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Poz. 3112

3112
UCHWA£A Nr X/65/2003 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko na obszarze wsi Drawsko - teren zabudowy jednorodzinnej
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, 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 art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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) Rada Gminy Drawsko
uchwala, co nastêpuje:
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Drawsko, zwan¹ dalej zmian¹ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku
zmiany planu (dzia³kê o numerze 659) w skali 1:1.000, zwanym
dalej rysunkiem, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê usytuowania budynku mieszkalnego; dotyczy lokalizacji g³ównej bry³y budynku, dopuszcza siê wysuniêcie lub
cofniêcie czêci wejciowej do budynku oraz elementów
architektonicznych wy¿szych kondygnacji (dotyczy np.:
schodów, tarasu, balkonu),
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹ teren przeznaczony pod zabudowê; obszar pomiêdzy granic¹ dzia³ki, a t¹ lini¹ jest terenem
wy³¹czonym z zabudowy.
§3. 1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu wyznacza siê:

Postanowienia szczegó³owe
§5. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej Mj ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia³u:
1) zabudowa mo¿e byæ realizowana na obszarze ograniczonym obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
2) na dzia³ce jest mo¿liwoæ lokalizacji budynku mieszkalnego i gospodarczego,
3) budynek mieszkalny winien byæ zlokalizowany przewa¿aj¹c¹ d³ugoci¹ elewacji w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,
4) budynek gospodarczy mo¿e byæ realizowany jako wolnostoj¹cy lub bliniaczy,
5) przy realizacji budynku gospodarczego jako zabudowy
bliniaczej nale¿y zachowaæ:
a) t¹ sam¹ wysokoæ budynku,
b) ten sam k¹t pochylenia po³aci i kszta³t dachu,
6) wysokoæ budynku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ 2
kondygnacji (druga w stromym dachu) i maksymalnej
wysokoci 9,5 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,
7) budynek mieszkalny nale¿y realizowaæ z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterospadowym o k¹cie
pochylenia po³aci:
a) dla budynku jednokondygnacyjnego min. 20°,
b) dla budynku dwukondygnacyjnego min. 35°,
8) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
dzia³ki,

1) tereny zabudowy jednorodzinnej - oznaczone na rysunku
Mj,

9) w budynku mieszkalnym nale¿y zastosowaæ materia³y
izoluj¹ce od ha³asu,

2) tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 1K, 2K i Kw,

10) tereny biologicznie czynne - trwale pokryte rolinnoci¹
winny stanowiæ min. 20% ca³kowitej powierzchni dzia³ki,

3) teren zieleni - oznaczony na rysunku Z,
4) teren przepompowni cieków - oznaczony na rysunku
NOp.
2. Tereny o których mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi¹
przestrzeñ do realizacji liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dla drogi wojewódzkiej 1K poza jej pasem drogowym.
§4. Na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê
zakaz prowadzenia przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.

11) wyznaczono 6 dzia³ek, dopuszcza siê mo¿liwoæ przesuniêcia równoleg³ego do 5 m linii podzia³u wewnêtrznego,
12) od strony wjazdu na dzia³kê z drogi 2K i Kw nale¿y
zapewniæ min. 2 miejsca postojowe.
§6. Dla terenu komunikacji ustala siê:
1) dla drogi oznaczonej 1K:
a) czêæ pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 181,
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b) rysunek poszerza linie rozgraniczaj¹ce drogi o 4 m,
c) do czasu rozbudowy drogi wojewódzkiej i innych ci¹gów komunikacyjnych (np. cie¿ki rowerowe) - mo¿liwoæ wykorzystania tych terenów zgodnie z art. 35 ust.
2 ustawy o drogach publicznych,
2) dla drogi lokalnej (publicznej) 2K o jednej jezdni dwupasowej - (w czêci po³owa pasa drogowego),
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu - 2,5 m,
3) dla drogi wewnêtrznej Kw o jednej jezdni dwupasowej
(po³owa pasa drogowego):
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12,0 m,
b) szerokoæ pasa ruchu - 2,5 m,
c) nale¿y zapewniæ dojazd do przepompowni cieków
NOp.
§7. Dla terenu zieleni naturalnej ZN ustala siê zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
§8. Dla terenu przepompowni cieków NOp prawo do
budowy przepompowni cieków i zagospodarowania dzia³ki
zieleni¹.
§9. Obowi¹zuj¹ okrelone na rysunku:
1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny,
4) linie podzia³u wewnêtrznego.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

