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3092
UCHWA£A Nr IV/41/03 RADY GMINY W W¥GROWCU
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
W¹growiec na terenie wsi Rgielsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z 1997 r. Nr 141 poz. 943,
z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz.
136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 14 poz.
124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, Nr
5 poz. 42, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 25
poz. 253)  Rada Gminy w W¹growcu uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W¹growiec, na
terenie wsi Rgielsko, zwan¹ dalej zmian¹ planu.
2. Granice obszaru, objêtego zmian¹ planu, oznaczono
na rysunku zmiany planu w skali 1:1.000, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y, zwanym dalej rysunkiem.
3. Obszar i zakres zmiany planu s¹ zgodne z uchwa³¹ Nr
XXVIII/265/2001 Rady Gminy w W¹growcu z dnia 26 czerwca
2001 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
W¹growiec na terenie wsi Rgielsko oraz z uchwa³¹ Rady
Gminy w W¹growcu Nr XXXI/294/2001 z dnia 13 grudnia
2001 r. w sprawie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy W¹growiec.
§2. Na obszarze objêtym zmian¹ planu wyznacza siê:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone na rysunku - M,
2. teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej, oznaczony na
rysunku - UM,
3. teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê, oznaczony na rysunku - WW,
4. tereny pasa infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku - IT,
5. teren przepompowni cieków, oznaczony na rysunku NOp,
6. teren przejcia pieszego, oznaczony na rysunku - KX,
7. tereny komunikacji drogowej:
1) ulica zbiorcza (droga powiatowa nr 29483), oznaczona
na rysunku  K1,
2) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku - K2,
8. tereny ³¹k i upraw polowych, bez prawa zabudowy, oznaczone na rysunku - R.
§3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
(M) ustala siê:
1. prawo do realizacji na ka¿dej wyznaczonej dzia³ce jednego
budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego,
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2. zachowanie cile okrelonych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy - wg rysunku,

1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m, 10 m od
osi jezdni,

3. dla budynku mieszkalnego:

2) zakaz urz¹dzania dodatkowych zjazdów dla dzia³ek
obs³ugiwanych z ulicy dojazdowej,

1) powierzchniê zabudowy - nie mniejsz¹ ni¿ 150 m2,
2) wysokoæ - II kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,
3) poziom posadowienia parteru budynku - nie wy¿szy
ni¿ 1,0 m nad terenem,
4) dach wielospadowy:
a) symetrycznych spadkach po³aci dachowych,
b) g³ównej kalenicy równoleg³ej do cile okrelonej
linii zabudowy dla budynków mieszkalnych (wg
rysunku),
c) nachyleniu po³aci dachowych 40°- 45°,
4. dla budynku gospodarczego:
1) powierzchniê zabudowy i wysokoæ nie wiêksze od
powierzchni zabudowy i wysokoci budynków mieszkalnych,
2) wysokoæ - I kondygnacja z dachem,
3) poziom posadowienia parteru budynku - nie wy¿szy
ni¿ 0,5 m nad terenem,
4) dach wielospadowy:
a) nachyleniu po³aci dachowych 35° - 45°,
b) o formie architektonicznej harmonizuj¹cej z projektowanym budynkiem mieszkalnym - na ka¿dej dzia³ce.
5. zakaz wprowadzania uci¹¿liwych funkcji us³ugowych.
§4. Dla terenu zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej (UM)
ustala siê:
1. prawo do usytuowania jednego budynku mieszkalnego
i jednego budynku us³ug handlu i gastronomii lub jednego
budynku mieszkalnego z us³ugami i jednego budynku
gospodarczego,
2. warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego zgodnie
z ustaleniami zawartymi w §3 pkt 3, a dla budynku
us³ugowego i gospodarczego zgodnie z ustaleniami zawartymi w §3 pkt 4.
§5. Dla terenów: urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê (WW)
i przepompowni cieków (NOp) prawo do usytuowania urz¹dzeñ technicznych s³u¿¹cych odpowiednio - zaopatrzeniu
w wodê i pompowaniu cieków komunalnych.
§6. Dla terenów pasa infrastruktury technicznej (IT), ustala siê prawo do usytuowania sieci podziemnego uzbrojenia
technicznego.
§7. Dla terenu przejcia pieszego (KX), ustala siê prawo
do usytuowania sieci podziemnego uzbrojenia technicznego
i urz¹dzenia przejcia dla pieszych.
§8. Dla terenu komunikacji drogowej (K) ustala siê:
1. ulica zbiorcza (K1) - droga powiatowa nr 29483:

3) w obszarze zabudowy, prawo do lokalizowania sieci
podziemnego uzbrojenia technicznego,
4) parametry techniczne zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
uzbrojenie,
2. ulice dojazdowe (K2):
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m i wg
rysunku,
2) prawo do lokalizowania sieci podziemnego uzbrojenia
technicznego, owietlenia ulicznego, projektowanej
zieleni i stacji transformatorowej,
3) jedn¹ jezdniê z dwoma pasami ruchu.
§9. 1. Dla terenu objêtego zmian¹ planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady infrastruktury technicznej planowanej do wykonania na koszt inwestora:
1) zaopatrzenie w wodê - z rozbudowywanej sieci wodoci¹gowej,
2) zaopatrzenie w gaz - z miejskiej sieci gazoci¹gowej
(z W¹growca),
3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej i rozbudowywanej sieci redniego i niskiego napiêcia,
4) zaopatrzenie w ciep³o - z lokalnych róde³ ciep³a na paliwa
i urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj¹ce wymogi ochrony
powietrza atmosferycznego,
5) odprowadzenie cieków komunalnych - do oczyszczalni
cieków w W¹growcu - poprzez budowê systemu grawitacyjno-pompowego kanalizacji sanitarnej wsi, tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych,
6) odprowadzenie wód opadowych - na teren z wykorzystaniem retencji powierzchniowej,
7) usuwanie odpadów sta³ych - wstêpna segregacja i wywóz
zgodnie z organizacj¹ wywozu mieci na terenie gminy
W¹growiec. Odpady niebezpieczne utylizowaæ zgodnie
z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.
(Dz.U. Nr 62, poz. 628).
2. Uruchomienie dzia³ek nr 13, 14, 18 po skablowaniu
istniej¹cej sieci energetycznej.
§10. Na obszarze objêtym zmian¹ planu - ustala siê
obowi¹zek zg³aszania prac ziemnych w³aciwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, celem objêcia ich nadzorem archeologicznym.
§11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich
terenów wyznaczonych w zmianie planu ustala siê 30%
stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
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§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/41/03
Rady Gminy W¹growiec
z dnia 20 lutego 2003 r.
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3093
UCHWA£A Nr VI/60/2003 RADY GMINY W RYCZYWOLE
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywó³, na obszarze wsi
Ryczywó³ - dzia³ki o numerach ewidencyjnych 405/1 i 433/1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.
1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: z 1999 r.
Dz.U. Nr 15 poz. 139, zmiany: z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz.
1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Gminy uchwala
co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywó³, na obszarze wsi
Ryczywó³, obejmuj¹c¹ dzia³ki o numerach ewidencyjnych
405/1 i 433/1 - zwan¹ dalej zmian¹ planu.
2. Granice terenu objêtego zmian¹ planu, oznaczone
literami A, B, C, D, E, F, G, H, I okrela rysunek zmiany planu
w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem zmiany planu, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

6) ustala siê, ¿e eksploatacja i konserwacja zbiornika bêdzie
przebiegaæ zgodnie z ustalon¹ technologi¹ eliminuj¹c¹
negatywne skutki projektowanych zamierzeñ inwestycyjnych na rodowisko i zasady gospodarki wodnej;
7) usytuowanie elementów zagospodarowania na rozpatrywanym terenie jest postulowane: dok³adny zarys
zbiornika, miejsce wp³ywu i wyp³ywu, lokalizacjê obiektów
towarzysz¹cych ustal¹ projekty zagospodarowania terenów poprzedzone uzyskanymi decyzjami o warunkach
zabudowy i zagospodarowania w oparciu o odpowiednie
opracowanie specjalistyczne i wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia;
8) wprowadza siê koniecznoæ wykonania ekspertyz maj¹cych na celu okrelenie wp³ywu ca³ego przedsiêwziêcia na
rezerwat ródliska Flinty.
2. Dla terenu, o którym mowa w §2 pkt 2 - oznaczonego
symbolem UT, ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:

§2. Dla obszaru, o którym mowa w §1, ust. 2 ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie:

1) dopuszcza siê mo¿liwoæ zagospodarowania rozpatrywanego terenu pod k¹tem organizowania wypoczynku dla
mieszkañców gminy i okolic:

1) teren retencyjnego zbiornika rzeki Flinty - oznaczenie na
rysunku zmiany planu symbolem WR;

a) wypoczynku zorganizowanego w formie okolicznociowych imprez, festynów, zabaw i itp.;

2) teren ogólnodostêpnego wypoczynku - oznaczenie na
rysunku zmiany planu symbolem UT;

b) wypoczynku indywidualnego zwi¹zanego z wod¹
i zieleni¹ towarzysz¹c¹:

3) teren komunikacji pieszo - rowerowej - oznaczenie na
rysunku zmiany planu symbolem kx.

2) w ramach w/w form wypoczynku dopuszcza siê realizacjê
obiektów towarzysz¹cych: szatnie, sanitariaty, deszczochrony, ma³a gastronomia sezonowa, elementy ma³ej
architektury (³awki, murki itp.), elementy zabawowe dla
dzieci, boiska do ma³ych gier sportowych (siatkówka,
koszykówka, tenis itp.)

§3. 1. Dla terenów, o których mowa w §2, pkt 1 - oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem WR ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza siê realizacjê zbiornika wodnego na rzece Flincie pe³ni¹cego funkcje retencji wody oraz rekreacyjn¹;
2) realizacjê zbiornika nale¿y poprzedziæ odpowiednimi badaniami stanu wody na rzece Flincie i skutkami, jakie
mo¿e powodowaæ jego realizacja;
3) dopuszcza siê realizacjê obiektów technologiczno - budowlanych stanowi¹cych bazê obs³ugi i nadzoru technicznego urz¹dzeñ zwi¹zanych z u¿ytkowaniem projektowanego zbiornika zgodnie z wymogami technologicznymi;
4) ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia w/w obiektów w urz¹dzenia gwarantuj¹ce ochronê rodowiska;
5) ustala siê, ¿e korzystanie ze zbiornika w celach przede
wszystkich rekreacyjnych nie mo¿e doprowadziæ do pogorszenia czystoci wód rzeki;

3) ustala siê, ¿e realizacja wy¿ej wymienionych elementów
i obiektów bêdzie zgodna z wymogami ochrony rodowiska i wymogami sanitarno - higienicznymi we wszystkich
komponentach i przepisami szczególnymi;
4) wy¿ej wymienione obiekty i elementy winny
charakteryzowaæ siê wysokimi walorami architektonicznymi zharmonizowanymi z otaczaj¹cym krajobrazem:
maksymalna wysokoæ 1 kondygnacja, dachy skone
o maksymalnym nachyleniu 30°;
5) proponowane strefowanie funkcji i lokalizacja elementów
na rysunku zmiany planu jest postulowane: dok³adne
usytuowanie nast¹pi na etapie projektów zagospodarowania terenów po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu;
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6) w ramach zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ
miejsca postojowe na samochody i autokary;
7) ca³y obszar objêty zmian¹ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹
redni¹ i nisk¹ odpowiedni¹ dla istniej¹cego rodowiska
i krajobrazu, z zastosowaniem ró¿nych form gabarytowo
- gatunkowych. Istniej¹ce drzewa nale¿y zachowaæ.
3. Teren, o którym mowa w §2 pkt 3 oznaczonego
symbolem kx - to projektowana droga pieszo - rowerowa,
przebiegaj¹ca po istniej¹cej drodze gruntowej. Powy¿sza droga pe³ni w omawianej zmianie planu równie¿ funkcjê ewakuacyjn¹.
§4. Dla wyznaczonych terenów oznaczono na rysunkach
zmiany planu nastêpuj¹ce elementy:
1) granice uchwalenia zmiany planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu cile
okrelone;
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu postulowane;
4) poszczególne sektory funkcjonalne nale¿y obj¹æ projektami zagospodarowania terenów na etapie uzyskiwania
pozwolenia na budowê.
§5. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce wyposa¿enie terenu w infrastrukturê techniczn¹:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych: do istniej¹cej oczyszczalni znajduj¹cej siê w pobli¿u;
3) odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji burzowej z osadnikiem;
4) dostarczenie energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie, na
podstawie warunków technicznych uzyskanych w Energetyce Poznañskiej S. A. ZDE Rejon Dystrybucji w Chodzie¿y
po podpisaniu umowy przy³¹czeniowej;
5) zapewnienie ³¹cznoci telefonicznej poprzez sieæ gminn¹
i telefoniê komórkow¹, wg warunków uzyskanych od
operatora sieci;

Poz. 3093

6) sta³e odpady bytowe gromadzone w pojemnikach i wywo¿one na gminne wysypisko z zachowaniem zasady
segregacji odpadów.
2. Zakazuje siê stosowania jako ród³a energii cieplnej
paliw, które nie spe³niaj¹ warunków okrelonych przepisami
szczególnymi w aspekcie ochrony rodowiska przyrodniczego.
3. Zakazuje siê wprowadzania cieków do ziemi, a w
przypadku wód powierzchniowych w odleg³oci mniejszej ni¿
1 km od granic terenu objêtego zmian¹ planu.
4. Dla projektowanego terenu rekreacyjne - wypoczynkowego nale¿y zachowaæ nieprzekraczalny poziom ha³asu,
okrelony przepisami szczególnymi.
§6. 1. Wprowadza siê koniecznoæ wyprzedzaj¹cego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarze przyst¹pienia do wykonywania prac ziemnych przy
realizacji obiektów kubaturowych i podziemnego uzbrojenia
technicznego.
2. Wprowadza siê koniecznoæ informowania Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o wszelkich zamierzeniach
dotycz¹cych budowy zbiornika retencyjnego oraz terenu rekreacyjnego wzd³u¿ rzeki.
§7. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany planu.
§8. Trac¹ moc ustalenia uchwa³y Nr XXX/12/88 Gminnej
Rady Narodowej w Ryczywole z dnia 27 wrzenia 1988 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywó³ na obszarze
objêtym zmian¹ planu.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Maciej Nowicki
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UCHWA£A Nr VI/62/2003 RADY GMINY W RYCZYWOLE
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz fragmentu terenu dzia³alnoci us³ugowej i produkcji spo¿ywczej w Ryczywole;
czêæ dzia³ki o nr ew. 455/2
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorz¹dzie
gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: z 1999 r. Dz.U. Nr 15
poz. 139, zmiany: z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr
115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr
113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr
XXVIII/180/2002 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 27 marca
2002 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ryczywó³ - miejscowoci Ryczywó³ czêci dzia³ki
o nr ewid. 455/2 Rada Gminy w Ryczywole uchwala, co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ryczywó³  miejscowoæ
Ryczywó³ dzia³ki o nr ewid. 455/2  zmiana przeznaczenia z
zabudowy wielorodzinnej i terenu obejcia komunikacyjnego
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu dzia³alnoci us³ugowej i produkcji spo¿ywczej.
1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje w Ryczywole na terenie
czêci dzia³ki o nr ewid. 455/2, której granice okrela
rysunek planu zatytu³owany Ryczywó³ - miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu
dzia³alnoci us³ugowej produkcji spo¿ywczej czêæ dzia³ki
o nr ew. 455/2 - zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Ryczywó³, miejscowoci Ryczywó³ - skala 1:500.
2. W/w plan przedstawiono w postaci nastêpuj¹cych materia³ów:
2.1.

ustalenia zawarte w §5 niniejszej uchwa³y

1. 2. teren rolniczej dzia³alnoci us³ugowej i produkcji spo¿ywczej, oznaczony na planie symbolem U/P,
1. 3. zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
1. 4. warunki wynikaj¹ce z w³aciwoci rodowiska i jego
ochrony.
2.

