowi¹zek realizacji pasa zieleni
izolacyjnej o szerokoci min. 4,0 m od strony terenu 3 MN/
U zgodnie z rysunkiem planu;
5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:
a) dojazd z dróg wewnêtrznych 16KDw i 17KDw, lub z
drogi publicznej-zbiorczej 15KDz poprzez teren 3
MN/U,
b) dopuszcza siê obs³ugê terenów 1U i 2U z s¹siedniego
terenu zamkniêtego zlokalizowanego poza obszarem
opracowania planu po ewentualnej zmianie statusu
terenów zamkniêtych,

13) w przypadku koniecznoci naruszenia systemu melioracyjnego nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie zastêpcze zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

6) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;

§15. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków ³¹czenia i podzia³u nieruchomoci:

§18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3 MN/U:

1) sposób podzia³u nieruchomoci okrelono na rysunku
planu i w ustaleniach szczegó³owych w Rozdziale 2, z
zastrze¿eniem §15 pkt 2);

1) przeznaczenie terenu  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug;

2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod lokalizacjê dróg
wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
stosownie do potrzeb;
3) nie zachodzi scalanie i podzia³ nieruchomoci w rozumieniu przepisów odrêbnych;
§16. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania terenów  nie
ustala siê.
ROZDZIA£ II

2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) zezwala siê na podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzia³ek  1000 m2,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) zabudowê mieszkaniow¹ nale¿y realizowaæ jako wolnostoj¹c¹,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  budynki gospodarcze i gara¿owe,

Ustalenia szczegó³owe

c) powierzchnia zabudowy  maks. 40% powierzchni
dzia³ki,

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U:

d) powierzchnia biologicznie czynna  min. 30% powierzchni dzia³ki,

1) przeznaczenie terenu  tereny zabudowy us³ugowej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:

e) wysokoæ zabudowy:
- budynku mieszkalnego:

maks. 12,0 m,
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- budynku us³ugowego lub mieszkalno-us³ugowego:
maks. 12,0 m,
- budynku gospodarczego, gara¿owego: maks. 6,0 m,
f) geometria dachów:
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1) przeznaczenie terenu  tereny obs³ugi technicznej miasta;
2) zasady podzia³u nieruchomoci  tereny stanowi¹ wydzielone dzia³ki geodezyjne;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

-

budynku mieszkalnego: dopuszcza siê wszelkie rozwi¹zania,

a) teren stanowi przestrzeñ dla istniej¹cej sieci cieplnej z
dopuszczeniem jej przebudowy i modernizacji,

-

budynku us³ugowego lub mieszkalno-us³ugowego:
dopuszcza siê wszelkie rozwi¹zania,

b) dopuszcza siê lokalizacjê innych urz¹dzeñ i obiektów
infrastruktury technicznej;

-

budynku gospodarczego, gara¿owego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o
po³aciach symetrycznych, o nachyleniu g³ównych
po³aci dachowych do 45o lub dachy p³askie;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
wewnêtrznej 18KDw;

4) dla istniej¹cych budynków mieszkalnych o dachach pochy³ych o parametrach innych ni¿ wskazane w ustaleniach
planu  dopuszcza siê ich zachowanie przy rozbudowie
g³ównej bry³y budynku;
5) dla istniej¹cych budynków mieszkalnych o dachach p³askich  dopuszcza siê ich rozbudowê z dachem p³askim;
6) ustala siê obowi¹zek realizacji pasa zieleni izolacyjnej o
szerokoci min. 4,0 m od strony terenu 2U zgodnie z
rysunkiem planu;
7) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
publicznej-zbiorczej 15KDz oraz z drogi wewnêtrznej
18KDw;
8) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 4U:
1) przeznaczenie terenu  tereny zabudowy us³ugowej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) zezwala siê na podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzia³ek  2500 m2,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  urz¹dzenia i
obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy  maks. 50% powierzchni
dzia³ki,
c) powierzchnia biologicznie czynna  min. 20% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
e) geometria dachów  zezwala siê na wszelkie rozwi¹zania;
4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
publicznej-g³ównej 19KDg oraz z drogi wewnêtrznej 18KDw;
5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5IT, 6IT:

§21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 7P/U:
1) przeznaczenie terenu  tereny obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów oraz zabudowy us³ugowej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) zezwala siê na podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzia³ek  1ha,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek,
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  urz¹dzenia i
obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy  maks. 70% powierzchni
dzia³ki,
c) powierzchnia biologicznie czynna  min. 10% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  maks. 20,0 m,
e) geometria dachów  zezwala siê na wszelkie rozwi¹zania,
4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
publicznej-zbiorczej 20KDz oraz z drogi publicznej-lokalnej
21KDl;
5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 8UC:
1) przeznaczenie terenu  tereny zabudowy us³ugowej z
dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) zezwala siê na podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzia³ek  1ha,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  obiekty ma³ej
architektury, urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
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b) powierzchnia zabudowy  maks. 70% powierzchni
dzia³ki,
c) powierzchnia biologicznie czynna  min. 10% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
e) dopuszcza siê przekroczenie wysokoci, o której mowa
w §22 pkt 3), lit. d) do 20,0 m dla 30% powierzchni
zabudowy, o której mowa w §22 pkt 3) lit. b) w celu
wyeksponowania czêci budynku (dominanta architektoniczna),
f) geometria dachów  zezwala siê na wszelkie rozwi¹zania;
4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd  z drogi
publicznej-g³ównej 19KDg oraz z drogi publicznej-zbiorczej 20KDz;
5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 9U:
1) przeznaczenie terenu  tereny zabudowy us³ugowej;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) zezwala siê na podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzia³ek  2500 m2,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  urz¹dzenia i
obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy  maks. 60% powierzchni
dzia³ki,
c) powierzchnia biologicznie czynna  min. 20% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
e) geometria dachów  zezwala siê na wszelkie rozwi¹zania;
4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
publicznej-zbiorczej 20KDz, z drogi publicznej-lokalnej
21KDl, z drogi publicznej-dojazdowej 24KDd oraz z drogi
wewnêtrznej 23KDw;
5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 10 MN/U:
1) przeznaczenie terenu  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) zezwala siê na podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzia³ek  800 m2,
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b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) zabudowê mieszkaniow¹ nale¿y realizowaæ jako wolnostoj¹c¹,
b) ustala siê obowi¹zek lokalizacji pomieszczeñ us³ugowych w parterach budynków,
c) powierzchnia zabudowy  maks. 50% powierzchni
dzia³ki,
d) powierzchnia biologicznie czynna  min. 20% powierzchni dzia³ki,
e) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
f) geometria dachów  dopuszcza siê wszelkie rozwi¹zania;
4) dla istniej¹cych budynków mieszkalnych o dachach pochy³ych o parametrach innych ni¿ wskazane w ustaleniach
planu  dopuszcza siê ich zachowanie przy rozbudowie
g³ównej bry³y budynku;
5) dla istniej¹cych budynków mieszkalnych o dachach p³askich  dopuszcza siê ich rozbudowê z dachem p³askim;
6) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
wewnêtrznej 22KDw;
7) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 11KP:
1) przeznaczenie terenu  tereny parkingów;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) nale¿y wydzieliæ dzia³kê geodezyjn¹ zgodnie z liniami
rozgraniczaj¹cymi teren,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza siê lokalizacjê jednokondygnacyjnych budynków zwi¹zanych z obs³ug¹ wjazdu do 35,0 m2,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  urz¹dzenia i
obiekty infrastruktury technicznej,
c) powierzchnia zabudowy  maks. 10% powierzchni
terenu,
d) powierzchnia biologicznie czynna  min. 10% powierzchni terenu,
e) wysokoæ zabudowy  maks. 4,0 m,
f) geometria dachów  zezwala siê na wszelkie rozwi¹zania;
4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
publicznej-lokalnej 21KDl;
5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 12P/U:
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1) przeznaczenie terenu  tereny obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów oraz zabudowy us³ugowej;

