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UCHWAŁA NR XLVIII/626/ 2010 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 17 w Ostrowie Wielkopolskim oraz uchylenia uchwały Nr XXXVII/509/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
27 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr
17 w Ostrowie Wielkopolskim
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990ro samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
Uchwala się, co następuje
§1. Ustala się odpłatność miesięczną za koszty
przygotowania posiłków i prowadzenia oddziałów
przedszkolnych wykraczających poza podstawy
programowe w Publicznym Przedszkolu Nr 17 w
Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 135 zł.

sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr
17 w Ostrowie Wielkopolskim.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od opublikowania, z mocą
obowiązującą od 1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Ryszard Taciak

§2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/509/2009
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27
2990

UCHWAŁA NR 431/XLVIII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem –
Orkowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki
Warty Śrem – Orkowo, zwany dalej planem, po
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07
Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku,
zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r.).
2. Plan obejmuje obszar położony w granicach
określonych na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem – Orkowo Arkusz nr 1 – 5,
opracowany w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest
mowa o:
1) „akcencie przestrzennym” – należy przez to
rozumieć element kompozycji przestrzennej wyróżniający się z otoczenia i akcentujący przestrzeń w
miejscu oznaczonym na rysunku planu;
2) „budynku letniskowym” – należy przez to rozumieć budynek rekreacji indywidualnej zgodnie z
przepisami odrębnymi;
3) „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć
dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 15º;
4) „dachu stromym” – należy przez to rozumieć
dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycz-