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

2. 1. liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2. 2. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e wyklucza siê lokalizacjê obiektów w obszarze
zawartym pomiêdzy t¹ lini¹ a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi
wzglêdnie tereny o ró¿nym u¿ytkowaniu,
2. 3. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez
to rozumieæ, ¿e s¹ to budynki s³u¿¹ce celom mieszkalnym,
jednorodzinne, na wydzielonych dzia³kach, wolnostoj¹ce,
zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem MN,
2. 4. terenach zabudowy us³ug i produkcji spo¿ywczej - s¹
to tereny przeznaczone pod zabudowê obiektami us³ugowymi i produkcji spo¿ywczej, oznaczone na planie symbolem U/P,
2. 5. gara¿e mo¿na zlokalizowaæ jako czêæ budynku mieszkalnego lub jako przybudówkê (integralna czêæ) budynku
mieszkalnego,
2. 6. terenach komunikacji - s¹ to tereny przeznaczone na
cele komunikacji publicznej, okrelone liniami regulacyjnymi, oznaczone na planie symbolem K,
2. 7. tereny zieleni niskiej o funkcji pasów izolacyjnych pod
liniami wysokiego napiêcia, oznaczone na planie symbolem Z/E.

2.2.
rysunek planu sporz¹dzony w skali 1:500, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, który jest integraln¹
czêci¹ niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne do obszaru objêtego planem

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹:
1.1.

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznczone na planie symbolem MN,

§3. 1. Miejscowy plan zagospodarowania obejmuje fragmenty terenu wsi Ryczywó³.
2.

Linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu.

3. Granice terenów objêtych planem okrela rysunek
planu.
4.

Na obszarze objêtym planem zakazuje siê:
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4.1.
projektowania inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na otaczaj¹ce rodowisko,

rodowiska przyrodniczego; nie mo¿e znacz¹co oddzia³ywaæ
na otaczaj¹ce rodowisko.

4.2.
odprowadzania cieków do zbiorników nie gwarantuj¹cych ich pe³nej szczelnoci i stwarzaj¹cych mo¿liwoæ
przenikania nieoczyszczonych cieków do gruntu,

3. Ca³oæ obiektu winna byæ otoczona pasem zieleni
wysokiej o charakterze zielem krajobrazowo-izolacyjnej.

4.3.

urz¹dzania wysypisk odpadów uci¹¿liwych,

4.4.
zasilania obiektów z istniej¹cych sieci napowietrznych
i podziemnych w sposób nie uzgodniony z ich dysponentem,
4.5.
sytuowania obiektów bez zachowania bezpiecznej
odleg³oci od energetycznych linii napowietrznych i podziemnej sieci uzbrojenia terenu.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§4. I. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku projektu
symbolem MN ustala siê jako przeznaczenie podstawowe
mieszkalnictwo jednorodzinne,
2.

Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 600 m.

3.

Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy okrela rysunek planu.

4.

Minimalna szerokoæ frontu dzia³ki - 19,0 m.

5. Formy zabudowy - zabudowa wolnostoj¹ca,
parterowa, dach stromy, kryty dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym, mo¿liwoæ u¿ytkowania poddasza na
cele mieszkalne, k¹t nachylenia dachu 25° - 45°, dopuszcza siê
podpiwniczenie budynków.
6. Na dzia³kach dopuszcza siê budowê gara¿y jako integraln¹ czêæ budynku mieszkalnego do wielkoci 20 m2 pow.
zabudowy.
7. Ustala siê maksymalna powierzchniê zabudowy wielkoci 35% powierzchni dzia³ki.
8. Posadowienie budynków - parter na wysokoci 40 - 70
cm od powierzchni terenu,
kalenica maks. wysokoci 9,0 m od powierzchni terenu.
9. Architektura budynków winna nawi¹zywaæ do
architektury regionalnej Wielkopolski, lokalnych tradycji budowlanych.
10. Nie dopuszcza siê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w nowoprojektowanych wolnostoj¹cych budynkach.
siê:

II.

1. Na dzia³ce oznaczonej symbolem U/P przewiduje

- czêciow¹ adaptacjê istniej¹cych tuneli, w których prowadzi siê uprawê pieczarek,
- budowê nowej hali do uprawy pieczarek oznaczonej symbolem A.
2. Obiekt hodowlany nie mo¿e byæ uci¹¿liwy dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej np. w zakresie zanieczyszczenia atmosfery, zatruwania gleby  ¿adne cieki nie
mog¹ wnikaæ w glebê. Obiekt nie mo¿e byæ szkodliwy dla

4. Obiekt o spadku dachu 3° - 6° nie mo¿e byæ wy¿szy
ni¿ 5 m.
III. Infrastruktura:
1. W zakresie zaopatrzenia w wodê - doprowadzenie wody
przez pod³¹czenie dzia³ek do sieci wodoci¹gów wiejskich
biegn¹cych w najbli¿szym otoczeniu.
2. Odprowadzenie cieków - pod³¹czenie dzia³ek do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej biegn¹cej poprzez projektowany
zespó³ jak i na jego obrze¿u - przewody kanalizacji o ø300
i ø400 mm. Projektowane czêciowo nowe przewody w
fragmencie osiedla - o przekroju ø200.
3. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹.
1) adaptacja w planie istniej¹cych napowietrznych linii
wysokiego napiêcia 15 kV poprzez:
a) dla czêci w/w linie w ich przebiegu zarezerwowano pas zieleni niskiej o szerokoci 5,0 m,
b) czêæ w/w linii przebiega w pasie drogowym drogi
8 KD. Dla przebiegu w/w linii napowietrznej wydzielono pas szerokoci 4,0 m wzd³u¿ jezdni, zagospodarowany wy³¹cznie jako zieleñ niska - bez funkcji
chodnika wzglêdnie jezdni.
2) doprowadzenie sieci energetycznej niskiego napiêcia
z istniej¹cej w otoczeniu sieci energetycznej.
4. Zaopatrzenie w gaz - doprowadzenie gazu do projektowanych budynków z chwil¹ realizacji sieci gazowej
w Ryczywole.
5. Gromadzenie odpadów bytowych w pojemnikach wzglêdnie w odpowiednich zbiornikach i okresowe ich wywo¿enie na gminne wysypisko mieci.
IV. Komunikacja:
1. adaptacja przebiegaj¹cej na obrze¿u planu drogi powiatowej KP
2. poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej KD przylegaj¹cej do planu od strony pó³nocnej poprzez w³¹czenie do
niego pasa terenu, w którym przebiega kolektor kanalizacji
sanitarnej ø400
3. projektowana ulica o funkcji ulicy wewnêtrznej 7KD
parametry techniczne: pas drogowy szerokoci

8,5 m

postulowana szerokoæ jezdni 5,0 m
4. projektowana ulica o funkcji ulicy wewnêtrznej 8KD
parametry techniczne: pas drogowy szerokoci 10,0 m
jezdnia pieszo jezdna 5,0 m
pas pomiêdzy op³otowaniem a jezdni¹ (od po³udnia) chodnik
1,0 m pas pod lini¹ WN 15 kV 4,0 m
W/w ulica zakoñczona jest nawrotk¹ o geometrii wykazanej
na rysunku planu.
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5. projektowana ulica o funkcji dojazdowej oznaczona na
planie symbolem 11KD o szerokoci 5,0 m.
ROZDZIA£ IV

§6. Traci moc uchwa³a Nr III/12/88 Gminnej Rady Narodowej w Ryczywole z dnia 27.09.1988 r. w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywó³ - miejscowoæ Ryczywó³ w czêci
sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹.

Przepisy koñcowe

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§5. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Maciej Nowicki

3095
UCHWA£A Nr VII/65/03 RADY GMINY W W¥GROWCU
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaliska, gmina W¹growiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 26 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, zmiana: Dz.U. z 1999r. Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz.
1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25, poz. 253) w zwi¹zku
z Uchwa³¹ Rady Gminy w W¹growcu Nr XXX/288/2001 r.
z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy W¹growiec na terenie wsi
Kaliska Rada Gminy w W¹growcu uchwala co nastêpuje:

w sprawie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy W¹growiec.

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Kaliska, gmina W¹growiec, zwany dalej
planem.

5) tereny pasa infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku - IT,

2. Teren planu obejmuje obszar wsi Kaliska, oznaczono
na rysunku planu w skali 1:1.000, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y, zwany dalej rysunkiem.
3. Obszar i zakres planu s¹ zgodne z uchwa³¹ Rady
Gminy w W¹growcu Nr III/28872001 z dnia 12 listopada 2001
r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy W¹growiec na obszarze wsi Kaliska oraz z uchwa³¹ Rady Gminy
w W¹growcu Nr XXXI/294/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r.

§2. Na obszarze objêtym planem wyznacza siê:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone na rysunku - M,
2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku MR,
3) tereny komunikacji drogowej:
a) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku - K 1,
b) ulica g³ówna ruchu przyspieszonego (droga wojewódzka nr 241), oznaczona na rysunku - K2,
4) teren drogi pieszej, oznaczony na rysunku - Kx,

6) tereny przepompowni cieków, oznaczone na rysunku NOp,
7) teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku -EE.
§3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
(M) ustala siê:
1) zachowanie istniej¹cej zabudowy z prawem do przebudowy i rozbudowy,
2) prawo do realizacji na ka¿dej wyznaczonej dzia³ce jednego
budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego, oprócz dzia³ki nr 16 (wg rysunku),
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3) zachowanie cile okrelonych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy - wg rysunku,

3) maksymaln¹ wysokoæ budynków projektowanych - nie
wy¿sz¹ od budynków istniej¹cych,

4) dla dzia³ki nr 16 (wg rysunku) prawo do lokalizowania
jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku us³ugowego lub gospodarczego,

4) dachy i formê architektoniczn¹ budynków projektowanych nawi¹zuj¹c¹ do zabudowy istniej¹cej.

5) zakaz wprowadzania funkcji us³ugowej, oprócz dzia³ki nr
16 (wg rysunku), dla której ustala siê prawo do lokalizowania us³ug handlu i gastronomii,
6) zachowanie cile okrelonych i nieprzekraczalnych linii
zabudowy,
7) miejsca postojowe dla pojazdów w³acicieli i klientów,
w wypadku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej (dzia³ka
nr 16), na posesji w³asnej,
8) dla budynku mieszkalnego:
a) powierzchniê zabudowy - nie mniejsz¹ ni¿ 150 m2,
b) wysokoæ - II kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,
c) maksymaln¹ wysokoæ nie przekraczaj¹c¹ wysokoci
istniej¹cych budynków mieszkalnych (dz. Nr 21 i 25 wg rysunku),
d) poziom posadowienia parteru budynku - nie wy¿szy
ni¿ 1,0 m nad terenem,
e) dach czterospadowy:
-

o symetrycznych spadkach po³aci dachowych,

-

o g³ównej kalenicy równoleg³ej do osi ulicy, przy
której usytuowany jest budynek,

-

o nachyleniu po³aci dachowych zbli¿onych (z tolerancj¹ 5°) do nachylenia dachów istniej¹cych budynków mieszkalnych (dz. nr 21 i 25 - wg rysunku),

9) dla budynku gospodarczego i us³ugowego:
a) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ od powierzchni
zabudowy budynków mieszkalnych,
b) wysokoæ - I kondygnacja z dachem,
c) maksymaln¹ wysokoæ nie przekraczaj¹c¹ wysokoci
budynków mieszkalnych,
d) poziom posadowienia parteru budynku - nie wy¿szy
ni¿ 0,5 m nad terenem,
e) dach dwu- lub czterospadowy:
-

o nachyleniu po³aci dachowych tak jak dla budynku
mieszkalnego, z tolerancj¹ - 10°,

-

o formie architektonicznej harmonizuj¹cej z projektowanym budynkiem mieszkalnym - na ka¿dej dzia³ce.