b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  budynki gospodarcze i gara¿owe,

2) zasady podzia³u nieruchomoci:

c) powierzchnia zabudowy  maks. 40% powierzchni
dzia³ki,

a) zezwala siê na podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzia³ek  4500 m2,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;

d) powierzchnia biologicznie czynna  min. 30% powierzchni dzia³ki,
e) wysokoæ zabudowy:
- budynku mieszkalnego:

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

maks. 12,0 m,

a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  urz¹dzenia i
obiekty infrastruktury technicznej,

- budynku us³ugowego lub mieszkalno-us³ugowego:
maks. 12,0 m,

b) powierzchnia zabudowy  maks. 70% powierzchni
dzia³ki,

- budynku gospodarczego, gara¿owego: maks. 6,0 m,
f) geometria dachów:

c) powierzchnia biologicznie czynna  min. 10% powierzchni dzia³ki,

-

budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub
wielospadowe o po³aciach symetrycznych, o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 30o - 45o,

e) geometria dachów  zezwala siê na wszelkie rozwi¹zania;

-

budynku us³ugowego lub mieszkalno-us³ugowego:
dopuszcza siê wszelkie rozwi¹zania,

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
publicznej-zbiorczej 20KDz lub z drogi publicznej-lokalnej
21KDl poprzez teren 11KP;

-

budynku gospodarczego, gara¿owego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o
po³aciach symetrycznych, o nachyleniu g³ównych
po³aci dachowych do 45o lub dachy p³askie;

d) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 13E:
1) podstawowe przeznaczenie terenu  tereny obiektów i
urz¹dzeñ elektroenergetycznych;
2) zasady podzia³u nieruchomoci  nale¿y wydzieliæ dzia³kê
geodezyjn¹ zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) wysokoæ zabudowy  maks. 4,0 m,
b) geometria dachów  zezwala siê na wszelkie rozwi¹zania;
4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
publicznej-zbiorczej 20KDz;
5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 14 MN/U:
1) przeznaczenie terenu  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) zezwala siê na podzia³ terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
dzia³ek  1000 m2,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) zabudowê mieszkaniow¹ nale¿y realizowaæ jako wolnostoj¹c¹,

4) dla istniej¹cych budynków mieszkalnych o dachach pochy³ych o parametrach innych ni¿ wskazane w ustaleniach
planu  dopuszcza siê ich zachowanie przy rozbudowie
g³ównej bry³y budynku;
5) dla istniej¹cych budynków mieszkalnych o dachach p³askich  dopuszcza siê ich rozbudowê z dachem p³askim;
6) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji  dojazd z drogi
publicznej-zbiorczej 20KDz, z dróg publicznych-dojazdowych 24KDd i 26KDd oraz z drogi wewnêtrznej 25KDw;
7) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z §14;
§29. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 15KDz, 16KDw, 17KDw,
18KDw, 19KDg, 20KDz, 21KDl, 22KDw, 23KDw, 24KDd,
25KDw, 26KDd:
1) przeznaczenie terenu:
a) 15KDz  droga publiczna-zbiorcza,
b) 16KDw  droga wewnêtrzna,
c) 17KDw  droga wewnêtrzna,
d) 18KDw  droga wewnêtrzna,
e) 19KDg  droga publiczna-g³ówna,
f) 20KDz  droga publiczna-zbiorcza,
g) 21KDl 

droga publiczna-lokalna,

h) 22KDw  droga wewnêtrzna,
i)

23KDw  droga wewnêtrzna,

j)

24KDd  droga publiczna-dojazdowa,
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26KDd  droga publiczna-dojazdowa;

2) zasady podzia³u nieruchomoci  zezwala siê na wszelkie
podzia³y terenu zwi¹zanej z wydzieleniem planowanych
dróg;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) szerokoci dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu,
b) szerokoci okrelone w lit. a) zabezpieczaj¹ realizacjê
jezdni, chodników oraz cie¿ek rowerowych; szczegó³owe parametry zagospodarowania dróg okrelone
zostan¹ w opracowaniach bran¿owych, w nawi¹zaniu
do ca³ociowych potrzeb miasta zgodnie z przepisami
odrêbnymi,
c) przestrzeñ dróg mo¿e s³u¿yæ do prowadzenia sieci
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

d) w drogach 20KDz i 19KDg nale¿y zachowaæ i uzupe³niæ
istniej¹ce aleje i szpalery drzew, a w przypadku koniecznoci ich usuniêcia zrealizowaæ nowe nasadzenia
drzew i krzewów;
§30. Na rysunku planu przedstawiono lokalizacjê terenów
zamkniêtych oznaczonych symbolami 27TZ, 28TZ, 29TZ.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§31. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) dla terenów
o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala siê stawki
procentowe s³u¿¹ce naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§32. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Leszna.
§33. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
(-) Piotr Olejniczak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXVII/312/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Wilkowickiej, Poznañskiej, Fabrycznej,
Zacisze i torów kolejowych w Lesznie.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU
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, 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 Miejska Leszna rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

2. Chcielibymy zmniejszyæ iloæ miejsc parkingowych do
jednego na 30 m2 powierzchni sprzeda¿y, poniewa¿ przy
dozwolonej powierzchni sprzeda¿y 2000 m2 chodzi g³ównie o szereg sklepów specjalistycznych, które nie wymagaj¹ tak du¿ego parkingu jak supermarkety spo¿ywcze.
3. Jestemy tak¿e zainteresowani uzyskaniem mo¿liwoci
podzia³u dzia³ki na mniejsze o powierzchni minimalnej
1000 m2, gdy¿ ewentualna sprzeda¿ gruntu dla w³aciciela
niewielkich stacji benzynowych jest niemo¿liwa przy pozwoleniu na minimalne dzia³ki o pow. 2500 m2.