Poz. 3112

1) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego, mo¿liwoæ skablowania istniej¹cej linii napowietrznej,
2) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej ø200,
3) odprowadzenie cieków bytowych do istniej¹cej sieci ø110
kanalizacji ciekowej i dalej do wiejskiej oczyszczalni cieków,
4) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach
i wywóz na zorganizowane wysypisko mieci,
5) ogrzewanie obiektów lokalne paliwem o niskiej emisji
zanieczyszczeñ do atmosfery (np.: energi¹ elektryczn¹
gazem lub paliwami p³ynnymi), lokalizowanie sieci wzd³u¿
drogi wojewódzkiej poza jej pasem drogowym.
Przepisy koñcowe
§11. Ustala siê 30% stawkê, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany planu.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Drawsko.
§13. Na obszarze wsi Drawsko objêtym niniejsz¹ uchwa³¹
trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XII/78/92 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 lutego
1992 r.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk
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3113
UCHWA£A Nr X/66/2003 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko na obszarze wsi Che³st- dla terenu pod powiêkszenie cmentarza
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, 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 art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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) Rada Gminy Drawsko
uchwala, co nastêpuje:
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Che³st, zwan¹ dalej zmian¹ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku
zmiany planu (dzia³kê numer 233) w skali 1:1.000, zwanym
dalej rysunkiem, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2. 1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu wyznacza siê
teren pod powiêkszenie cmentarza - oznaczony na rysunku
ZC.
Postanowienia szczegó³owe

2) podzia³ terenu cmentarza pod lokalizacjê poszczególnych
rodzajów grobów wynikaæ bêdzie z planu zagospodarowania terenu cmentarza,
3) pierwszy poziom wód gruntowych na tym terenie nie
mo¿e byæ p³yciej ni¿ 2,5 m ppt.,
4) nale¿y zachowaæ minimum 150 m od ujêæ wód podziemnych,
5) przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na poszerzenie cmentarza nale¿y
przeprowadziæ rozpoznanie.
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:
1) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego;
2) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej;
3) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach
i wywóz na zorganizowane wysypisko mieci.
Przepisy koñcowe
§5. Ustala siê dla terenu objêtego zmian¹ planu 0% stawkê, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany planu.

§3. Dla terenu przeznaczonego pod powiêkszenie cmentarza ZC ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia³u:

§6. Dla terenu objêtego zmian¹ planu uzyskano zgodê
Wojewody Wielkopolskiego na zmianê przeznaczenia gruntu
lenego na cele nielene Nr OS-Pi-III/6112/1/02 z dnia 25
stycznia 2002 roku.

1) kompozycja nowej czêci cmentarza winna uwzglêdniaæ
zasady kompozycji istniej¹cego cmentarza poprzez:

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Drawsko.

a) kontynuacjê istniej¹cych alejek przy projektowaniu podzia³u na kwatery w nowej czêci cmentarza,

§8. Na obszarze wsi Che³st objêtym niniejsz¹ uchwa³¹
trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XII/78/92 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 lutego1992 r.

b) zagospodarowanie nowego terenu winno zapewniaæ
zachowanie historycznego uk³adu istniej¹cego cmentarza,
c) przy ogrodzeniu cmentarza nale¿y nawi¹zaæ do ogrodzenia istniej¹cego, nowe ogrodzenie winno stanowiæ
spójn¹ ca³oæ,

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167

 16627 

Poz. 3113

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr X/66/2003
Rady Gminy Drawsko
z dnia 28 lipca 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167

 16628 

Poz. 3114

3114
UCHWA£A Nr X/67/2003 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko na obszarze wsi Kamiennik - teren zabudowy jednorodzinnej
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, 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 art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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) Rada Gminy Drawsko
uchwala, co nastêpuje:

Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kamiennik, zwan¹ dalej zmian¹ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku
zmiany planu (dzia³kê numer 1) w skali 1:1.000, zwanym dalej
rysunkiem, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
1) teren zabudowy jednorodzinnej - oznaczony na rysunku
Mj,
2) teren komunikacji - oznaczony na rysunku K, Kw.
2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi przestrzeñ
do realizacji liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê usytuowania budynku mieszkalnego; dotyczy lokalizacji g³ównej bry³y budynku,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹ teren przeznaczony pod zabudowê; obszar pomiêdzy granic¹ dzia³ki, a t¹ lini¹ jest terenem
wy³¹czonym z zabudowy.