§4. Dla terenu zabudowy zagrodowej (MR) ustala siê:
1) zachowanie
przebudowy i
znajduj¹cego
wojewódzkiej

istniej¹cej zabudowy z prawem do
rozbudowy, oprócz budynku mieszkalnego
siê czêciowo w pasie drogowym drogi
(nr 241),

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku,

§5. W przypadku, wynikaj¹cej z raportu oddzia³ywania na
rodowisko, uci¹¿liwoci projektowanej drogi wojewódzkiej
klasy GP (nr 241) dla mieszkañców terenów przyleg³ych do
drogi, ustala siê obowi¹zek zastosowania przez inwestorów
w/w budynków, rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska oraz usytuowanie budynków
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
§6. Dla terenu komunikacji drogowej (K) ustala siê:
1) ulice dojazdowe (K 1):
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m.,
b) prawo do lokalizowania sieci podziemnego uzbrojenia
technicznego i owietlenia ulicznego oraz projektowanej zieleni,
c) jedn¹ jezdniê z dwoma pasami ruchu,
2) ulica g³ówna ruchu przyspieszonego - droga wojewódzka
nr 241 (K2):
a) klasa drogi - GP,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 30 m, 15,0 m
od osi jezdni,
c) parametry techniczne zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
uzbrojenie,
d) w obszarze zabudowy - prawo do lokalizowania sieci
podziemnego uzbrojenia technicznego,
e) zakaz urz¹dzania nowych publicznych i indywidualnych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 241 (K2) dla
dzia³ek, oznaczonych na rysunku, nr 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, obs³ugiwanych z ulic dojazdowych (K1,
IT),
f) prawo do kontynuowania realizacji w pasie drogowym, po pó³nocnej stronie drogi nr 241 - cie¿ki
rowerowej, w relacji W¹growiec - Kcynia,
§7. Dla terenu drogi pieszej (Kx) ustala siê prawo do
usytuowania sieci podziemnego uzbrojenia technicznego
i urz¹dzenia przejcia pieszego.
§8. Dla terenów pasa infrastruktury technicznej (IT) ustala
siê prawo do usytuowania sieci podziemnego uzbrojenia
technicznego i urz¹dzenia obs³ugi komunikacyjnej - drogi
dojazdowej dla dzia³ek nr 23 i 24.
§9. Dla terenów przepompowni cieków (NOp) ustala siê
prawo do usytuowania urz¹dzeñ technicznych przepompowni
cieków.
§10. Dla terenu stacji transformatorowej (EE) ustala siê
prawo do usytuowania stacji transformatorowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 166

 16565 

§11. 1. Dla terenu objêtego zmian¹ planu ustala siê
nastêpuj¹ce zasady infrastruktury technicznej rozbudowanej
i doprowadzonej na koszt inwestora:
1) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej i rozbudowywanej sieci
wodoci¹gowej,
2) zaopatrzenie w gaz - z miejskiej sieci gazoci¹gowej (z
W¹growca),
3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej i rozbudowywanej sieci redniego i niskiego napiêcia,
4) zaopatrzenie w ciep³o - z lokalnych róde³ ciep³a na paliwa
i urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj¹ce wymogi ochrony
powietrza atmosferycznego,
5) odprowadzenie cieków komunalnych - do oczyszczalni
cieków w W¹growcu - poprzez budowê systemu grawitacyjne - pompowego kanalizacji sanitarnej wsi, tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych,
6) odprowadzenie wód opadowych - na teren z wykorzystaniem retencji powierzchniowej,
7) usuwanie odpadów sta³ych - wstêpna segregacja i wywóz
zgodnie z organizacj¹ wywozu mieci na terenie gminy
W¹growiec. Odpady niebezpieczne utylizowaæ zgodnie
z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.
(Dz.U. Nr 62, poz. 628).
2. Na terenie dzia³ek, po³o¿onych w projektowanym terenie zabudowanym, wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 241 (nr
dzia³ek - wg rysunku 16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),
dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,
nie zwi¹zanej z funkcjonowaniem drogi, jak: kanalizacja sanitarna, sieæ wodoci¹gowa, energetyczna, gazowa itp.
3. Dostarczanie energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie
na podstawie warunków technicznych uzyskanych w Grupie
Energetycznej ENEA S.A. ZDE Rejon Dystrybucji w Chodzie¿y,
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po podpisaniu umów przy³¹czeniowych, wybudowaniu nowej
linii napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej, s³upowej
15/0,4 kV oraz po wybudowaniu nowych linii kablowych
osiedlowych 0,4 kV.
4. Dla dzia³ek, przez które przebiega napowietrzna linia
energetyczna 15 kV, nale¿y zachowaæ odleg³oci od w/w linii,
zgodnie z norm¹ PN-E 05100/1998.
5. Uruchamianie dzia³ek, w których obszar przeznaczony
pod zabudowê przecina napowietrzna linia energetyczna,
nast¹pi po skablowaniu w/w sieci.
§12. Na obszarze objêtym planem - ustala siê obowi¹zek
zg³aszania prac ziemnych do Dzia³u Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna
27, celem objêcia ich nadzorem archeologicznym.
§13. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów wyznaczonych w zmianie planu ustala siê 30% stawkê
s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§15. Trac¹ moc ustalenia uchwa³y Nr V/27/89 Rady Gminy w W¹growcu z dnia 28.04.1989 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy W¹growiec, na obszarze objêtym niniejsz¹
uchwa³¹.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VII/65/03
Rady Gminy w W¹growcu
z dnia 30 czerwca 2003 r.
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3096
UCHWA£A Nr XIII/185/2003 RADY GMINY W KÓRNIKU
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 ze
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 71,
poz. 838 z 2000 r. ze zmianami) Rada Gminy w Kórniku
uchwala, co nastêpuje:
§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych:
- Wincentego Witosa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 413, 412, 481/7, cz. dz. 486 ³¹cz¹ca drogê
wojewódzk¹ nr 434 - ul. remska z drog¹ powiatow¹ nr
32552 - ul. Konarska w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y);
- Plac Jesionowy znajduj¹cy siê na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym 702 ³¹cz¹cy ul. Akacjow¹ z ul. Dêbow¹
w miejscowoci Kórnik - Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr
2 do niniejszej uchwa³y);
- Droga Kalejska znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 676, 677 ³¹cz¹ca ul. Piaskow¹ z rowem
melioracyjnym o nr 675, 735 w miejscowoci Kórnik-Bnin
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Akacjowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym 739 ³¹cz¹ca Plac Jesionowy z rowem
melioracyjnym o nr 735 w miejscowoci Kórnik-Bnin
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Brzozowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 658/5, 659/3, 792, 793, 785, 786/2, 797/1,
674/1 ³¹cz¹ca Drogê Kalejsk¹ z ul. Dêbow¹ oraz ul.
Dêbow¹ z dzia³k¹ o numerze ewidencyjnym 657 w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do
niniejszej uchwa³y);
- Ulica Bukowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 679 ³¹cz¹ca Plac Jesionowy z Droga Kalejsk¹
w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6
do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Dêbowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 703, 662, 661, 665 ³¹cz¹ca ul. Brzozow¹
z Drog¹ Kalejsk¹ oraz Drogê Kalejsk¹ z Placem Jesionowym w miejscowoci Kórnik - Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Jagodowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym 715 ³¹cz¹ca ul. Dêbow¹ z ul. wierkow¹
w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 8
do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Jod³owa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 743, cz. dz. 771 ³¹cz¹ca ul. Sosnow¹ z ul.
Wierzbow¹ w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do niniejszej uchwa³y);

- Ulica Kalinowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 770, 756 ³¹cz¹ca ul. Wierzbow¹ z ul.
Sosnow¹ w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Sosnowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 758, cz. dz. 771 ³¹cz¹ca ul. Jod³ow¹ z ul.
Akacjow¹ w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do niniejszej uchwa³y);
- Ulica wierkowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 724, 723 ³¹cz¹ca ul. Akacjow¹ z Drog¹
Kalejsk¹ w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 12 do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Wierzbowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 749, cz. dz. 771 ³¹cz¹ca Plac Jesionowy
z drog¹ powiatow¹ nr 32553 - ul. B³a¿ejewska w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 13 do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Wrzosowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym 690 ³¹cz¹ca ul. Bukow¹ z ul. Dêbow¹
w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 14
do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Drodzika znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym 468 ³¹cz¹ca ul. Stanis³awa Miko³ajczyka
z ul. Wincentego Witosa w miejscowoci Kórnik  Bnin
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 15 do niniejszej uchwa³y),
- Ulica Kana³owa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 42, 427 ³¹cz¹ca ul. Wincentego Witosa
z drog¹ powiatow¹ nr 32552  ul. Zwierzyniecka w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 16 do
niniejszej uchwa³y),
- Ulica Jakuba Krauthofera  znajduj¹ca siê na dzia³ce
o numerach ewidencyjnych 329/8, 329/6, 329/4, 330, 484,
cz. dz. 486 w miejscowoci Kórnik-Bnin ³¹cz¹ca drogê
wojewódzk¹ nr 434  ul. remska z dzia³k¹ stanowi¹c¹
drogê gruntow¹ znajduj¹c¹ siê na terenie wsi Czo³owo
o numerze ewidencyjnym 274 i ul. Wincenetego Witosa
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 17 do niniejszej uchwa³y),
- Ulica Stanis³awa Miko³ajczaka znajduj¹ca siê na dzia³ce
o numerach ewidencyjnych 420/7, 442 ³¹cz¹ca drogê
wojewódzk¹ nr 434  ul. remska z ul. Kana³ow¹ oraz
ul. Kana³ow¹ z dzia³k¹ o numerze ewidencyjnym 419
w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 18
do niniejszej uchwa³y),
- Ulica Wójkiewicza znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym 441 ³¹cz¹ca ul. Wincentego Witosa z ul.
Stanis³awa Miko³ajczyka w miejscowoci Kórnik - Bnin
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 19 do niniejszej uchwa³y);
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- Ulica Klonowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym 514/1 ³¹cz¹ca ul. Piaskow¹ z ul. Lipow¹
w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 20
do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Topolowa znajduj¹ca siê na dzia³ce o numerach
ewidencyjnych 622, 624, 629, 623/1, 623/2 ³¹cz¹ca
ul. Lipow¹ z dzia³k¹ o numerze ewidencyjnym 617
w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 21
do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Julii Moliñskiej-Woykowskiej znajduj¹ca siê na
dzia³ce o numerach ewidencyjnych 332/28, 332/3 w miejscowoci Kórnik-Bnin ³¹cz¹ca ul. Krauthofera z dzia³k¹
stanowi¹c¹ drogê gruntow¹ znajduj¹c¹ siê na terenie wsi
Czo³owo o numerze ewidencyjnym 274 (zgodnie z za³¹cznikiem nr 22 do niniejszej uchwa³y);
- Ulica Micha³a Wieruszowskiego znajduj¹ca siê na dzia³ce
o numerach ewidencyjnych 332/8, 333/19 ³¹cz¹ca
ul. Jakuba Krauthofera z ul. Julii Moliñskiej - Woykowskiej
w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 23
do niniejszej uchwa³y);
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- Ulica Hipolita Tr¹mpczyñskiego znajduj¹ca siê na dzia³ce
o numerach ewidencyjnych 332/13, 333/24 ³¹cz¹ca
ul. Jakuba Krauthofera z ul. Julii Moliñskiej - Woykowskiej
w miejscowoci Kórnik-Bnin (zgodnie z za³¹cznikiem nr 24
do niniejszej uchwa³y);
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kórnik.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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3097
UCHWA£A Nr VII/70/2003 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej
i zabudowy mieszkaniowej w Æmachowie wraz ze zmian¹ w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Wronki
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego we wsi Æmachowo obejmuj¹cy teren aktywizacji gospodarczej na dzia³kach nr: 121/2, 121/4, 11 i czêci
dzia³ki nr 121/5, zabudowy mieszkaniowej na dzia³kach nr:
121/6, 121/7, 151/1 i 151/2, drogê dojazdow¹ na czêci dzia³ki
nr 152 oraz tereny zieleni na czêci dzia³ki nr 121/5.
2. Uchwala siê zmianê w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki zatwierdzonym uchwa³¹ Nr IV/23/94 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia
28 padziernika 1994 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa
Pilskiego Nr 19, poz. 165 z dnia 15 listopada 1994 r.) obejmuj¹ca obszar dzia³ek wymienionych w ust. 1.
3. Plan miejscowy przedstawiono w postaci nastêpuj¹cych materia³ów:
a) ustaleñ zawartych w §§2 i 4 niniejszej uchwa³y,
b) rysunku planu miejscowego sporz¹dzonego na planszy
w skali 1:1.000 stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
4. Zmianê planu ogólnego gminy przedstawiono w postaci nastêpuj¹cych materia³ów:
a) ustaleñ zawartych w §§2, 3 i 4 niniejszej uchwa³y,
b) rysunku zmiany planu sporz¹dzonego na planszy w skali
1:10.000, stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§2. Przedmiotem planu jest:
1. Zmiana fragmentu planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Wronki polegaj¹ca na zmianie przeznaczenia dzia³ek nr wymienionych w §1 ust. 1, po³o¿onych w Æmachowie z terenu urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki
rolnej i polowej RP-U na tereny aktywizacji gospodarczej
AG i zabudowy mieszkaniowej z us³ugami MN/U.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru okrelonego w §1 ust. 1.
§3. Oznaczenia graficzne zawarte w legendzie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi
Æmachowo - Wróblewo - rysunek nr 5 w skali 1:10.000, s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami dla rysunku zmiany planu.
§4. Ustalenia programowo - przestrzenne:
A. Dla planu ogólnego gminy:

1. W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Wronki zmienia siê przeznaczenie
obszaru okrelonego w §1 ust. 1 uchwa³y, po³o¿onego we
wsi Æmachowo, z terenów urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki
polowej oznaczonych symbolem 6 RP-U na tereny aktywizacji gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej z us³ugami
zgodnie z za³¹cznikiem mapowym w skali 1:10.000.
2. Ustala siê liniê rozgraniczaj¹ca tereny AG od terenów
zabudowy mieszkaniowej z us³ugami MN/U po granicach
miêdzy dzia³k¹ nr 121/5, a dzia³kami nr 121/6 i nr 152, jak
w rysunku zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki - rys. nr 5 dla
wsi Æmachowo - Wróblewo.
3. Zamiast obowi¹zuj¹cego dotychczas symbolu 6 RP-U
nadaje siê:
a) terenami aktywizacji gospodarczej symbol Z - 6 AG,
b) terenami zabudowy mieszkaniowej z us³ugami symbol
Z - 14 MN/U.
4. W obszarze Z-6 AG adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê
i prowadzon¹ dzia³alnoæ z mo¿liwoci¹ jej rozbudowy
i przebudowy z przystosowaniem do nowych funkcji
gospodarczych. Teren przeznacza siê pod lokalizacjê budynków, budowli i zagospodarowania powierzchni (bez
obiektów), s³u¿¹cych aktywizacji gospodarczej, pod pojêciem której nale¿y rozumieæ tereny, na których dopuszcza
siê wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹, rzemielnicz¹, sk³adow¹, magazynow¹, przetwórcz¹ i wytwórcz¹, równie¿ na
skalê przemys³ow¹ o uci¹¿liwoci ograniczonej do granic
w³adania.
5. W obszarze 14 MN/U adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê
mieszkaniow¹, us³ugow¹, biurow¹ itp. z mo¿liwoci¹ jej
modernizacji, rozbudowy i przebudowy.
Zakres prowadzonych us³ug nie mo¿e kolidowaæ z podstawow¹ funkcj¹ terenu tj. mieszkalnictwem.
B. Dla planu miejscowego:
1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w skali 1:1.000, dla projektowanych terenów aktywizacji
gospodarczej AG i terenów zabudowy mieszkaniowej
z us³ugami MN/U, okrelonymi w punkcie A1, ustala siê
przeznaczenie poszczególnych obszarów i nadaje im symbole:
1D - istniej¹cy fragment publicznej (gminnej) drogi dojazdowej do terenów zabudowy mieszkaniowej i aktywizacji
gospodarczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 166

W obszarze 1D zostaje zarezerwowany teren pod rozbudowê
istniej¹cego skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 182 zgodnie z wymogami rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), a jego projekt nale¿y
uzgodniæ z Wielkopolskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich.
2MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej z us³ugami - adaptacja istniej¹cej, z mo¿liwoci¹ modernizacji i budowy nowych
obiektów:
- dopuszcza siê realizacje ma³ych obiektów i przeznaczenie
parterów budynków na dzia³alnoæ us³ugow¹ typu podstawowego w zakresie nieuci¹¿liwego handlu, rzemios³a,
gastronomii itp.
3MN/U - ustalenia jak dla terenu 2 MN/U
4AG - teren aktywizacji gospodarczej - adaptacja istniej¹cej
zabudowy z mo¿liwoci¹ modernizacji i budowy nowych
obiektów:
- dopuszcza siê wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹, rzemielnicza, sk³adow¹, magazynowa, przetwórcz¹ i wytwórcz¹,
równie¿ na skalê przemys³ow¹, o uci¹¿liwoci ograniczonej do granic w³adania;
- zaleca siê nie realizowanie obiektów kubaturowych
miêdzy innymi budynkiem gospodarczym, a granic¹
z parkiem podworskim;
5AG - teren aktywizacji gospodarczej - adaptacja istniej¹cej
zabudowy, z mo¿liwoci¹ modernizacji i budowy nowych
obiektów;
- pozosta³e ustalenia jak dla terenu 4 AG.
6ZL/ZI - teren ³êgowej zieleni izolacyjnej s³u¿¹cej ochronie
cieku wodnego (rzeki Ostrorogi)
Obszar winien byæ obsadzony wielopiêtrowa zieleni¹ (drzewa
i krzewy) dobran¹ gatunkowo do lokalnego rodowiska.
2. Poniewa¿ tereny MN/U i AG znajduj¹ siê na obszarze
by³ego folwarku i w bezporednim s¹siedztwie parku
podworskiego wpisanego pod nr A/462 do rejestru
zabytków województwa wielkopolskiego, zmiany w uk³adzie zabudowañ lub przebudowy dawnych budynków
folwarcznych tj. miêdzy innymi: stodo³y, obory, magazynów, spichlerza i gorzelni nale¿y zg³aszaæ i konsultowaæ
z Wielkopolskim Wojewódzkim konserwatorem zabytków
w Poznaniu.
3. Ustala siê zakaz realizacji na obszarze AG, obiektów
i konstrukcji wy¿szych od 50,0 m nad poziomem terenu
oraz instalowania urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie
elektromagnetyczne, wymagaj¹cych uzyskania pozytywnej opinii dowództwa WLOP.
I.
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Ustalenia w zakresie obs³ugi infrastrukturalnej.

1. Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków sanitarnych do czasu realizacji
oczyszczalni wiejskiej do szczelnych zbiorników bezodp³y-

wowych lub lokalnej oczyszczalni lub lokalnej oczyszczalni
zak³adowej pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnieñ i pozwoleñ wodno - prawnego na odprowadzenie
cieków oczyszczonych.
3. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci.
4. Obs³uga komunikacyjna obszarów MN/U i AG z drogi
wojewódzkiej nr 182 Miêdzychód - Wronki - Piotrowo Czarnków - Ujcie istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹ 1D.
Ustala siê zakaz urz¹dzania innych indywidualnych zjazdów
z drogi wojewódzkiej na obszary MN/U i AG.
5. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dachów
i jezdni po przeprowadzeniu przez urz¹dzenia podczyszczaj¹ce mog¹ byæ zrzucane do istniej¹cego cieku
wodnego pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno prawnego.
II. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska.
Inwestycje realizowane na terenach AG objêtych mniejsza
zmian¹ planu gminy wraz z ju¿ istniej¹cym zainwestowaniem
mog¹ okazaæ siê przedsiêwziêciami mog¹cymi znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko i zgodnie z §3 ust. 1 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 roku w sprawie
okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz.U. Nr 179, poz.
1490) mog¹ wymagaæ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania
ich na rodowisko.
§5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78),
zgoda na wy³¹czenie gruntów klasy IV z u¿ytków rolnych
uzyskana zosta³a decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego Nr
R.R.IX-77110/71/2003/Sz z dnia 18.07.2003 r.
§6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹
op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci naliczana
w wysokoci 20% od ró¿nicy wartoci gruntów przed i po
zmianie planu.
§7. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Wronki zatwierdzony Uchwa³¹ Nr IV/
23/94 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 padziernika 1994
r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Pilskiego Nr 19, poz. 165
z dnia 15 listopada 1994 r.) w czêciach sprzecznych
z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Gra¿yna Gromadziñska-Kopras
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VII/70/2003
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 166

 16596 

Poz. 3097

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 166

 16597 

Poz. 3098

3098
UCHWA£A Nr VIII/63/03 RADY GMINY W £UBOWIE
z dnia 3 wrzenia 2003 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego w obrêbie Pierzyska - Baranowo - dzia³ka nr ewid. 287
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r. z póniejszymi zmianami) oraz art. 26 i 36 ust.3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999 r. nr 15 poz. 139 z póniejszymi zmianami)
oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z 2003 r.) - Rada Gminy w £ubowie, uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w obrêbie Pierzyska - Baranowo - dzia³ka nr
ewid. 287, który stanowi czêciow¹ zmianê miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £ubowo,
zatwierdzonego Uchwal¹ Nr V/34/94 Rady Gminy £ubowo
z dnia 2.12.1994 r. og³oszon¹ w Dz.U. Woj. Poznañskiego Nr
22, poz. 239 z dnia 8.12.1994 r. w obszarach sprzecznych
z postanowieniami okrelonymi w m.p.z.p.
2. Przedmiotem planu jest zmiana istniej¹cego
rolniczego przeznaczenia terenu na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz zaprojektowanie uk³adu
przestrzennego wraz z postulowan¹ sieci¹ infrastruktury.
3. Integraln¹ czêæ planu stanowi rysunek planu w skali
1:1.000 (uk³ad przestrzenny z infrastruktur¹) - za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y.
4. Niniejsza uchwa³a zawiera ustalenia planu, zwane
dalej przepisami.
I.

Przepisy ogólne

§2. 1. Plan obejmuje dzia³kê nr 287 po³o¿on¹ w obrêbie
geodezyjnym Pierzyska - Baranowo o powierzchni 3,22 ha
w tym grunty rolne kl. V - 2,22 ha i VI - 1,00 ha
2. Grunty rolne kl. V i VI zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych nie wymagaj¹
zgody na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze.
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
odbywa siê w trybie uchwalenia niniejszego planu przez Radê
Gminy w £ubowie.
§3. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
umo¿liwienie inwestycyjnej dzia³alnoci w³acicielowi,
okrelenie zasad zagospodarowania terenu ró¿norodnym
podmiotom uczestnicz¹cym w procesie inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji konfliktów i optymalizacji korzyci
wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ w³adz samorz¹dowych
i inwestora.

2. Zasady zagospodarowania przestrzennego terenu
objêtego planem, o których mowa w §3 ust. 1, zgodne s¹
z wymogami ³adu przestrzennego, ochron¹ interesów
publicznych, lokalnych i ponadlokalnych w zakresie ekologii
oraz wymogami technicznymi okrelonymi w Prawie Budowlanym.
§4. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ zasady zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uk³adu komunikacyjnego i sieci poszczególnych
mediów.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, to podstawowe
przeznaczenie planu, pozosta³e elementy planu maj¹ charakter towarzysz¹cy, uzupe³niaj¹cy funkcjê podstawow¹.
2. Szczegó³owe ustalenia planu, okrelone w ramach
obszarów funkcjonalnych, zawarte s¹ w Przepisach Szczegó³owych.
3. Ustala siê, ¿e jakiekolwiek emisje z terenu objêtego
planem, musz¹ siê mieciæ w granicach dzia³ek budowlanych
i nie mog¹ przekroczyæ dopuszczalnych norm.
5. Okrelenie oddzia³ywania na rodowisko niniejszego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zawarte jest w Prognozie.
§5. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice zatwierdzenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce terenów o ró¿norodnym sposobie
u¿ytkowania - obowi¹zuj¹ce;
3) projektowane drogi dojazdowe w liniach rozgraniczaj¹cych;
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
5) strefy dopuszczalnej zabudowy;
6) projektowane pasy zieleni izolacyjnej;
7) rezerwa terenu pod trafostacjê;
8) projektowany teren przepompowni.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ zmiany obowi¹zuj¹cych
ustaleñ dot. ust. 1 pkt 6, 7, 8 w przypadku przyjêcia innych
rozwi¹zañ w zakresie przebiegu infrastruktury i projektowanych pasów zieleni izolacyjnej.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w decyzjach administracyjnych, nale¿y okrelaæ wed³ug
ustaleñ dla obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
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§6. Projektowana infrastruktura sieciowa - zawarta
w rysunku planu ma charakter postulowany, podobnie jak
ustalenia w zakresie projektowanej infrastruktury zawarte
w Przepisach Szczegó³owych.
Powy¿sze s³u¿y przedstawieniu zasad kszta³towania sieci
mediów w sposób profesjonalny, opracowany przez specjalistów bran¿owych, dostosowanych do potrzeb realizacji, ale
nie stanowi¹cych barier w przepisach w przypadku innej
formu³y realizacji. Problemy te ostatecznie rozstrzygn¹ projekty budowlane.
1. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia terenu, podziemnego
lub naziemnego obowi¹zuje zakaz wykonywania trwa³ych
urz¹dzeñ terenowych, nasadzeñ, do czasu likwidacji kolizji, niezale¿nie od tego czy obszary te zosta³y zaznaczone
na rysunku planu.
2. Uzbrojenie istniej¹ce, nie koliduj¹ce, lub bez mo¿liwoci
prze³o¿enia, nale¿y adaptowaæ na warunkach okrelaj¹cych jego przydatnoæ dla docelowych rozwi¹zañ
infrastruktury projektowanego zainwestowania, wed³ug
dokumentacji technicznych i programowych.

wania na rodowisko dotycz¹c¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§8. 1. Ustala siê zasadê wykonywania badañ gruntowowodnych dla poszczególnych obszarów zainwestowania przed
podjêciem okrelonej inwestycji, zale¿nie od potrzeb wynikaj¹cych z projektu budowlanego.
2. Ustala siê obowi¹zek wykonania prac dostosowawczych dla ca³ego terenu zainwestowania w granicach zatwierdzenia planu, przez wykonanie systemu sieci ekologicznej
lokalnej melioracji, gwarantuj¹cej odprowadzenie wód
powierzchniowych i gruntowych do systemu okrelonego
w ustaleniach dotycz¹cych infrastruktury.
3.

Ustala siê nastêpuj¹ce tereny funkcjonalne planu:

3) przepisach szczegó³owych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego);

Symbol: Przeznaczenie:
M1 - M4 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji us³ug ogólno-osiedlowych wbudowanych w parterach budynków mieszkalnych.
Zabudowa jednorodzinna w zieleni przydomowej. Na terenie
M2 dopuszcza siê realizacjê zabudowy szeregowej lub bliniaczej.
EE Rezerwa terenu pod projektowan¹ trafostacjê.
NORezerwa terenu pod projektowan¹ przepompowniê cieków.
KD2 - KD3 Projektowane drogi dojazdowe w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1 Projektowana droga dojazdowa poszerzona do 9,0 m
(docelowo 12,0 m).
ZI Projektowane pasy zieleni izolacyjnej.
Uwaga: tereny EE i NO dopuszcza siê w³¹czyæ do przylegaj¹cych terenów zabudowy mieszkaniowej lub przeznaczyæ na
zieleñ izolacyjn¹ publiczn¹ w wypadku nie wykorzystania dla
celów zwi¹zanych z infrastruktur¹.
4. Ustalenia urbanistyczno-architektoniczne dla terenów
funkcjonalnych obszaru planu.

4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y;

1) Podstawow¹ funkcj¹ terenów oznaczonych symbolami M
- jest funkcja mieszkaniowa, pozosta³e funkcje maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy.

5) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym obszarze, wyznaczonym liniami
rozgraniczaj¹cymi;

2) Budynki nale¿y realizowaæ jako maksymalnie 2 - kondygnacyjne, przy za³o¿eniu, ¿e drug¹ kondygnacjê stanowi
poddasze (u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe).