W dniu 27 padziernika 2008 r. wp³ynê³o pismo dotycz¹ce
dzia³ek o nr ewid. 343/7 i 343/9 arkusz mapy 105 po³o¿onych
przy ulicach Poznañskiej i Wilkowickiej w Lesznie, zawieraj¹ce
uwagi o nastêpuj¹cej treci:

Rada Miejska Leszna postanawia nie uwzglêdniæ ww.
uwag oraz utrzymaæ w mocy ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Wilkowickiej, Poznañskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów
kolejowych w Lesznie.

1. Poza istniej¹cym pozwoleniem na handel i us³ugi, chcielibymy mieæ prawo do budowy mieszkañ przy maksymalnej wysokoci zabudowy ustalonej w planie oraz mo¿liwoæ postawienia hotelu.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXVII/312/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Wilkowickiej, Poznañskiej, Fabrycznej,
Zacisze i torów kolejowych w Lesznie.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) zadania w³asne gminy.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80 poz. 717, 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 Miejska Leszna rozstrzyga o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
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2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane
zosta³y inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy:
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§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1:
1. Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym miêdzy innymi ustaw¹ Prawo
budowlane, ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych, ustaw¹
o samorz¹dzie gminnym, ustaw¹ o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony rodowiska.
2. Sposób realizacji inwestycji okrelonych w §1 mo¿e ulegaæ modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania
najlepszej dostêpnej techniki, o ile nie nast¹pi naruszenie
ustaleñ planu.
3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujêtych w niniejszym planie, które nale¿¹ do zadañ

w³asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.
2104 z póniejszymi zmianami), przy czym:
1) wydatki maj¹tkowe gminy okrela Rada Miejska p.n.:
Wieloletni Plan Inwestycyjny,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud¿etu miasta ustala siê w uchwale bud¿etowej,
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok
bud¿etowy ujmowane s¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, zwanym Wieloletnie programy inwestycyjne.
§4. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a realizowane bêd¹ w
sposób okrelony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z póniejszymi
zmianami).

4587
UCHWA£A Nr XXII/222/08 RADY GMINY KOCIAN
z dnia 4 grudnia 2008 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XX/192/08 Rady Gminy Kocian z dnia 29 padziernika 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatków i op³at lokalnych na rok 2009.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3,
art. 19 pkt 1 pkt a, b i pkt 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 121,
poz. 844 ze zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 29 lipca 2008 w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2009 r. (M.P.
Nr 59 poz. 531), art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990
roku - o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.
1591 ze zmianami),

§1. §4 Uchwa³a Rady Gminy Kocian Nr XX/192/08 z dnia
29 padziernika 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoci podat-

ków i op³at lokalnych na rok 2009 otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie:
§4. 1. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych
pobierany jest w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza
siê:
-

dla obszaru so³ectwa Bonikowo - Kaczmarek Marek,

-

dla obszaru so³ectwa Czarkowo - Miszkiewicz. Ryszard,

-

dla obszaru so³ectwa Choryñ - Matuszkowiak Piotr,

-

dla obszaru so³ectwa Darnowo - Szczepaniak Wanda,

-

dla obszaru so³ectwa Gry¿yna - Stanis³awiak Krzysztof,
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-

dla obszaru so³ectwa Januszewo - Maækowiak
Stanis³aw,

-

dla obszaru so³ectwa Katarzynin - B¹czyk Henryk,

-

dla obszaru so³ectwa Kawczyn - Wolsztyñski Wojciech,

-

dla obszaru so³ectwa Kie³czewo - Miler Wies³aw,

-

dla obszaru so³ectwa Kobylniki - Bischoff Zdzis³aw,

-

dla obszaru so³ectwa Kokorzyn - Jankowski Krzysztof,

-

Poz. 4587

-

dla obszaru so³ectwa Ponin - Grzymis³awska Barbara,

-

dla obszaru so³ectwa Racot - Bartkowiak Alojzy,

-

dla obszaru so³ectwa Sepienko - Owsianny Wojciech,

-

dla obszaru so³ectwa Sierakowo - Bielawska Renata,

-

dla obszaru so³ectwa Spytkówki - Ratajczak Andrzej,

-

dla obszaru so³ectwa Stare Oborzyska - Bidziñska
Maria,

dla obszaru so³ectwa Krzan - Fryder Roman,

-

dla obszaru so³ectwa Stary Lubosz - Sikora Stanis³aw,

-

dla obszaru so³ectwa Kurowo - Graf Kazimierz,

-

dla obszaru so³ectwa Szczodrowo - Pawlak Regina,

-

dla obszaru so³ectwa Kurza Góra - Jagodziñski Marek,

-

dla obszaru so³ectwa Turew - Matyja Zygmunt,

-

dla obszaru so³ectwa £agiewniki - Olejnik Antoni,

-

dla obszaru so³ectwa Widziszewo - Beczkowska Maria,

-

dla obszaru so³ectwa Mikoszki - Kustosz Grzegorz,

-

dla obszaru so³ectwa Witkówki - Grzegorczyk Roman,

-

dla obszaru so³ectwa Nac³aw - Lurc Henryk,

-

dla obszaru so³ectwa W³awie - Nejranowski Szymon,

-

dla obszaru so³ectwa Nielêgowo - Kasperek Krzysztof,

-

dla obszaru so³ectwa Wyskoæ - Andrzejewski Roman.

-

dla obszaru so³ectwa Nowe Oborzyska - Bednarek
Albin,

2. Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez
Orodek Sportu i Rekreacji w Kocianie.

-

dla obszaru so³ectwa Nowy Dêbiec - Buchowski
Miros³aw,

3. Op³ata miejscowa pobierana jest w drodze inkasa
przez Kierowników orodków wypoczynkowych.

-

dla obszaru so³ectwa Nowy Lubosz - Andrzejewski
Tadeusz,

4. Za pobór op³aty miejscowej i targowej inkasenci
pobieraj¹ wynagrodzenie w wysokoci 8,5% zebranych sum.

-

dla obszaru so³ectwa Osiek - Jêdroszkowiak Dariusz,

-

dla obszaru so³ectwa Pelikan - Sikora Józef,

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kocian.