Postanowienia szczegó³owe
§4. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej Mj ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia³u:
1) zabudowa mo¿e byæ realizowana na obszarze ograniczonym obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

2) prawo do lokalizacji na dzia³ce budynku mieszkalnego
i gospodarczego,
3) budynek mieszkalny winien byæ zlokalizowany przewa¿aj¹c¹ d³ugoci¹ elewacji w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,
4) budynek gospodarczy mo¿e byæ realizowany jako wolnostoj¹cy lub bliniaczy,
5) przy realizacji budynku gospodarczego jako zabudowy
bliniaczej nale¿y zachowaæ identyczn¹ wysokoæ budynku, pochylenie i kszta³t dachu,
6) wysokoæ budynku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ 2
kondygnacji (druga w stromym dachu) i maksymalnej
wysokoci 9,5 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,
7) budynki nale¿y realizowaæ z dachem stromym, dwu lub
czterospadowym o k¹cie pochylenia po³aci:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych min. 20°,
b) dla budynków dwukondygnacyjnych min. 35°,
8) wydzielono dwie dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹,
9) prawo do ³¹czenia tych dzia³ek i w³¹czenia w ten teren
wydzielonej drogi wewnêtrznej Kw, na tak powiêkszonej
dzia³ce zabudowa mo¿e byæ realizowana zgodnie z ustaleniami okrelonymi w §4,
10) od strony wjazdu na dzia³kê nale¿y zapewniæ minimum
2 miejsca postojowe.
§5. Dla terenu komunikacji ustala siê:
1) dla drogi gminnej K o jednej jezdni dwupasowej:
a) poszerzenie w liniach rozgraniczaj¹cych do 10 m (zgodnie z rysunkiem o dodatkowe 5-6 m),
b) szerokoæ pasa ruchu - 2,5 m,
2) dla drogi wewnêtrznej Kw szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m.
§6. Obowi¹zuj¹ okrelone na rysunku:
1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny,
4) linie podzia³u wewnêtrznego.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:
1) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego,
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2) zaopatrzenie w wodê:

Przepisy koñcowe

a) tymczasowo ze studni zlokalizowanej na dzia³ce przy
zachowaniu warunków szczególnych w tym zakresie,
b) docelowo z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków:
a) tymczasowo do szczelnych zbiorników na cieki zlokalizowanych na dzia³ce przy zachowaniu warunków
szczególnych w tym zakresie, cieki bêd¹ wywo¿one
na stacjê zlewn¹ oczyszczalni cieków,
b) docelowo sieci¹ kanalizacji ciekowej do wiejskiej
oczyszczalni cieków,
4) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach
i wywóz na zorganizowane wysypisko mieci,
5) ogrzewanie obiektów lokalne przy zastosowaniu paliw
o niskiej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery (np.: energii
elektrycznej, gazu lub paliw p³ynnych).

§8. Ustala siê dla terenu 30% stawkê, s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku
z uchwaleniem zmiany planu.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Drawsko.
§10. Na obszarze wsi Kamiennik objêtym niniejsz¹
uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XII/78/92 Rady Gminy Drawsko z dnia 20
lutego 1992 roku.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

3115
UCHWA£A Nr X/68/2003 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Pi³ka
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, 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 roku Nr
5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 11 5, poz. 1229,
Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 21 4, poz. 1806) Rada Gminy w Drawsku
uchwala, co nastêpuje:

2. Zmiana planu obejmuje dzia³kê o numerze 541/2 oznaczon¹ na rysunku zmiany planu w skali 1:1.000, zwanym dalej
rysunkiem, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2. 1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu wyznacza siê:
1) teren zabudowy zagrodowej z dzia³alnoci¹ agroturystyczn¹
 oznaczony na rysunku MR/A,
2) teren zieleni naturalnej - oznaczony na rysunku ZN.
§3. Na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê
zakaz przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.

Postanowienia ogólne
Postanowienia szczegó³owe
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Pi³ka, zwan¹ dalej zmian¹ planu.

§4. Dla terenu zabudowy zagrodowej z dzia³alnoci¹ agroturystyczn¹ MR/A ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy
i zagospodarowania:
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1) funkcj¹ podstawow¹ jest zabudowa zagrodowa, uzupe³niaj¹c¹ funkcja agroturystyczn¹,
2) na terenie wydzielonej dzia³ki dopuszcza siê lokalizowanie:
budynku mieszkalnego (w tym dla letników) i gospodarczego,
3) zabudowa mo¿e byæ realizowana, na obszarze ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; obszar pomiêdzy granic¹ dzia³ki, a t¹ lini¹ jest obszarem wy³¹czonym
z zabudowy,
4) wysokoæ budynku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ
2 kondygnacji (druga w stromym dachu) i maksymalnej
wysokoci 10 m od poziomu terenu, gospodarczego 1
kondygnacji,
5) budynki nale¿y realizowaæ z dachem stromym, dwu lub
czterospadowym o k¹cie pochylenia po³aci:

b) docelowo z wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków bytowych:
a) do czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
do przydomowej oczyszczalni cieków lub do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych
z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie, cieki bêd¹ wywo¿one na stacjê zlewn¹ oczyszczalni cieków,
b) docelowo sieci¹ kanalizacji ciekowej do wiejskiej
oczyszczalni cieków,
4) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach
i wywóz na zorganizowane wysypisko mieci,
5) ogrzewanie obiektów lokalne przy zastosowaniu paliw
o niskiej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery (np.: energii
elektrycznej, gazu lub paliw p³ynnych).