3. Ze wzglêdu na koniecznoæ ochrony rodowiska przyrodniczego ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektów
mieszkalnych we wszystkie dostêpne media gwarantuj¹ce
spe³nienie tego warunku.
§7. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach Uchwa³y jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1;
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w £ubowie, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym, przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym lub funkcji uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ dotychczasowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;
7) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ grupy obszarów objête
niniejszym planem, przeznaczonym pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ilekroæ w dalszych przepisach Uchwa³y jest mowa
o prognozie - nale¿y przez to rozumieæ prognozê oddzia³y-

3) Dachy budynków nale¿y projektowaæ jako dwuspadowe
lub wielospadowe o spadku po³aci dachowej 25°- 45°,
w miarê jednolitym dla p³aszczyzn widokowych poszczególnych obszarów zabudowy.
4) Maksymalna dopuszczalna wysokoæ budynków w kalenicy wynosi 11,0 m.
5) Budynki mieszkalne jednorodzinne nale¿y projektowaæ
jako wolnostoj¹ce, na terenie M2 dopuszcza siê budynki
w zabudowie szeregowej lub bliniaczej. Kszta³t dachu
powinien wyznaczyæ pierwszy pobudowany budynek
w danym terenie (M1, M2, M3, M4). Postuluje siê architekturê nawi¹zuj¹c¹ do otaczaj¹cego krajobrazu, typu wiejskiego.
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6) Ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy na 25%
powierzchni dzia³ki, dla zabudowy szeregowej maksymalnie 35%. Po wewnêtrzny, utwardzony, uk³ad komunikacyjny przeznacza siê maksymalnie 10% powierzchni dzia³ki.
Pozosta³¹ czêæ nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ przydomow¹.

Zapotrzebowanie rednie dobowe Qdr = 24,0 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qdmax = 36,0 m3/d
Zapotrzebowanie rednie godzinowe Qhr = 1,5 m3/h
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qhmax = 3,0 m3/h
Zapotrzebowanie sekundowe Qs = 0,8 l/s.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych.

7) Nie dopuszcza siê krycia dachów: pap¹ czarn¹ g³adk¹,
eternitem, blach¹ falist¹ - nale¿y zadbaæ o jednolitoæ
pokrycia dachowego (dachówka, gont, papa dachówkopodobna) dla poszczególnych zespo³ów zabudowy.

Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obecnie nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. W pierwszym etapie zabudowy osiedla dopuszcza siê
budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych na poszczególnych dzia³kach i okresowe wywo¿enie
cieków do oczyszczalni zlokalizowanej w Strychowie.
Docelowo w Gminie zak³ada siê budowê sieci kanalizacji
sanitarnej pod³¹czonej do oczyszczalni w Strychowie, która
swym zasiêgiem obejmie równie¿ wie Baranowo. Z uwagi na
konfiguracjê terenu, na projektowanym osiedlu za³o¿ono
grawitacyjn¹ kanalizacjê sanitarn¹ doprowadzon¹ do pó³nocnego krañca w/w terenu, sk¹d dalej cieki bêd¹ t³oczone do
projektowanej sieci kanalizacyjnej w Baranowie i dalej do
oczyszczalni. Projektowana przepompownia cieków z uwagi
na bardzo ma³¹ ich iloæ (0,80 l/s) winna byæ obiektem
wy³¹cznie podziemnym. Szczegó³y dotycz¹ce przebiegu tras
oraz rednic projektowanych kana³ów pokazano na rysunku
planu.

8) Nie dopuszcza siê stosowania ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów ¿elbetowych - ogrodzenia nale¿y wykonaæ jako a¿urowe (przewit min. 30%) do wysokoci
maksymalnej 1,50 m.
9) W przypadku realizacji podpiwniczeñ nale¿y bezwzglêdnie
wykonaæ badania gruntowo-wodne, a wyniesienie posadzki parteru budynku ponad poziom terenu dopuszcza
siê maksymalnie do 1,0 m.
10) Gara¿e nale¿y realizowaæ w parterze jako wbudowane lub
przybudowane do bry³y budynku pod warunkiem zachowania spójnoci architektonicznej obiektów oraz przewidzianych prawem budowlanym odleg³oci od granicy
dzia³ki (dotyczy wy³¹cznie zabudowy wolnostoj¹cej).
11) Obiekty trafostacji na terenach oznaczonych symbolem EE
nale¿y dostosowaæ architektonicznie do ca³oci zespo³u
zabudowy (zadaszenia, wykoñczenie) nale¿y równie¿ zapewniæ ca³odobow¹ dostêpnoæ od drogi dla obs³ugi
energetycznej.
§9. Ustalenia w zakresie infrastruktury.
1. Ustalenia w zakresie komunikacji.
1) Ustala siê dojazd do terenów zabudowy mieszkaniowej z drogi dojazdowej KD1 o szerokoci 9,0 m
z postulowanym poszerzeniem do 12,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych - odleg³oæ zabudowy od drogi min.
6,0 m.
2) Ustala siê drogi dojazdowe KD2 i KD3 o szerokoci 10,0
m w liniach rozgraniczaj¹cych z zachowaniem odleg³oci zabudowy od drogi min. 5,0 m. W pó³nocnowschodnim krañcu drogi KD3 (rejon skrzy¿owania),
ustala siê siêgacz o szerokoci 6,0 m przy czym
dopuszcza siê w³¹czenie siêgacza do obs³ugiwanej
przez niego dzia³ki budowlanej.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków.
1) Zaopatrzenie w wodê.
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obecnie nie posiada sieci wodoci¹gowej.
Najbli¿szy wodoci¹g po³o¿ony jest we wsi Baranowo.
Aby zaopatrzyæ w wodê pitn¹ tereny przeznaczone pod
zainwestowanie proponuje siê budowê osiedlowej sieci
wodoci¹gowej o rednicy ø100, oraz pod³¹czenie jej do istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego w Baranowie.
Przewidywane zapotrzebowanie wody dla tego osiedla wyniesie:

3) Odprowadzenie wód opadowych.
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nie posiada sieci kanalizacji deszczowej. Dla
odprowadzenia wód opadowych z w/w terenu proponuje siê
budowê wewnêtrznej osiedlowej sieci kanalizacji deszczowej,
której odprowadzenie nast¹pi do rowu po³o¿onego na pó³noc
od omawianego terenu. Szczegó³y dotycz¹ce przebiegu tras
oraz rednic projektowanych kana³ów pokazano na rysunku
planu.
3. Ustalenia w zakresie sieci gazowej.
1) Stan istniej¹cy
Miejscowoæ Pierzyska - Baranowo jest zgazyfikowana.
We wsi Baranowo jest zlokalizowany gazoci¹g redniego
cinienia Dn63 doprowadzaj¹cy gaz do odbiorców ze stacji
redukcyjno-pomiarowej wysokiego cinienia zlokalizowanej
na terenie wsi £ubowo.
Sieæ gazowa znajduje siê w odleg³oci ok. 1,8 km od obszarów
objêtych projektem planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar ten jest zgazyfikowany gazem ziemnym zaazotowanym podgrupy GZ-35 wg PN 87/C-96001 o wartoci opa³owej
26,0 Mj/ m3n.
Istniej¹cy, uk³ad gazoci¹gów redniego cinienia mo¿e stanowiæ podstawê gazyfikacji rozpatrywanych obszarów.
2) Stan projektowany
Dla projektowanego osiedla przyjêto wskaniki zapotrzebowania gazu zapewniaj¹ce zaspokojenie potrzeb cieplnych do
ogrzewania oraz do celów socjalnych budownictwa jednorodzinnego.
Dla budownictwa jednorodzinnego wskanik zapotrzebowania gazu podgrupy GZ-35 wynosi 3,9 m3n/h oraz 4.900 m3n/
rok (dla jednego odbiorcy):
- dzia³ka 287 - 37 odbiorców tj. 144,3 m3n/h oraz 181,3 tys.
m3n/rok.
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W przypadku realizacji budynków mieszkalnych w systemie
szeregowym liczba odbiorców wzronie - stosownie do tego
wzronie zapotrzebowanie gazu.
Gazyfikacja obszarów odbywaæ siê bêdzie gazem pod
rednim cinieniem, gazoci¹gami polietylenowymi SDR-11
o rednicy Dz 63 mm. Przy³¹cza bêd¹ wykonane z rur polietylenowych (PE) zgodnie z Wytycznymi realizacji sieci
gazowych z polietylenu w WOGZ - wersja III.
W rozpatrywanym rejonie rozprowadzany bêdzie gaz ziemny
zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN 87/C-96001.
Dla potrzeb opracowania przyjmuje siê minimalne, podstawowe odleg³oci sieci gazowych od obiektów terenowych
(w tym od innego uzbrojenia podziemnego), zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
(Dz.U. Nr 97/2001 poz. 1055) w sprawie. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe.
Realizacja tak znacznej rozbudowy sieci gazowej (doprowadzenie gazu do obszaru objêtego planem) mo¿e odbywaæ siê
w oparciu o przepisy Prawa Energetycznego.
Operatorem sieci gazowej jest PGNiG S.A. - Oddzia³ Wielkopolski Zak³ad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Grobla 15.
4. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki.
1) Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne nale¿y zabezpieczyæ teren pod
lokalizacjê kablowych stacji transformatorowych 15/
0,4 kV oraz zabezpieczyæ pasy techniczne umo¿liwiaj¹ce pobudowanie linii SN 15 kV i nn 0,4 kV.
2) Nale¿y dla linii elektroenergetycznych napowietrznych
i kablowych zachowaæ strefy ochronne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. O warunki przy³¹czenia do
sieci, nale¿y wyst¹piæ do EP S.A Rejon Dystrybucji
Gniezno. Realizacja w/w inwestycji nast¹pi na zasadach obowi¹zuj¹cej ustawy Prawo Energetyczne.
3) Do trafostacji nale¿y umo¿liwiæ ca³odobowy dostêp dla
s³u¿b energetycznych Energetyki Poznañskiej S.A.
5. Ustalenia w zakresie telekomunikacji
1) W strefie uzbrojenia podziemnego nale¿y uwzglêdniæ
potrzeby dla urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.

Poz. 3098

2) Przy zmianie przeznaczenia terenu nale¿y dokonaæ
w ksiêgach wieczystych wpisu drogi koniecznej, dotycz¹cego istniej¹cych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
3) W przypadku kolizji z istniej¹cymi urz¹dzeniami
telekomunikacyjnymi, na przebudowê nale¿y uzyskaæ
warunki z TP S.A. ZT Poznañ  Miasto, Dzia³ Paszportyzacji Dokumentacji ul. Bu³garska 55.
6. Inne ustalenia
1) Po zrealizowaniu zabudowy mieszkaniowej osiedla
nale¿y je wyposa¿yæ w pojemniki na odpady, obs³ugiwane przez s³u¿by komunalne. Odpady nale¿y
sortowaæ.
2) W razie przypadkowego odkrycia archeologicznego
nale¿y ten fakt zg³osiæ Konserwatorowi Zabytków
Archeologicznych ul. Wodna 27, 61-834 Poznañ.
III. Przepisy koñcowe
§10. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 8%.
§11. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy £ubowo wymieniony w §1 ust. 1 niniejszej
uchwa³y w czêci dotycz¹cej dz. nr ewid. 287 w obrêbie
geodezyjnym Pierzyska - Baranowo.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w £ubowie.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Grabowski
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VIII/63/03
Rady Gminy w £ubowie
z dnia 3 wrzenia 2003 r.
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3099
UCHWA£A Nr VIII/64/03 RADY GMINY W £UBOWIE
z dnia 3 wrzenia 2003 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego w Imielnie dz. nr ewid.: 197 i 209
Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r. z póniejszymi zmianami) oraz art. 26 i 36 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 z 2003 r.) - Rada Gminy w £ubowie, uchwala co
nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Imielnie dz. nr ewid. 197 i 209. który stanowi
czêciow¹ zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy £ubowo, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
V/34/94 Rady Gminy w £ubowie z dnia 2.12.1994 r. og³oszon¹
w Dz.U. Woj. Poznañskiego Nr 22 poz. 239 z dnia 8.12.1994
r. w obszarach sprzecznych z postanowieniami okrelonymi
w m.p.z.p. Gminy £ubowo.
2. Przedmiotem planu jest zmiana istniej¹cego
rolniczego przeznaczenia terenu na cele budownictwa mieszkaniowego oraz zaprojektowanie uk³adu przestrzennego wraz
z postulowan¹ sieci¹ infrastruktury.
3. Integraln¹ czêæ planu stanowi¹ rysunki planu w skali
1:1.000 (zawieraj¹ce uk³ad przestrzenny wraz z infrastruktur¹):
- za³¹cznik nr 1 do uchwa³y dotycz¹cy terenu dz. nr 197,
- za³¹cznik nr 1 a do uchwa³y dotycz¹cy terenu dz. nr 209.
4. Niniejsza uchwa³a zawiera ustalenia planu, zwane
dalej przepisami.
I.

PRZEPISY OGÓLNE

§2. 1. Plan obejmuje dzia³ki po³o¿one w wsi Imielno wymienione w §1 obejmuj¹ce grunty rolne:,

3) rowy - nie podlegaj¹ zmianie przeznaczenia s¹ adaptowane w planie.
§3. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
umo¿liwienie inwestycyjnej dzia³alnoci w³acicielowi, okrelenie zasad zagospodarowania terenów ró¿nym podmiotom
uczestnicz¹cym w procesie inwestycji, przy jednoczesnej
minimalizacji konfliktów i optymalizacji korzyci wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ w³adz samorz¹dowych i inwestora.
2. Zasady zagospodarowania przestrzennego terenów
objêtych planem, o których mowa w ust. 1 zgodne s¹
z wymogami ³adu przestrzennego, ochron¹, interesów
publicznych, lokalnych i ponadlokalnych w zakresie ekologii
oraz wymogami technicznymi okrelonymi w Prawie Budowlanym.
§4. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ zasady zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, uk³adu komunikacyjnego i sieci poszczególnych mediów. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, to
podstawowe przeznaczenie planu, pozosta³e elementy planu
maj¹ charakter, uzupe³niaj¹cy funkcjê podstawow¹.
2. Szczegó³owe ustalenia planu, okrelone w ramach
obszarów funkcjonalnych, zawarte s¹ w Przepisach Szczegó³owych.
3. Ustala siê, ¿e jakiekolwiek emisje z terenów objêtych
planem, musz¹ siê mieciæ w granicach dzia³ek budowlanych
i nie mog¹ przekroczyæ norm dopuszczalnych.
4. Okrelenie oddzia³ywania na rodowisko niniejszego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarte jest w Prognozie.
§5. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunkach planu (za³¹czniki nr 1 i nr 1a do uchwa³y) s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1) granice zatwierdzenia planu;

1) Dzia³ka nr 197 - klasy IV - 0,20 ha, kl. V = 2,33 ha, rowy
- 0,07 ha i nieu¿ytki 0,05 ha - razem 2,65 ha

2) linie rozgraniczaj¹ce terenów o ró¿norodnym sposobie
u¿ytkowania - obowi¹zuj¹ce;

2) Dzia³ka nr 209 - kl.V = 0,53 ha i kl. VI = 2,71 ha- razem 3,24
ha.