-

dla obszaru so³ectwa Pianowo - Koleniczenko
Grzegorz,

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jan Szczepaniak
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4588
UCHWA£A Nr XXII/223/08 RADY GMINY KOCIAN
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia miejscowoci spe³niaj¹cych warunki umo¿liwiaj¹ce pobieranie op³aty miejscowej.
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku  o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Kocian uchwala co
nastêpuje:

§1. Ustala siê miejscowoæ Nowy Dêbiec po³o¿on¹ na
terenie Gminy Kocian, jako miejscowoæ, w której pobiera
siê op³atê miejscow¹.
§2. Miejscowoæ, o której mowa w §1 spe³nia minimalne
warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umo¿liwiaj¹ce pobyt
osób w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkolenio-

wych, okrelone w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 18
grudnia 2007 roku w sprawie warunków jakie powinna spe³niaæ miejscowoæ, w której mo¿na pobieraæ op³atê miejscow¹
(Dz.U. Nr 249, poz. 1851).
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kocian.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jan Szczepaniak

4589
UCHWA£A Nr XXII/210/08 RADY GMINY KOCIAN
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród w roku 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, ze zmianami (oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:

2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,
3) wysokoæ i warunki wyp³acania nagród.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kocian.

§1. 1. Ustala siê regulamin wynagrodzenia w roku 2009
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Kocian, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y, okrelaj¹cy:
1) wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jan Szczepaniak
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXII/210/08
Rady Gminy Kocian
z dnia 4 grudnia 2008 r.

REGULAMIN NA ROK 2009 OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK I SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA
DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, SZCZEGÓ£OWE WARUNKI OBLICZENIA I WYP£ACANIA
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW ORAZ WYSOKOÆ
INNYCH WIADCZEÑ WYNIKAJ¥CYCH ZE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO£ACH
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZ¥CYM JEST GMINA KOCIAN.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Ustala siê w drodze regulaminu dodatki do wynagrodzeñ dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Kocian
2.

Ilekroæ jest mowa o:

1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê,
zespó³ szkó³ dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Kocian,
2) dyrektorze, wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora, wicedyrektora jednostki o której mowa w punkcie 1,
3) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ nauczyciela zatrudnionego w jednostce, o której mowa w punkcie 1,
4) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ przedszkolny
6) wynagrodzeniu zasadniczym  nale¿y przez to rozumieæ
wynagrodzenie okrelone w rozporz¹dzeniu MEN w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy.
ROZDZIA£ II
§2. Podwy¿sza siê wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
sta¿ysty o kwotê 100,- z³
ROZDZIA£ III

niem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,
2) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywnoci stosowanych metod, stosowanie
nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajêciach dydaktyczno - wychowawczych,
3) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespo³u
przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy, prowadzenie
lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych form aktywnoci
w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
4) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami, pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
5) prowadzenie dzia³alnoci maj¹cej na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej,
6) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem,
7) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowi¹zków, prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
8) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych - udzia³ w doskonaleniu warsztatu pracy oraz ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
9) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy, opracowywanie
publikacji naukowych zwi¹zanych z warsztatem pracy,
prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
10) dba³oæ o mienie szko³y i poszerzanie bazy dydaktycznej,

Dodatek motywacyjny
§3. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek motywacyjny
w zale¿noci od osi¹ganych wyników pracy, a w szczególnoci za:
1) osi¹ganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pe³nej
realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treci, korelacji treci programowych z innymi przedmiotami, a tak¿e uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnie-

11) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych, przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
13) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
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14) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych
szko³y,
15) realizacja edukacyjnych programów Unii Europejskiej.
2. W bud¿etach ka¿dej szko³y wyodrêbnia siê rodki
finansowe na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokoci 4% planowanych rocznych rodków przeznaczonych na
wynagrodzenia zasadnicze, a dla dyrektorów szkó³ wed³ug
odrêbnej decyzji.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na okres nie
krótszy ni¿ 3 miesi¹ce, nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 30% jego miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szko³y.
6. O przyznaniu dodatku nauczyciel winien byæ powiadomiony przez dyrektora szko³y na pimie.
7. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y przyznaje
Wójt Gminy Kocian.
8. Dodatku motywacyjnego nie wyp³aca siê za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek
choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki
nad chorym dzieckiem lub cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.
9. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie stanu nieczynnego
oraz za dni, za które pracownik nie zachowa³ prawa do
wynagrodzenia zasadniczego.

 70% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym okrelonego w aktualnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu MEN wydanym na podstawie art. 30
ust. 5 Karty Nauczyciela.
4.

Dodatek funkcyjny z tytu³u:

1) powierzenia wychowawstwa klasy -

120,00 z³,

2) powierzenia wychowawstwa oddzia³u w przedszkolach 
100,00 z³,
3) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u -

35,00 z³,

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu zastêpstwa.
6. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora, lub
który zosta³ wyznaczony przez organ prowadz¹cy do pe³nienia
obowi¹zków dyrektora w zastêpstwie.
7. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek funkcyjny z tytu³u powierzenia stanowiska kierowniczego w jednej
szkole. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków
funkcyjnych, przys³uguje dodatek wy¿szy.
8. Dodatek z tytu³u pe³nienia funkcji opiekuna sta¿u
przyznaje siê na okres odbywania sta¿u przez nauczyciela oraz
w przypadku przed³u¿enia okresu sta¿u, przez okres tego
przed³u¿enia.
9.

Opiekun sta¿u traci prawo do dodatku w przypadku:

1) przerwania sta¿u przez nauczyciela,
2) zaprzestania odbywania sta¿u przez nauczyciela,

ROZDZIA£ IV
Dodatek funkcyjny
§4. 1. Dodatek funkcyjny przys³uguje z tytu³u:
1) powierzenia stanowiska dyrektora lub innego stanowiska
kierowniczego, przewidzianego w statucie szko³y,
2) powierzenia stanowiska wicedyrektora,
3) powierzenia wychowawstwa klasy w szko³ach, wychowawstwa oddzia³u w przedszkolach,
4) Sprawowania funkcji opiekuna sta¿u.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci od 40 
90% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
kontraktowego z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym okrelonego w aktualnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu MEN wydanym na podstawie art. 30
ust. 5 Karty Nauczyciela.
3. Wyodrêbnia siê rodki finansowe na dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w wysokoci od 30

3) ustania jego stosunku pracy lub nauczyciela odbywaj¹cego sta¿,
4) odwo³ania go z innych przyczyn.
10. Dodatki funkcyjne wymienione w §3 ust. 4 nie przys³uguj¹:
1) za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do
pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego
sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub cz³onkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego,
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie
stanu nieczynnego oraz za dni, za które pracownik nie
zachowa³ prawa do wynagrodzenia zasadniczego.
11. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
zajêæ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w
wysokoci proporcjonalnej do prowadzonych zajêæ z wyj¹tkiem dodatków funkcyjnych.
12. Dodatek za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym przys³uguje tak¿e nauczycielowi, któremu nie powierzono wychowawstwa w danym oddziale, a prowadz¹cemu tam
zajêcia w wymiarze co najmniej 3/4 etatu.
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3. Do cz³onków rodziny o których mowa w ust. 2 zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka, dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu.

ROZDZIA£ V
Dodatek za warunki pracy
§5. 1. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach trudnych
przyznaje siê dodatek w wysokoci 20% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
2.
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Za pracê w warunkach trudnych uznaje siê:

1) prowadzenie zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z
dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ umys³owo w stopniu
g³êbokim,
2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego.
3. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach uci¹¿liwych
przyznaje siê dodatek w wysokoci 10% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
4. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ z dzieæmi i m³odzie¿¹ których rodzaj i stopieñ
niepe³nosprawnoci okrelone s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra
Pracy i Polityki spo³ecznej z dnia 1 lutego 2002 roku (Dz.U. Nr
17, poz. 162).
5. Dodatek z trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u, proporcjonalnie do przepracowanej liczby godzin.
6. Dodatki za warunki pracy nie przys³uguj¹ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek
choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki
nad chorym dzieckiem lub cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.
7. Dodatki za warunki pracy nie przys³uguj¹ w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie stanu nieczynnego
oraz za dni, za które pracownik nie zachowa³ prawa do
wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej w
ustêpie 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których
mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi
dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) odbywania okresowej s³u¿by wojskowej lub przeszkolenia
wojskowego,
3) korzystania z urlopu macierzyñskiego i wychowawczego.
ROZDZIA£ VII
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw.
§7. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatków za warunki pracy.

ROZDZIA£ VI
Dodatek mieszkaniowy
§6. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zale¿noci od liczby osób w rodzinie wynosi
miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie-

1%,

2) przy dwóch osobach w rodzinie-

2%,

3) przy trzech osobach w rodzinie-

3%,

4) przy czterech osobach i wiêcej-

4%

miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê, dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie
z dodatkami za warunki pracy) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 2, uzyskuje siê,
mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  przydzielone w planie organizacyjnym  nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie
móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
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1) zawieszeniem zajêæ (np. z powodu epidemii lub mrozów),
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
-
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traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.

5. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.
7. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatków za warunki pracy.
ROZDZIA£ VIII
Fundusz nagród
§8. 1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dyrektora
szko³y dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wycho-

wawcze, w wysokoci 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych.
2. Wysokoæ funduszu na nagrody organu prowadz¹cego wynosi 0,2% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych.
3. Fundusz organu prowadz¹cego o którym mowa w
punkcie 2 mo¿e byæ zwiêkszony przez Wójta Gminy Kocian.
4. Specjalny fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1
i 2 (³¹cznie), nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych.
5.

Nagrody przyznaj¹:

1) nauczycielom  dyrektor,
2) dyrektorom  Wójt Gminy Kocian.
6. Szczegó³owe zasady przyznawania nagród przez dyrektorów szkó³ winny byæ ustalone w drodze regulaminu.
7. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
ROZDZIA£ IX
Przepis koñcowe
§9. 1. W zakresie wszystkich spraw wynikaj¹cych ze stosunku pracy a nieuregulowanych niniejszym regulaminem
maj¹ zastosowanie przepisy  Karta Nauczyciela i Kodeks
Pracy.
2. Regulamin zosta³ uzgodniony z przedstawicielami
funkcjonuj¹cych na terenie Gminy Kocian zwi¹zkami zawodowymi.
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4590
UCHWA£A Nr XXV/330/2008 RADY POWIATU W PILE
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw, przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach,
placówkach owiatowych, opiekuñczo - wychowawczych oraz w orodku adopcyjno - opiekuñczym
prowadzonych przez Powiat Pilski.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, nr 214,
poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz.
1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111),
oraz art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 49, ust 2, art. 54 ust. 7, art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.
1600, z 2007 r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.
689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,,
Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), w zwi¹zku z
rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r., Nr 43, poz. 293 z 2007 r., Nr
56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. Uchwala siê  regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw, przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, placówkach
owiatowych, opiekuñczo-wychowawczych oraz w orodku
adopcyjno - opiekuñczym prowadzonych przez Powiat Pilski.
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XV/199/2007 Rady Powiatu w
Pile z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, placówkach owiatowych,
opiekuñczo-wychowawczych oraz orodkach adopcyjno - opiekuñczych prowadzonych przez Powiat Pilski.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Miros³aw Mantaj

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXV/330/2008
Rady Powiatu w Pile
z dnia 4 grudnia 2008 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM
W SZKO£ACH, PLACÓWKACH OWIATOWYCH, OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ ORODKACH
ADOPCYJNO - OPIEKUÑCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PILSKI.
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski, zwany dalej
Regulaminem, okrela:

1) szczegó³owe warunki przyznawania oraz wysokoæ stawek
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy,
2) sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,
3) wysokoæ i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy,
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4) zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokoæ.
§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to szko³ê, placówkê owiatow¹,
placówkê opiekuñczo- wychowawcz¹, orodek adopcyjno
- opiekuñczy lub zespó³ szkó³ (placówek) prowadzonych
przez Powiat Pilski,
2) roku szkolnym - rozumie siê przez to okres pracy szko³y od
1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,
3) klasie - rozumie siê przez to tak¿e oddzia³ lub grupê
wychowawcz¹,
4) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
5) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - rozumie
siê przez to tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
prowadzonych bezporednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli zatrudnionych w
pe³nym wymiarze zajêæ wed³ug norm okrelonych w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela.
§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.
2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.
§4. Ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajêæ oraz stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji, dokonuje
dyrektor szko³y, a w stosunku do dyrektora organ prowadz¹cy
szko³ê na podstawie przepisów okrelaj¹cych minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Dodatki
§5. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczy-

3. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia
oraz innych okresów uprawniaj¹cych nauczycieli do dodatku
za wys³ugê lat okrela §7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z pón. zm.).
4.