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2. Grunty rolne wymienione w §2 ust. 1 nie wymagaj¹
zgody na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych w zakresie:

4) strefy dopuszczalnej zabudowy;
5) projektowane drogi dojazdowe w liniach rozgraniczaj¹cych;
6) rezerwa terenu pod trafostacje;

1) gruntów kl. IV - z uwagi na area³ poni¿ej 1,00 ha,

7) projektowany teren przepompowni;

2) gruntów klasy V i VI i nieu¿ytków - z uwagi na nisk¹ klasê
bonitacyjn¹,

8) strefa uci¹¿liwoci elektroenergetycznej (wolna od zabudowy);
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9) projektowane pasy zieleni izolacyjnej.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ zmiany obowi¹zuj¹cych
ustaleñ dot. ust. 1 pkt 6, 7 i 9 w przypadku przyjêcia innych
rozwi¹zañ w zakresie przebiegu infrastruktury i projektowanych pasów zieleni izolacyjnej.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w decyzjach administracyjnych, nale¿y okrelaæ wed³ug
ustaleñ dla obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§6. 1. Projektowana infrastruktura sieciowa - ma
charakter postulatywny, podobnie jak ustalenia w zakresie
projektowanej infrastruktury zawarte w Przepisach Szczegó³owych. Powy¿sze s³u¿y przedstawieniu zasad kszta³towania
sieci mediów w sposób profesjonalny, opracowany przez
specjalistów bran¿owych, dostosowanych do potrzeb realizacji, ale nie stanowi¹cych barier w przepisach w przypadku
innej formu³y realizacji. Problemy te ostatecznie rozstrzygn¹
projekty budowlane.
2. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia podziemnego
lub naziemnego obowi¹zuje zakaz wykonywania trwa³ych
urz¹dzeñ terenowych, nasadzeñ, do czasu likwidacji kolizji,
niezale¿nie od tego czy obszary te zosta³y zaznaczone na
rysunku planu.
3. Uzbrojenie istniej¹ce, nie koliduj¹ce, lub bez mo¿liwoci prze³o¿enia, nale¿y adaptowaæ na warunkach okrelaj¹cych jego przydatnoæ dla docelowych rozwi¹zañ infrastruktury projektowanego zainwestowania, wed³ug dokumentacji
technicznych i programowych.
4. Ze wzglêdu na koniecznoæ ochrony rodowiska
przyrodniczego ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektów
mieszkalnych we wszystkie dostêpne media gwarantuj¹ce
spe³nienie tego warunku.
§7. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach Uchwa³y jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1;
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w £ubowie, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
3) przepisach szczegó³owych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego);
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunki planu
w skali 1:1.000 stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 i 1a do niniejszej
uchwa³y;
5) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym obszarze, wyznaczonym liniami
rozgraniczaj¹cymi;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym, przeznaczeniu uzupe³niaj¹cemu lub funkcji uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ dotychczasowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;

7) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ grupy obszarów objête
niniejszym planem, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ilekroæ w dalszych przepisach Uchwa³y jest mowa
o prognozie - nale¿y przez to rozumieæ prognozê oddzia³ywania na rodowisko dotycz¹c¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§8. 1. Ustala siê zasadê wykonywania badañ gruntowowodnych dla poszczególnych obszarów zainwestowania przed
podjêciem budowy, zale¿nie od potrzeb wynikaj¹cych z projektu budowlanego.
2. Ustala siê obowi¹zek wykonania prac dostosowawczych dla ca³ego terenu zainwestowania w granicach zatwierdzenia planu, przez wykonanie systemu sieci ekologicznej
lokalnej melioracji, gwarantuj¹cej odprowadzenie wód
powierzchniowych i gruntowych do systemu okrelonego
w ustaleniach dotycz¹cych infrastruktury.
3.

Ustala siê nastêpuj¹ce tereny funkcjonalne planu:

1) Imielno dz. Nr 197
Symbol: Przeznaczenie:
M1 - M4 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji us³ug ogólno - osiedlowych wbudowanych w parterze budynków mieszkalnych.
Zabudowie mieszkaniowej towarzyszy zieleñ przydomowa.
Do terenów M1 i M4 w czêciach oznaczonych pod zabudowê
szeregow¹ dopuszcza siê zamiennie realizacjê zabudowy bliniaczej.
KD1, KD2 Istniej¹ce, projektowane do poszerzenia drogi
dojazdowe w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD3 Projektowana droga dojazdowa w liniach rozgraniczaj¹cych.
KX Projektowane drogi pieszojezdne dla obs³ugi projektowanych elementów infrastruktury.
EE Teren rezerwowany pod lokalizacjê stacji transformatorowej.
NOTeren rezerwowany pod projektowan¹ przepompowniê
cieków.
Uwaga: Tereny KX, EE, NO dopuszcza siê w³¹czyæ do s¹siaduj¹cych dzia³ek zabudowy mieszkaniowej w wypadku nie
wykorzystania ich dla celów zwi¹zanych z realizacj¹
infrastruktury.
2) Nale¿y utrzymaæ oraz konserwowaæ istniej¹ce rowy melioracyjne, na odcinkach projektowanych do zasypania ze
wzglêdów komunikacyjnych, nale¿y zapewniæ ich
dro¿noæ poprzez skanalizowanie.
3) Budynki mieszkalne w s¹siedztwie lasu nale¿y lokalizowaæ
w odleg³oci zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo po¿arowe terenów lenych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4) Imielno dz. nr 209
Symbol: Przeznaczenie:
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M1 - M3 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji nieuci¹¿liwych us³ug
ogólno-osiedlowych wbudowanych w budynek mieszkalny.
Zabudowie mieszkaniowej towarzyszy zieleñ przydomowa.
Dla terenów M2 i M3 w czêciach przeznaczonych pod zabudowê szeregow¹, dopuszcza siê zamiennie realizacjê zabudowy bliniaczej.
KD1 Istniej¹ca, projektowana do poszerzenia droga dojazdowa w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD2, KD3 Projektowane drogi dojazdowe w liniach rozgraniczaj¹cych.
EE Teren rezerwowany pod lokalizacjê stacji transformatorowej.
NOTeren rezerwowany pod projektowan¹ przepompowniê
cieków.
Uwaga: Tereny EE i NO dopuszcza siê w³¹czyæ do przylegaj¹cych terenów zabudowy mieszkaniowej lub przeznaczyæ na
zieleñ publiczn¹ w wypadku nie wykorzystania ich dla celów
zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury.
4. Ustalenia urbanistyczno-architektoniczne dla terenów
funkcjonalnych planu (dz. nr 197.209).
1) Podstawow¹ funkcj¹ terenów oznaczonych symbolami M
- jest funkcja mieszkaniowa, pozosta³e funkcje maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy.
2) Budynki nale¿y realizowaæ jako jednorodzinne maksymalnie 2-kondygnacyjne, przy za³o¿eniu, ¿e drug¹ kondygnacjê stanowi poddasze (u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe).
3) Dachy budynków nale¿y projektowaæ jako dwuspadowe
lub wielospadowe o spadku po³aci dachowej 25°-45°,
w miarê jednolitym dla p³aszczyzn widokowych poszczególnych obszarów zabudowy.
4) Maksymalna dopuszczalna wysokoæ budynków w kalenicy wynosi 11,0 m.
5) Budynki mieszkalne jednorodzinne nale¿y projektowaæ
jako wolnostoj¹ce, w zabudowie szeregowej lub bliniaczej.
6) Ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy na 25%
powierzchni dzia³ki, dla zabudowy szeregowej maksymalnie 35% - maksymalnie 10% powierzchni dzia³ki mo¿e
stanowiæ wewnêtrzny utwardzony uk³ad komunikacyjny,
pozosta³¹ czêæ dzia³ki nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ
przydomow¹.
7) Nie dopuszcza siê krycia dachów: pap¹ czarn¹ g³adk¹,
eternitem, blach¹ falist¹ - nale¿y zadbaæ o jednolitoæ
pokrycia dachowego (dachówka, gont, papa dachówkopodobna) dla poszczególnych zespo³ów zabudowy.
8) Nie dopuszcza siê stosowania ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów ¿elbetowych - ogrodzenia nale¿y wykonaæ jako a¿urowe (przewit min. 30%) do wysokoci
maksymalnej 1,50 m.
9) W przypadku realizacji podpiwniczeñ nale¿y bezwzglêdnie
wykonaæ badania gruntowo-wodne, a wyniesienie posadzki parteru budynku ponad poziom terenu dopuszcza
siê maksymalnie do 1,0 m.

10) Gara¿e nale¿y realizowaæ jako wbudowane lub przybudowane do bry³y budynku pod warunkiem zachowania
spójnoci architektonicznej obiektów oraz przewidzianych
prawem budowlanym odleg³oci od granicy dzia³ki.
11) Nie dopuszcza siê realizacji gara¿y lub budynków gospodarczych jako wolnostoj¹cych poza stref¹ dopuszczalnej
zabudowy.
12) Obiekty trafostacji na terenach oznaczonych symbolem EE
nale¿y dostosowaæ architektonicznie do ca³oci zespo³u
zabudowy (zadaszenia wykoñczenie) nale¿y równie¿ zapewniæ ca³odobow¹ dostêpnoæ od drogi dla obs³ugi
energetycznej.
§9. Ustalenia w zakresie infrastruktury
1. Ustalenia w zakresie komunikacji.
1) Imielno dz. Nr 197
a) Ustala siê dojazd do terenu zabudowy mieszkaniowej
z istniej¹cej drogi symbol KD1 o szerokoci 12,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych. Odleg³oæ zabudowy od
drogi min. 6,0 m oraz z istniej¹cej drogi KD-2 poszerzonej do 10,0 m (postulowane 12,0 m) - minimalna
odleg³oæ zabudowy od drogi 6,0 m.
b) Ustala siê drogê dojazdow¹ (ulicê osiedlow¹) o symbolu: KD3 o szerokoci 10,0 m - odleg³oæ od zabudowy min. 6,0 m oraz we fragmencie 10,0 m.
c) ustala siê dwie drogi pieszojezdne KX (w rejonie rowu)
o szerokoci 8,0 m (wraz z rowem) dla celów obs³ugi
technicznej. W wypadku przyjêcia innych rozwi¹zañ
infrastrukturalnych dopuszcza siê w³¹czenie obu dróg
do obszarów przylegaj¹cych dzia³ek.
2) Imielno dz. nr 209
a) Ustala siê dojazd do terenu zabudowy mieszkaniowej
z istniej¹cej drogi - symbol KD1 o szerokoci 13,0m
postulowane poszerzenie o 2,0 m do 15,0 m. Odleg³oæ
zabudowy od drogi 6,0 m. Droga z placem nawrotu,
docelowo postulowane powi¹zanie z istniej¹c¹ drog¹
poln¹ (dz. nr 43).
b) Ustala siê drogi dojazdowe (ulice osiedlowe): KD2
o szerokoci 10,0 m odleg³oæ zabudowy min. 6,0 m,
KD3 o szerokoci 10,0 m (siêgacz z placem nawrotu),
odleg³oæ zabudowy wg rysunku planu.
c) Realizacja drogi dojazdowej ³¹cz¹cej teren osiedla
z drog¹ gminn¹ wymienian¹ w pkt 2a (dz. nr 43) wymaga odrêbnego opracowania.
2.

Ustalenia w zakresie wodoci¹gów i kanalizacji.