Dodatek przys³uguje:

1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³

/
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prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca;
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
5. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek
ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby, b¹d sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek
z ubezpieczenia spo³ecznego.
§6. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3
Regulaminu.
2. Podstawê obliczania dodatku stanowi wynagrodzenie
zasadnicze nauczyciela.
3.

Dodatek nie mo¿e przewy¿szaæ dla:

1) dyrektora -50% podstawy jego wynagrodzenia,
2) wicedyrektora-25% podstawy jego wynagrodzenia,
3) nauczyciela -20% podstawy j ego wynagrodzenia.
4. Dodatek przyznaje siê na czas okrelony, na okres nie
krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 8 miesiêcy.
5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a
dyrektorowi Starosta.
6. Warunkiem nabycia prawa do dodatku jest przepracowanie w danej szkole co najmniej jednego roku szkolnego.
7. Wysokoæ dodatku dla dyrektora zale¿y od oceny jego
osi¹gniêæ w zakresie: racjonalnej polityki kadrowej i gospodarczej, celowego i oszczêdnego wydatkowania rodków
finansowych, dba³oci o maj¹tek szkolny oraz o wizerunek
szko³y w rodowisku.

ROZDZIA£ II

2.
ciela.
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8. rodki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli, z wy³¹czeniem dyrektorów, wylicza siê mno¿¹c
sumê wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli w poszczególnych szko³ach przez wskanik 0,03.
9. rodki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla
dyrektorów przeznacza siê z kwoty odpisu wynosz¹cego 30%
wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów szkó³.
§7. 1. Nauczycieli uprawnionych do uzyskania dodatku
funkcyjnego okrela §5 rozporz¹dzenia, o którym mowa w §5
ust. 3 Regulaminu. Ustala siê dodatek funkcyjny dla doradców metodycznych w wysokoci do 30% wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Wysokoæ pozosta³ych dodatków funkcyjnych okrela
tabela:
6
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3. Przy ustalaniu wysokoci dodatku uwzglêdnia siê w
szczególnoci: wielkoæ szko³y (zespo³u szkó³), warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska kierowniczego lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y oraz jej mo¿liwoci
finansowe.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca, w którym up³yn¹³ ten okres. Dotyczy to równie¿
wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
5. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu
nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za
który nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie dwóch
miesiêcy od zaprzestania pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest przypisany ten dodatek.
6. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y
przys³uguje wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi pe³ni¹cemu obowi¹zki dyrektora od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po up³ywie dwóch miesiêcy zastêpstwa.
7. Dyrektorom szkó³ oraz nauczycielom wykonuj¹cym
zadania doradcy metodycznego wysokoæ dodatków funkcyjnych ustala Starosta, pozosta³ym osobom na stanowiskach
kierowniczych lub pe³ni¹cych funkcje kierownicze - dyrektor
szko³y.
8. Okrelenie wysokoci dodatku nastêpuje na podstawie stawek ustalonych w ustêpie 2 (tabela), w ramach
przyznanych rodków finansowych.
§8. 1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach przys³uguje z tego tytu³u dodatek za warunki
pracy.
2. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach okrela §8 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu.



3. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uci¹¿liwych okrela §9 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3
Regulaminu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce miesiêczne stawki dodatku za
trudne warunki pracy dla nauczycieli:
1) praktycznej nauki zawodu szkó³ rolniczych, realizuj¹cych
zajêcia praktyczne w terenie z zakresu produkcji rolinnej,
zwierzêcej i mechanizacji rolnictwa, z wy³¹czeniem instruktorów nauki jazdy, pod warunkiem przepracowania w
terenie co najmniej 1/3 miesiêcznej liczby godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ - 5% wynagrodzenia zasadniczego;
2) poradni psychologiczno - pedagogicznych i poradni specjalistycznych realizuj¹cych badania psychologiczno-pedagogiczne nieletnich i ma³oletnich lub prowadz¹cych
zajêcia grupowe i indywidualne, wynikaj¹ce z zadañ
diagnostycznych, doradczych i profilaktycznych z m³odzie¿¹ i dzieæmi niepe³nosprawnymi, upoledzonymi w
stopniu g³êbokim, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem, a
tak¿e z ich rodzicami i opiekunami - 7,5% wynagrodzenia
zasadniczego;
3) szkó³ (oddzia³ów) specjalnych i szkó³ (oddzia³ów) przysposabiaj¹cych do pracy, prowadz¹cych zajêcia dydaktyczne i wychowawcze, oraz wszystkich nauczycieli prowadz¹cych nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego - 20% wynagrodzenia
zasadniczego;
4) szkó³ specjalnych prowadz¹cych zajêcia rewalidacyjno wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi w
stopniu g³êbokim  30% wynagrodzenia zasadniczego;
5) wychowawców w specjalnych orodkach szkolno  wychowawczych (w tym w internatach) i placówkach opiekuñczo-wychowawczych, realizuj¹cych zajêcia wychowawcze bezporednio z wychowankami lub na ich rzecz - 30%
wynagrodzenia zasadniczego;
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6) szkó³ specjalnych w m³odzie¿owych orodkach wychowawczych - 40% wynagrodzenia zasadniczego;
7) wychowawców w m³odzie¿owych orodkach wychowawczych realizuj¹cych zajêcia wychowawcze bezporednio z
wychowankami lub na ich rzecz - 50% wynagrodzenia
zasadniczego.
5. Za prace objête wykazem, o którym mowa w ust. 3,
przys³uguje dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy w wysokoci
10% wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania
pracy.
7. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy, nauczycielowi przys³uguje prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
8. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne oraz
uci¹¿liwe warunki pracy, przys³uguje nauczycielowi prawo do
dodatku z obu tytu³ów.
9. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ.
Dodatek wyp³aca siê w wysokoci proporcjonalnej, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
10. Dodatek wyp³aca siê miesiêcznie z do³u na czas faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany,
oraz za okresy:
1) urlopu macierzyñskiego;
2) urlopu wychowawczego;
3) choroby trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce;
4) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to
okresy przys³uguje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w
ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, dni ustawowo
wolnych od pracy, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w
rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy.
5. Nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie
pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw stosuje siê odpowiednio §9.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie
wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

ROZDZIA£ III
ROZDZIA£ IV.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw
§9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzin¹ ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy,
je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa siê w
takich warunkach, przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

Nagrody i inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku
pracy.
§11. 1. W ramach osobowego funduszu p³ac poszczególnych szkó³ tworzy siê specjalny fundusz nagród w wysokoci
1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli, z przeznaczeniem na wyp³aty nagród Starosty i Dyrektorów szkó³.
2. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ specjalnego funduszu
nagród:
1) 25% tego funduszu na nagrody Starosty,
2) 75% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkó³.
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§12. 1. Wysokoæ nagród:.
1) Starosty wynosi
2) Dyrektora

od 1.000 do 3.000 z³,
od 500 do 2.000 z³.

2. Nagrody Starosty i dyrektorów szkó³ przyznawane
s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach mog¹ byæ równie¿ przyznawane w innym
terminie.
3. Prawo do zg³aszania kandydatów do przyznania Nagrody Starosty maj¹:
1) Starosta z w³asnej inicjatywy,
2) dyrektor szko³y (placówki),
3) rada pedagogiczna,
4) samorz¹d uczniowski,
5) Dyrektor Wydzia³u Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego.
6) zwi¹zki zawodowe nauczycieli.
4. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla nauczycieli lub kadry kierowniczej
nale¿y sk³adaæ do 15 wrzenia w sekretariacie Wydzia³u
Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa. W szczególnych przypadkach wnioski mo¿na sk³adaæ w innym terminie.
5. Nagrody mog¹ otrzymaæ nauczyciele i dyrektorzy za
szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno- wychowawcze, opiekuñcze i organizacyjne.
6. Prawo do zg³aszania kandydatów do przyznania Nagrody dyrektora maj¹:
1) dyrektor szko³y (placówki) z w³asnej inicjatywy,
2) rada pedagogiczna,
3) samorz¹d uczniowski,
4) zwi¹zki zawodowe nauczycieli.
7. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla nauczycieli nale¿y sk³adaæ do 15
wrzenia w sekretariacie szko³y. W szczególnych przypadkach
wnioski mo¿na sk³adaæ w innym terminie.
8. Przy przyznawaniu nagród starosty i dyrektora szko³y
dla nauczycieli bierze siê pod uwagê co najmniej 5 sporód
nastêpuj¹cych kryteriów:
1) uzyskiwanie wysokich wyników dydaktycznych, ustalonych na podstawie badañ wystandaryzowanych narzêdziami pomiaru dydaktycznego przez dyrekcje szko³y lub
inny nadzór pedagogiczny,
2) sukcesy doprowadzenie uczniów do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych na poziomie rejonu i
wy¿szym (olimpiady, konkursy, zawody, przegl¹dy), na
poziomie ogólnopolskim,
3) opracowanie i wdro¿enie z sukcesem w³asnych programów autorskich, podrêczników, nowatorskich rozwi¹zañ
metodycznych lub innych innowacji pedagogicznych,
4) dzielenie siê dowiadczeniem zawodowym,
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5) przygotowywanie uroczystoci, imprez, konkursów, turniejów o zasiêgu powiatowym i wojewódzkim,
6) aktywnoæ spo³eczna, powiêcanie uczniom dodatkowego
czasu, organizowanie zajêæ pozalekcyjnych np. zespo³y
wokalne, chór, kabaret, redagowanie gazety szkolnej, organizowanie imprez, wycieczek itp.,
7) organizowanie opieki i pomocy dla uczniów maj¹cych
trudnoci w nauce, bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej,
8) prowadzenie aktywnej dzia³alnoci na rzecz zwalczania
wród m³odzie¿y zjawiska narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu i chuligañstwa,
9) wyzwalanie wród uczniów twórczej aktywnoci, umiejêtnoæ ich motywowania, szczególnie w prowadzonej przez
nauczyciela klasie,
10) wspó³praca z rodzicami, organizacjami spo³ecznymi, zak³adami pracy i innymi podmiotami w celu realizacji zadañ
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
11) autorytet wród uczniów, rodziców, nauczycieli.
9. Nagrody s¹ przyznawane nauczycielom przez dyrektora szko³y (placówki).
10. Przy przyznawaniu nagród Starosty dyrektorom szkó³
i placówek owiatowych bêdzie brane pod uwagê co najmniej
5 sporód nastêpuj¹cych kryteriów:
1) wyniki nauczania i wychowania osi¹gane przez szko³ê
(placówkê),
2) poziom organizacji pracy szko³y (placówki), zdyscyplinowanie pracowników,
3) dba³oæ o poziom bazy szkolnej, wykonane remonty,
inwestycje,
4) pozyskiwanie dodatkowych funduszy na wzbogacenie bazy,
zakup rodków dydaktycznych i inne cele,
5) w³aciwe i racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) podejmowanie inicjatyw i innowacji podnosz¹cych jakoæ
pracy szko³y (placówki),
7) dba³oæ o poziom kwalifikacji i ich podnoszenie przez
pracowników,
8) prawid³owoæ sprawowanego przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego,
9) w³aciwa wspó³praca z rodzicami, uczniami, rada pedagogiczn¹, organem nadzoru pedagogicznego,
10) udzia³ szko³y w organizowaniu imprez, uroczystoci, turniejów o zasiêgu pozaszkolnym.
11. Nauczyciele i dyrektorzy szkó³ (placówek) typowani do
nagrody Starosty oraz nauczyciele typowani do nagrody
dyrektora powinni przepracowaæ w danej szkole (placówce)
co najmniej 2 lata.
12. Nagrody starosty przyznaje Starosta Pilski w imieniu
Zarz¹du Powiatu Pilskiego.
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13. Nagrodzony otrzymuje pismo informuj¹ce o przyznaniu nagrody z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza siê
w jego aktach osobowych.
§13. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze,
a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak
za godzinê ponadwymiarow¹.
2. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajêæ dydaktyczno - wychowawczych i opiekuñczych, nie
przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.

wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.
5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
§15. 1. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,

ROZDZIA£ V
Dodatek mieszkaniowy

3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub okresowej s³u¿by wojskowej,
4) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego.

§14. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w miecie licz¹cym do 5000 mieszkañców,
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ.

3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a
dyrektorowi Starosta.

2. Dodatek jest zró¿nicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:

4. Ma³¿onkowie bêd¹cy nauczycielami wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

2.

Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela.