1) Imielno dz. Nr 197
a) Zaopatrzenie w wodê.
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obecnie nie posiada sieci wodoci¹gowej.
Najbli¿szy wodoci¹g po³o¿ony jest we wsi Imielno.
Aby zaopatrzyæ w wodê pitn¹ tereny przeznaczone pod
zainwestowanie proponuje siê budowê osiedlowej sieci wodoci¹gowej o rednicy ø100,
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pod³¹czenie jej do istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego w Imielnie.
Przewidywane zapotrzebowanie wody dla tego osiedla wyniesie:
Zapotrzebowanie rednie dobowe Qdr = 14,4 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qdmax = 21,6 m3/d
Zapotrzebowanie rednie godzinowe Qhr = 0,9 m3/h
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qhmax= 1,8 m3/h
Zapotrzebowanie sekundowe Qs = 0,5 l/s.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych.
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obecnie nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej.
W pierwszym etapie zabudowy osiedla dopuszcza siê budowê
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych na
poszczególnych dzia³kach i okresowe wywo¿enie cieków do
oczyszczalni cieków. Docelowo w Gminie zak³ada siê budowê sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków we wsi
Przyborowo, która swym zasiêgiem obejmie równie¿ wie
Imielno. Z uwagi na konfiguracjê terenu, na projektowanym
osiedlu za³o¿ono grawitacyjn¹ kanalizacjê sanitarn¹ doprowadzon¹ do krañca osiedla, sk¹d cieki bêd¹ t³oczone do projektowanej sieci kanalizacyjnej w Imielnie. Projektowana przepompownia cieków z uwagi na bardzo ma³¹ ich iloæ (0,50
l/s) winna byæ obiektem wy³¹cznie podziemnym. Szczegó³owy
przebieg tras, rzêdnych, spadków i rednic projektowanych
kana³ów pokazano na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
c) Odprowadzenie wód opadowych.
Teren objêty, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie posiada sieci kanalizacji deszczowej. Dla
odprowadzenia wód opadowych z w/w terenu proponuje siê
budowê wewnêtrznej osiedlowej sieci kanalizacji deszczowej,
z której odprowadzenie wód opadowych nast¹pi do rowu
po³o¿onego na wschód od terenu opracowania. Szczegó³y
dotycz¹ce przebiegu tras oraz rednic projektowanych kana³ów pokazano na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2) Imielno - dzia³ka nr 209
a) Zaopatrzenie w wodê
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obecnie nie posiada sieci wodoci¹gowej. Najbli¿szy wodoci¹g po³o¿ony jest we wsi Imielno. Aby zaopatrzyæ
w wodê pitn¹ tereny przeznaczone pod zainwestowanie
proponuje siê budowê osiedlowej sieci wodoci¹gowej o rednicy ø100 oraz pod³¹czenie jej do istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w Imielnie.
Przewidywane zapotrzebowanie wody dla tego osiedla wyniesie:
Zapotrzebowanie rednie dobowe Qdr = 22,4 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qdmax =33,6 m3/d
Zapotrzebowanie rednie godzinowe Qhr = 1,4 m3/h
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qhmax= 2,8 m3/h
Zapotrzebowanie sekundowe Qs = 0,8 l/s.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych.
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obecnie nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej.
W pierwszym etapie zabudowy osiedla dopuszcza siê budowê
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych na
poszczególnych dzia³kach i okresowe wywo¿enie cieków do
oczyszczalni cieków. Docelowo w Gminie zak³ada siê budo-
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wê sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków we wsi
Przyborowo, która swym zasiêgiem obejmie równie¿ wie
Imielno. Z uwagi na konfiguracjê terenu, na projektowanym
osiedlu za³o¿ono grawitacyjn¹ kanalizacjê sanitarn¹ doprowadzon¹ do krañca osiedla, sk¹d cieki bêd¹ t³oczone do projektowanej sieci kanalizacyjnej w Imielnie. Projektowana
przepompownia cieków z uwagi na bardzo ma³¹ ich iloæ (0,8
l/s) winna byæ obiektem wy³¹cznie podziemnym.
Szczegó³y dotycz¹ce przebiegu tras oraz rednic projektowanych kana³ów pokazano na za³¹czniku nr 1a do mniejszej
uchwa³y.
c) Odprowadzenie wód opadowych.
Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie posiada sieci kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wód opadowych z w/w terenu proponuje siê
budowê wewnêtrznej osiedlowej sieci kanalizacji deszczowej,
z której odprowadzenie wód opadowych nast¹pi do rowu
po³o¿onego na wschód od omawianego terenu opracowania.
Szczegó³owy przebieg tras, rzêdnych, spadków i rednic
projektowanych kana³ów pokazano na za³¹czniku nr 1a do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustalenia w zakresie sieci gazowej. Imielno dz. nr 197
i 209
1) Stan istniej¹cy
Miejscowoæ Imielno jest zgazyfikowana. W miejscowoci
Imielno jest zlokalizowany gazoci¹g redniego cinienia Dn 90
doprowadzaj¹cy gaz do odbiorców ze stacji redukcyjno pomiarowej wysokiego cinienia zlokalizowanej na terenie
miejscowoci Lednogóra.
Sieæ gazowa znajduje siê w odleg³oci ok. 1 km od obszarów
objêtych projektem planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar ten jest zgazyfikowany gazem ziemnym zaazotowanym podgrupy GZ-35 wg PN 87/C-96001 o wartoci opa³owej
26,0 Mj/ m3n.
Istniej¹cy uk³ad gazoci¹gów redniego cinienia mo¿e stanowiæ podstawê gazyfikacji rozpatrywanych obszarów.
2) Stan projektowany
W obszarze objêtym planem projektuje siê zabudowê jednorodzinn¹.
Przyjêto wskaniki zapotrzebowania gazu zapewniaj¹ce
zaspokojenie potrzeb cieplnych do ogrzewania oraz do celów
socjalnych budownictwa jednorodzinnego.
Dla budownictwa jednorodzinnego wskanik zapotrzebowania gazu podgrupy GZ-35 wynosi 3,9 m3n/h oraz 4.900 m3n/
rok (dla jednego odbiorcy):
- dzia³ka 197-27 odbiorców tj. 105,3 m3n/h oraz 132,3 tys.
m3n/rok
- dzia³ka 209-39 odbiorców tj. 152,1 m3n/h oraz 191,1 m3n/
rok.
Gazyfikacja obszarów odbywaæ siê bêdzie gazem pod
rednim cinieniem, gazoci¹gami polietylenowymi SDR-11
o rednicy Dz 63 mm. Przy³¹cza bêd¹ wykonane z rur polietylenowych (PE) zgodnie z Wytycznymi realizacji sieci
gazowych z polietylenu w WOGZ - wersja III. W rozpatrywanym rejonie rozprowadzany bêdzie w dalszym ci¹gu gaz
ziemny zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN 87/C-96001. Dla
potrzeb opracowania przyjmuje siê minimalne, podstawowe
odleg³oci sieci gazowych od obiektów terenowych (w tym od
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innego uzbrojenia podziemnego), zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 97/2001
poz. 1055) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ sieci gazowe. Gazyfikacja projektowanego
obszaru zwi¹zana jest z rozbudow¹ sieci gazowej i mo¿e
odbywaæ siê w oparciu o przepisy Prawa Energetycznego.
Operatorem sieci gazowej jest PGNiG S.A. - Oddzia³ Wielkopolski Zak³ad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Grobla 15.
4. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki - Imielno dz. nr
197 i 209.
1) Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne nale¿y zabezpieczyæ teren pod lokalizacjê
kablowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz zabezpieczyæ pasy techniczne umo¿liwiaj¹ce pobudowanie
linii SN 15 kV i nn 0,4 kV.
2) Dla linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nale¿y zachowaæ strefy ochronne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. O warunki przy³¹czenia do sieci,
nale¿y wyst¹piæ do EP S.A Rejon Dystrybucji Gniezno.
3) Do trafostacji nale¿y umo¿liwiæ ca³odobowy dostêp dla
s³u¿b energetycznych Energetyki Poznañskiej S.A.
4) Zgodnie z wstêpnymi ustaleniami z ZE, zasilanie projektowanego zespo³u osiedlowego (dz. 209), przewiduje siê
z istniej¹cej trafostacji usytuowanej w rejonie istniej¹cej
drogi KD1 oraz rezerwuje siê dodatkowo miejsce pod
trafostacjê oznaczon¹ symbolem EE zlokalizowan¹ przy
drodze KD1 w pó³nocnej czêci terenu opracowania.
W wypadku rezygnacji ZE z projektowanej lokalizacji dopuszcza siê w³¹czenie tego terenu w obszar przyleg³ej
dzia³ki budowlanej.
5) Zgodnie z wstêpnymi ustaleniami ZE zasilanie zespo³u na
dz. nr ewid. 197 projektuje siê z istniej¹cej stacji transformatorowej usytuowanej na przed³u¿eniu drogi oznaczonej
symbolem KD2. Projektowana w planie lokalizacja stacji
oznaczona symbolem EE ma charakter wy³¹cznie rezerwowy, w wypadku niewykorzystania jej ZE dopuszcza w³¹czenie do przylegaj¹cej dzia³ki budowlanej.

5. Ustalenia w zakresie telekomunikacji - Imielno dz. nr
197 i 209.
1) W strefie uzbrojenia podziemnego nale¿y uwzglêdniæ
potrzeby dla urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
2) Przy zmianie przeznaczenia terenu nale¿y dokonaæ
w ksiêgach wieczystych wpisu drogi koniecznej, dotycz¹cego istniej¹cych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
3) W przypadku kolizji z istniej¹cymi urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi, na przebudowê nale¿y uzyskaæ warunki z TP
S.A. ZT Poznañ - Miasto, Dzia³ Paszportyzacji Dokumentacji ul. Bu³garska 55.
6.

Inne ustalenia

1) Po zrealizowaniu zabudowy mieszkaniowej osiedla nale¿y
je wyposa¿yæ w pojemniki na odpady, obs³ugiwane przez
s³u¿by komunalne. Odpady nale¿y sortowaæ.
2) W razie przypadkowego odkrycia archeologicznego nale¿y
ten fakt zg³osiæ Konserwatorowi Zabytków Archeologicznych ul. Wodna 27, 61-834 Poznañ.
III. PRZEPISY KOÑCOWE
§10. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 8%.
§11. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy £ubowo wymieniony w §1 ust. 1 niniejszej
uchwa³y w czêci dotycz¹cej dz. nr ewid. 197 i 209 w Imielnie.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w £ubowie.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Grabowski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y NrVIII/64/03
Rady Gminy w £ubowie
z dnia 03.09.2003 r.
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Za³¹cznik Nr 1a
do Uchwa³y NrVIII/64/03
Rady Gminy w £ubowie
z dnia 03.09.2003 r.
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3100
UCHWA£A Nr XI/54/03 RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie zaliczenia drogi Psary - D¹browa do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pó. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838
z 2000 r. z pó.zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co nastêpuje:
§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogê Psary D¹browa zlokalizowan¹ na ni¿ej wymienionych dzia³kach:

D¹browa - 188/1, 189/1, 190,
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przykona.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Witczak

Psary - 465, 404/4,
Zimotki - 630/1, 632, 640, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 613/7, 614/5, 615/6, 604,

3101
UCHWA£A Nr XII/75/2003 RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 8 wrzenia 2003 r.
w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 7 ust.
2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pón. zm.) Rada Gminy Komorniki
uchwala, co nastêpuje:
§1. Do kategorii dróg gminnych Gminy Komorniki zalicza
siê ul. M³yñsk¹ w Komornikach, bêd¹c¹ drog¹ o znaczeniu
lokalnym.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Komorniki.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Kazimierz Sowa
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3102
UCHWA£A Nr XII/96/03 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
z dnia 11 wrzenia 2003 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu gminy Trzcianka niepublicznym szko³om
podstawowym i gimnazjom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 roku o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co nastêpuje:
§1. Niepubliczne szko³y podstawowe o uprawnieniach
szkó³ publicznych, dzia³aj¹ce na terenie Gminy Trzcianka,
otrzymuj¹ dotacje z bud¿etu Gminy Trzcianka na zasadach
okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§2. 1. Dotacji udziela siê na wniosek osoby prowadz¹cej
szko³ê, przedstawiony Burmistrzowi Trzcianki, nie póniej ni¿
do dnia 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia
dotacji.
2.

Wniosek powinien zawieraæ:

1) numer i datê wydania zawiadczenia o wpisie do ewidencji szkó³ niepublicznych;
2) planowan¹ liczbê uczniów;
3) zobowi¹zanie do informowania Burmistrza Trzcianki
o zmianach zachodz¹cych w liczbie uczniów;
4) wskazanie numeru bankowego, na który ma byæ przekazywana dotacja.

6. Burmistrz Trzcianki przekazuje dotacjê zaliczkowo
w terminach miesiêcznych do dnia 25 - go ka¿dego miesi¹ca
z góry, z zastrze¿eniem ust. 7.
7.

Dotacja za styczeñ przekazywana jest do 10 stycznia.

8. Osoba prowadz¹ca
Burmistrzowi Trzcianki, nie
up³ywie ka¿dego miesi¹ca,
z uwzglêdnieniem aktualnej

szko³ê sporz¹dza i przekazuje
póniej ni¿ w ci¹gu 20 dni po
rozliczenie otrzymanej dotacji
liczby uczniów.

§3. Dotacje dla szkó³ niepublicznych o uprawnieniach
szkó³ publicznych, w których realizowany jest obowi¹zek
szkolny lub obowi¹zek nauki, przys³uguj¹ w wysokoci kwoty
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szko³y
w czêci owiatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez
Gminê Trzcianka.
§4. 1. Dotacja mo¿e byæ wstrzymana w przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych do czasu wyjanienia
wszelkich w¹tpliwoci.
2. Dotacja wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem
podlega zwrotowi.
§5. Dane zawarte w sprawozdaniach do G³ównego Urzêdu Statystycznego o liczbie uczniów stanowi¹ bazê naliczeñ
dotacji.

3. Dotacja przeznaczona jest na czêciowe pokrycie wydatków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ dydaktyczno-wychowawcz¹.

ki.

4. Udzielenie dotacji powinno byæ poprzedzone
stwierdzeniem przez Burmistrza Trzcianki zgodnoci danych
przekazanych przez osobê prowadz¹c¹ szko³ê.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

5. Burmistrzowi Trzcianki przys³uguje prawo kontroli
wykorzystania dotacji oraz kontroli dokumentów zwi¹zanych
z liczb¹ uczniów.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Trzcian-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Grzegorz Bogacz
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3103
UCHWA£A Nr XII/68/2003 RADY GMINY W ORCHOWIE
z dnia 19 wrzenia 2003 r.
w sprawie zaliczenia drogi: Skubarczewo  Kinno do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie
art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pón.
zmianami) Rada Gminy w Orchowie uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Orchowo.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.

§1. Zaliczyæ drogê Skubarczewo  Kinno do kategorii dróg
gminnych.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Wróblewski

Nr dzia³ek 7-11-19-21 Skubarczewo  Kinno o d³. 2697 m.

3104
UCHWA£A Nr XII/86/2003 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie okrelenia statusu prawnego dróg gminnych
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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz na
podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86,
poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 4 poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 721,
Nr 80, poz. 717) Rada Gminy w Drawsku uchwala co nastêpuje:

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

§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Numer drogi
186114 - P
186113 - P
186115 - P
186112 - P

Nazwa drogi
ul. K. wierczewskiego (Dr. M³yn)
ul. H. Sawickiej (Dr. M³yn)
ul. J. Krasickiego (Dr. M³yn)
ul. A. Zawadzkiego (Dr. M³yn)

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/86/2003
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
D³ugoæ drogi
250 m
190 m
120 m
115 m

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 166

Poz. 3105, 3106

 16612 

3105
UCHWA£A Nr XII/87/2003 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XI/84/2003 z dnia 03.09.2003 roku w sprawie op³aty targowej
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002
r. Nr 200 poz. 1983) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) Rada Gminy w Drawsku uchwala
co nastêpuje:
§1. §2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
Ustala siê pobór tej op³aty w poszczególnych wsiach
w drodze inkasa.
Inkasentami tej op³aty s¹:
Wie Drawsko
- Ociepa Dorota

Wie Che³st - Zydor Renata
Wie Drawski M³yn - Koza Eugeniusz
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie po poboru op³aty od roku
2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

- Paw³owski Jerzy
Wie Pêckowo - £ucak Stanis³aw

3106
UCHWA£A Nr XII/88/2003 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Drawsko zatwierdzonego uchwa³¹ nr V/27/2003 z dnia 23 stycznia 2003 r.
oraz zmienionego uchwa³¹ nr IX/59/2003 z dnia 26 maja 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984 Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz.
717) Rada Gminy w Drawsku uchwala co nastêpuje:

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

§1. §68 statutu gminy otrzymuje brzmienie:
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrani przez Radê ze
sk³adu osobowego komisji.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk
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3107
UCHWA£A Nr XV/88/03 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r Nr 80, poz. 7177
- Rada Miasta Czarnków uchwala co nastêpuje:

3a. W wyj¹tkowo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej
komisja stypendialna mo¿e przyznaæ stypendium osobie,
która osi¹gnê³a redni¹ ocen w wysokoci minimum 4,0.