1) 12,00 z³ - dla jednej osoby,
2) 24,00 z³ - dla dwóch osób,
3) 36,00 z³ - dla trzech osób,
4) 48,00 z³ - dla czterech osób,
5) 60,00 z³ - dla piêciu i wiêcej osób.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: ma³¿onka i dzieci,
a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego pe³nym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu oraz jego
doros³ym dzieciom, bêd¹cymi nauczycielami, stale z nim
zamieszkuj¹cymi, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie oraz ich doros³e dzieci

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§16. Przepisy Regulaminu maj¹ zastosowanie od dnia 1
stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
§17. Regulamin zosta³ uzgodniony z w³aciwymi organizacjami zwi¹zkowymi: Niezale¿nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem
Zawodowym Solidarnoæ Pracowników Owiaty i Wychowania i Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego.
§18. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie i formie
wynikaj¹cej z odpowiednich przepisów prawa.
§19. W sprawach nie objêtych regulaminem zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.
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4591
Porozumienie
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Komorniki niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi
zawarte pomiêdzy:
1. Powiatem Poznañskim reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Poznañskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
Starosta Poznañski  Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznañski  Tomasz £ubiñski
Zwanym dalej Powiatem
2. Gmin¹ Komorniki, w imieniu której dzia³a:
Wójt Gminy Komorniki  Jan Broda
Zwanej dalej Gmin¹
Na podstawie art. 5 ust. 2 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 XXIV/15/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 wrzenia 2008 r. w sprawie przejêcia zadañ
inwestycyjnych z zakresu w³aciwoci Powiatu Poznañskiego
i udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Poznañskiemu i
Uchwa³¹ nr XXIII/180/III/2008 Rady Powiatu Poznañskiego z
dnia 29 padziernika 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie
Komorniki niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi

§1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje do prowadzenia
na okres do 31 grudnia 2009 r. zadanie publiczne - zarz¹dzanie
drogami powiatowymi w zakresie:
1) budowy chodnika w ci¹gu drogi powiatowej nr 2390P - ul.
Komornicka na odcinku od ul. Nizinnej do ul. ¯abikowskiej
w Komornikach;
2) budowy chodnika w ci¹gu drogi powiatowej nr 2390P - ul.
Komornicka na odcinku od Kocio³a do posesji nr 48A w
Wirach;

§2. Gmina zobowi¹zuje siê do sfinansowania zadañ, o
których mowa w §1, w ca³oci ze rodków w³asnych.
§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.
3. Zadania, po zakoñczeniu ich realizacji, zostan¹ przekazane Zarz¹dowi Dróg Powiatowych na podstawie protoko³u
zdawczo  odbiorczego.
§4. Zadania, o których mowa w §1 po zakoñczeniu przekazane zostan¹ Powiatowi jako pomoc rzeczowa.
§5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§6. W sprawach nieuregulowanych maj¹ zastosowanie
przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie
powiatowym oraz kodeksu cywilnego.
§7. Sprawy wynikaj¹ce z realizacji niniejszego porozumienia bêd¹ rozstrzygniête przez S¹d w³aciwy dla siedziby
Powiatu.
§8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem jego zawarcia
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 2 dla ka¿dej ze stron.
Porozumienie podpisali:
1. Powiat Poznañski reprezentowany przez Zarz¹d Powiatu
Poznañskiego w osobach:
Starosta Poznañski
(-) Jan Grabkowski

3) budowy chodnika w ci¹gu drogi powiatowej nr 2412P - ul.
Poznañska w Chomêcicach;
4) opracowania dokumentacji technicznej dla zadañ, o których mowa w pkt 1-3; bêd¹ce zadaniem Powiatu.

Wicestarosta Poznañski
(-) Tomasz £ubiñski
2. Gmina Komorniki
Wójt Gminy Komorniki
(-) mgr in¿. Jan Broda
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Poznañ z dnia 17 listopada 2008 r.

INFORMACJA DLA PRENUMERATORÓW DZIENNIKA URZÊDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Zak³ad Obs³ugi Administracji Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego informuje o warunkach, wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego w roku 2009.

do 50 stron

15,00,- z³

od 51 do 100 stron

30,00,- z³

powy¿ej 100 stron

45,00,- z³

Wydawc¹ Dziennika Urzêdowego jest Wojewoda Wielkopolski a redakcjê Dziennika prowadzi Wydzia³ Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Zakup bie¿¹cych egzemplarzy Dziennika mo¿na dokonaæ
w holu g³ównym Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego,
Al. Niepodleg³oci 16/18.

Sk³adem, wydrukiem i dystrybucj¹ Dziennika zajmuje siê
Zak³ad Obs³ugi Administracji Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Istnieje równie¿ wysy³kowa forma sprzeda¿y za zaliczeniem pocztowym.

Zaliczka na prenumeratê Dziennika Urzêdowego w roku
2009 wynosi 6 600,00,- z³ + 7% VAT tj. brutto 7 062,00,- z³ i
nale¿y j¹ wp³aciæ na konto Zak³adu Obs³ugi Administracji
Wielkopolskiego Urzêdu Wielkopolskiego, Al. Niepodleg³oci
16/18, 61-713 Poznañ w Banku Zachodnim WBK S.A. 6 Oddzia³
w Poznaniu Nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7797 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2009 r. W przypadku
ró¿nicy pomiêdzy wysokoci¹ wp³aconej zaliczki, a faktycznym
kosztem druku stron Dziennika, Zak³ad obs³ugi Administracji
WUW wezwie do dop³aty brakuj¹cych rodków finansowych
lub ewentualn¹ nadp³atê rozliczy w IV kwartale roku 2009.

Dokonanie wp³aty przelewem na konto Zak³adu Obs³ugi
Administracji WUW, kwoty równej kosztom prenumeraty jest
równoznaczne z zamówieniem prenumeraty Dziennika i nie
jest wymagana dodatkowa forma pisemnego zamówienia.
Zamówienie prenumeraty Dziennika Urzêdowego WUW
po wymienionym terminie spowoduje wzrost odp³atnoci:
po dniu 31 stycznia 2009 r. do kwoty 6 900,00,- + 7% VAT
po dniu 31 maja 2009 r. do kwoty 7 600,00,- + 7% VAT
po dniu 30 wrzenia 2009 r. do kwoty 8 600,00,- + 7% VAT

Dla indywidualnych odbiorców wprowadza siê mo¿liwoæ
sprzeda¿y pojedynczych numerów Dziennika Urzêdowego w
roku 2009 po nastêpuj¹cej cenie:

Powy¿szy wzrost cen jest spowodowany kosztami dodruku.
W¹tpliwoci i zapytania prosimy kierowaæ do Zak³adu
Obs³ugi Administracji WUW
tel. 061 854 17 03 lub 061 854 14 18.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydzia³ Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodleg³oci 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail  dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl
Sk³ad, druk i rozpowszechnianie:
Sk³ad  Orodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 061 852 90 44
Druk  Drukarnia Sparta, Rados³aw Kuriata, ul. U³añska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail  r.kuriata@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie  Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y  Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kociuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703
Egzemplarze bie¿¹ce oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego:
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Kociuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703,
zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-14 00
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta
ul. U³añska 18a, 71-750 Szczecin
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