§1. 1. Wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê do zasad udzielania stypendiów dla studentów z terenu Gminy Miasta
Czarnków stanowi¹cych za³¹cznik do uchwa³y Rady Miasta
Czarnków z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów  (nr IV/27/02):

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§2. Wykonywanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Czarnków.

Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Chwacianek

w paragrafie 2 dodaje siê ustêp 3 a o treci:

3108
UCHWA£A Nr X/49/2003 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Po³ajewo
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220;Nr
62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 34, poz. 283 w zwi¹zku z art. 19 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72,
poz. 747; z 2002 r. Dz.U. Nr 26, poz. 257, Nr 113, poz. 984) Rada
Gminy w Po³ajewie uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê regulamin korzystania z us³ug zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków na terenie gminy
Po³ajewo, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Po³ajewo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Roman Klewenhagen
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr X/49/2003
Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW OBOWI¥ZUJ¥CY
NA TERENIE GMINY PO£AJEWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków
realizowanych przez Urz¹d Gminy Po³ajewo na terenie Gminy
Po³ajewo zwanym dalej Dostawc¹.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alnoæ Dostawcy, polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu
i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Odbiorcy polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 7477).
§2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy,
zwany dalej Odbiorc¹.
§3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie urnowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Dostawc¹ i Odbiorc¹.
ROZDZIA£ II
Zawieranie umów
§4. 1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego
ma byæ dostarczona woda lub, z której maj¹ byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku
lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Dostawca zawiera
umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione
nastêpuj¹ce warunki ³¹cznie:

a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Dostawc¹,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustali sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich
utrzymania co winien udokumentowaæ stosownymi zgodami lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Dostawca mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów
z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6
ust. 4 i 5 ustawy, równie¿, w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione
warunki, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.
§5. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania
w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego
oraz art.8 ustawy.
3. Umowa zawarta na czas nieokrelony winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub
na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcê rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§6. W umowach, dotycz¹cych odprowadzania cieków
Odbiorca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
ROZDZIA£ III
Obowi¹zki dostawcy
§7. 1. Dostawca ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w iloci i pod odpowiednim cinieniem oraz
dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y
i niezawodny, a tak¿e nale¿yt¹ jakoæ dostarczonej wody
i odprowadzanych cieków.
2. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki.
3. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna
odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez
ministra zdrowia.
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§8. 1. Dostawca obowi¹zany jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Dostawca zobowi¹zany jest do regularnego informowania Wójta Gminy o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§9. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, Dostawca powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru
wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.
§10. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody Dostawca powinien poinformowaæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni
przed planowanym terminem.
§11. 1. Dostawca zobowi¹zany jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego wraz z zaworem g³ównym.

2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§19. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Dostawca obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy
b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§20. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§21. 1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.
ROZDZIA£Y
Warunki prze³¹czenia do sieci

2. Zawór g³ówny za wodomierzem jest miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

§22. 1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie,

ROZDZIA£ IV

2. Warunkiem przy³¹czenia posesji do sieci kanalizacyjnej
jest bie¿¹ce uiszczenie op³at za pobór wody.

Sposób rozliczeñ
§12. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Dostawcê
z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen
i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzanych cieków.
§13. 1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody ustala
siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
§14. W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§15. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê zasady
okrelone w §14.
§16. 1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej
wody.
§17. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt dostarczaj¹cego cieki.
§18. 1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.

3. Dostawca po otrzymaniu wniosku wydaje warunki
techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci.
4. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót
przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji
technicznych z Dostawc¹.
5. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub
odprowadzanie cieków Dostawca dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.
§23. Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych odprowadzonych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej.
§24. 1. Je¿eli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzania cieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za
zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji
i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej a ich monta¿ utrzymanie oraz legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
ROZDZIA£ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§25. Dostawca winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom obs³ugi klienta.
§26. Dostawca zobowi¹zany jest do udzielenia na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji
dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji
taryfowych.
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§27. Dostawca winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie
na zg³oszenie reklamacji nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni.
§28. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Dostawca
winien uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
ROZDZIA£ VII
Prawa dostawcy
§29. Dostawca ma prawo odmówiæ przy³¹czenie do sieci,
jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
Dostawcy b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.
§30. Dostawca ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody lub odprowadzania cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6 ustawy.
§31. Dostawca mo¿e odci¹æ wodê lub zamkn¹æ przy³¹cze
kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych
w art. 8 ustawy.
§32. Dostawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzania cieków jeli nie
zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania
wiadczenia us³ug.
§33. Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub pomieszczeñ ka¿dego, kto
korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia
pomiarowego - wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania ich wskazania, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw
urz¹dzeñ posiadanych przez Dostawcê wodoci¹gowo - kanalizacyjnego, a tak¿e sprawdzanie iloci i jakoci cieków
wprowadzanych, do sieci.
ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§34. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy z Dostawc¹.
§35. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
skutkami niskich temperatur tak¿e prawid³owe utrzymanie
studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane
oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych do tych
pomieszczeñ.
§36. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Dostawcy o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza w tym o zerwaniu plomby.

§37. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania
Dostawcy o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub
zmianach u¿ytkowania lokalu.
§38. Odbiorca winien powiadomiæ Dostawcê o wszelkich
zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§39. Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Odbiorcê o zrzutach awaryjnych lub
zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§40. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzania cieków.
§41. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿yæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§42. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania
z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Dostawcê oraz utrudniaj¹cy
dzia³alnoæ Dostawcy, a w szczególnoci:
1. u¿ytkowanie instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek
cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.
2. u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
3. wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
4. poinformowania Dostawcê wodoci¹gowo - kanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego
ustalania op³at za odprowadzania cieków.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§43. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747)
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
ustawy.
Dostawca wodoci¹gowo - kanalizacyjny zobowi¹zany jest do
bezp³atnego dostarczenia niniejszego regulaminu odbiorcom
jego us³ugi.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Roman Klewenhagen
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UCHWA£A Nr XI/90/II/2003 RADY POWIATU POZNAÑSKIEGO
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdów
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 515) w zwi¹zku z art. 12 pkt 11 Ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst

Us³uga
Usuwanie samochodu
osobowego i ciê¿arowego
(do 3,5 dmc) na terenie
powiatu*
Usuwanie samochodu
osobowego i ciê¿arowego
(pow. 3,5 dmc) na terenie
powiatu*
U¿ycie specjalistycznego
sprzêtu do usuwania
pojazdu

Oplata rycza³towa za
usuniêcie**

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami),
uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹c¹ wysokoæ op³at za usuniêcie
i parkowanie pojazdów:

Op³ata za 1 rbg***

Op³ata za 1 h
parkowania

Op³ata za 1 dobê
parkowania

350,00

50,00

6,00

25,00

670,00

120,00

10,00

40,00

720,00

300,00

* usuwanie pojazdu obejmuje czynnoci holowania i przemieszczania
** op³ata obejmuje czynnoci dojazdu, za³adunku i holowania do miejsca przeznaczenia
*** op³ata za rbg uwzglêdnia czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem pojazdu do holowania (prze³adunek towaru,
wyci¹ganie pojazdu, ustawienie na ko³a itp.)
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Poznañskiego.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Poznañskiego
() Grzegorz Wasielewski
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UCHWA£A Nr SO-9/21-D/Ka/03 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W POZNANIU
z dnia 8 wrzenia 2003 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na 2003 rok Gminy Jaraczewo
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 z dnia 8
listopada 2000 r. zmienionym zarz¹dzeniem nr 5/01 z dnia 14
lutego 2001 r. oraz nr 14/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w osobach:
Przewodnicz¹cy - Teresa Marczak,
Cz³onkowie: - Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz. 577) oraz art. 115 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansachpublicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.), wyra¿a
opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego - na 2003 rok Gminy Jaraczewo.
Uzasadnienie:
Oceny mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na
2003 rok Gminy Jaraczewo dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr IV/26/03 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 23
stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Jaraczewo na 2003 rok po zmianach wg stanu na dzieñ 27
sierpnia 2003 r.,
- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu, w latach
2003-2009, informacjê gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach 2003-2009,
- uchwa³ê Nr X/70/03 Rady Gminy Jaraczewo - z dnia 6
sierpnia 2003 roku w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki
z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etowego
na 2003 rok, Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³ co nastêpuje:
Uchwalony bud¿et na 2003 rok po zmianach obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 12.088.883 z³, wydatki bud¿etowe
w wysokoci 13.623.271 z³. Deficyt bud¿etowy na 2003 r.
zwiêkszony zosta³ o kwotê 100.000 z³ da kwoty 1.534.388 z³.

Jako ród³o pokrycia zwiêkszonego deficytu Rada Gminy
Jaraczewo wskaza³a przychody z po¿yczki z Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
W bud¿ecie na 2003 r. po zmianach uchwalone przychody
wynosz¹ 1.689.276 z³, w tym z emisji obligacji w kwocie
1.000.000 z³, z tytu³u wolnych rodków z lat ubieg³ych
w kwocie  589.276 z³ oraz z zaci¹gniêtej po¿yczki w kwocie
100.000 z³. Rozchody przeznaczone na sp³atê kredytów
i po¿yczek w 2003 roku stanowi¹ kwotê 154.888 z³.
Uchwa³¹ Nr X/70/03 z dnia 6 sierpnia 2003 roku Rada Gminy
Jaraczewo postanowi³a zaci¹gn¹æ w latach 2003 - 2004
d³ugoterminow¹ po¿yczkê z Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie- zadania Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo
w zlewni rzeki Warty - etap 1 obejmuj¹cy zaprojektowanie
i wykonanie- przesy³u cieków sanitarnych systemem grawitacyjno-cinieniowym z miejscowoci Góra do Roszkowa
wraz z kanalizacj¹ Brzostowa w wysokoci do 1.500.000 z³.
Po¿yczka bêdzie realizowana w dwóch transzach, w 2003 r.
w kwocie 100.000 z³ i w roku 2004 w kwocie 1.400.000 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego, wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania zwiêkszonego deficytu przychodami z zaci¹gniêtej po¿yczki s¹ realne do pozyskania,
zwa¿ywszy na fakt, ¿e ³¹czna kwota d³ugu na koniec danego
roku bud¿etowego w latach sp³aty zobowi¹zañ, tj. od 2003 do
2008, na dzieñ wydania opinii nie przekroczy progu okrelonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze
zm.), a ³¹czna kwota zobowi¹zañ przypadaj¹cych do sp³aty
w latach 2003-2009 nie przekracza 15% planowanych na te
lata dochodów.
Wskazuj¹c na spe³nienie wymogów ustawy o finansach publicznych, Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od datydorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO-9/22-P/Ka/03 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W POZNANIU
z dnia 8 wrzenia 2003 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Jaraczewo.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 z dnia 8
listopada 2000 r. zmienionym zarz¹dzeniem nr 5/01 z dnia 14
lutego 2001 r. oraz nr 14/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w osobach:
Przewodnicz¹cy - Teresa Marczak,
Cz³onkowie: - Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 roku, Dz.U, nr 55, poz. 577) oraz art. 115 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.), wyra¿a
opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
Gminy Jaraczewo.
Uzasadnienie:
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Jaraczewo dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr IV/26/03 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 23
stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Jaraczewo na 2003 rok po zmianach wg stanu na dzieñ 27
sierpnia 2003 r.,
- prognozê dochodów, wydatków oraz d³uga w latach 20032009, informacjê gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2003-2009,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ gminy za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
Uchwalony bud¿et na 2003 rok po zmianach obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 12.088.883 z³, wydatki bud¿etowe
w wysokoci 13.623.271 z³. Deficyt bud¿etowy na 2003 r.
ustalony zosta³ w kwocie 1.534.388 z³. Jako ród³o pokrycia
deficytu Rada Gminy Jaraczewo wskaza³a przychody z po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.099 z³, z emisji obligacji w kwocie

1.000.009 z³ i z tytu³u, wolnych, rodków z lat ubieg³ych
w kwocie 589.276 z³. Rozchody przeznaczone na sp³atê kredytów i po¿yczek w 2003 roku stanowi¹ kwotê 154.888 z³.
Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ gminy za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, ³¹czna kwota d³ugu
Gminy na koniec 2002 r. stanowi³a kwotê 1.710.488 z³, z tego
zad³u¿enie z tytu³u kredytów j po¿yczek wynosi³o 210.488 z³,
z tytu³u obligacji 1.500.000 z³. W trakcie roku 2003 zaplanowano przychody z tytu³u emisji obligacji w kwocie. 1.000.000 z³,
z zaci¹gniêtej po¿yczki w kwocie 100.000 z³ oraz sp³atê kredytów w kwocie 154.888 z³. £¹czna kwota d³ugu Gminy na
koniec 2003 r. wyniesie 2.655.600 z³. Zostanie on sp³acony
w ca³oci do koñca 2009 r. £¹czna kwota d³ugu do prognozowanych dochodów ogó³em w latach 2003-2008 przedstawia
siê nastêpuj¹co:
2003  21,96%
2004  33,17%
2005  26,60%
2006  18,21%
2007  10,84%
2008  3,46%
Oznacza to, ¿e w latach 2003-2008 na koniec danego roku
prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych w tym
roku dochodów i warunek okrelony w art. 114 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.
Wskazuj¹c na spe³nienie wymogów ustawy o finansach publicznych, Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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