a) dla budynków 2 kondygnacyjnych - min. 30°,
b) dla budynków 1 kondygnacyjnych - min. 20°,
6) od strony wjazdu na dzia³kê nale¿y zapewniæ min. 2
miejsca postojowe.
§5. Dla terenu zieleni naturalnej ZN ustala siê:
1) zagospodarowanie zgodne z warunkami siedliskowymi
(³¹ka),
2) prawo do swobodnego przejcia lub przejazdu wzd³u¿
brzegu rzeki Mia³y, zakaz grodzenia w pasie 1,5 m od
brzegu rzeki.
§6. Obowi¹zuj¹ okrelone na rysunku zmiany planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:
1) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego,
2) zaopatrzenie w wodê:
a) tymczasowo ze studni usytuowanej na dzia³ce z zachowaniem warunków szczególnych w tym zakresie,

Przepisy koñcowe

§8. Ustala siê w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany planu
30% stawkê, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§9. Uzyskano zgodê Wojewody Wielkopolskiego na zmianê przeznaczenia gruntów lenych na cele nielene o powierzchni 0,04 ha we wsi Pi³ka na dzia³ce o numerze 541/2 decyzj¹ Nr SR-Pi-III/6112/12/02/03 z dnia 9 stycznia 2003 roku.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Drawsko.
§11. Na obszarze wsi Pi³ka objêtym niniejsz¹ uchwa³¹
trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XII/78/92 Rady Gminy Drawsko dnia 20 lutego1992 r.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167

 16632 

Poz. 3115

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr X/68/2003
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 28 lipca 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167

Poz. 3116, 3117

 16633 

3116
UCHWA£A Nr VI/52/03 RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA
z dnia 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie zwolnienia z op³at za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
Na podstawie art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. - prawo o dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.
1178 ze zmianami) Rada Miejska ¯erkowa uchwala, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z op³aty za zmianê wpisu do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej w przypadkach, gdy koniecznoæ
takiej zmiany wynika z czynnoci lub dzia³añ administracyjnych Gminy ¯erków.

§2. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i ma zastosowanie do zmian dokonywanych
w warunkach okrelonych w §1 pocz¹wszy 1 lipca 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Kasper Ekert

3117
UCHWA£A Nr X/70/03 RADY MIEJSKIEJ W £OB¯ENICY
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej w Gródku Krajeñskim - wie Dwierszno Ma³e
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717), Rada Miejska w £ob¿enicy uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej w Gródku Krajeñskim - wie Dwierszno Ma³e zwany dalej planem, w nastêpuj¹cej treci:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy letniskowej w Gródku Krajeñskim - wie
Dwierszno Ma³e, stanowi zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy £ob¿enica uchwa³a Nr XXV/164/93 Rady Miejskiej w £ob¿enicy z dnia 26
listopada 1993 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy £ob¿enica.

2. Integraln¹ czêæ planu stanowi¹:
1) rysunek planu A w skali 1:2.000, obejmuj¹cy teren
zabudowy letniskowej w Gródku Krajeñskim, zwany dalej
rysunkiem A, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,
2) rysunek planu A-B w skali 1:5.000, obejmuj¹cy czêæ
so³ectw: Dwierszno Ma³e, Dwierszno Wielkie, Topola,
z wyodrêbnieniem czêci A oraz czêci B obszaru,
zwany dalej rysunkiem A-B, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2
do uchwa³y.
3. Granice obszaru objêtego planem oznaczono graficznie na rysunku A-B w skali 1:5.000, o którym mowa w ust.
2 pkt 2.
§2. Ustalenia niniejszej uchwa³y s¹ zgodne z uchwa³¹ Nr
XI/102/99 Rady Miejskiej w £ob¿enicy z dnia 28 wrzenia
1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy £ob¿enica (przyst¹pienie do sporz¹dzenia zmiany planu).
§3. 1. Dla czêci obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie przepisy Rozporz¹dzenia Nr 5/98 Wojewody
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Pilskiego z dnia 15.05.1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca
1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych na terenie województwa wielkopolskiego - Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego Nr 14 z dnia 31.03.1999 r.).
2. W obszarach chronionego krajobrazu, na terenach
przeznaczonych do zagospodarowania, obowi¹zuje zakaz lokalizowania budynków w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od
brzegów jezior i rzek, z zastrze¿eniem §13.
3. Odleg³oæ, o której mowa w ust. 2, zwana dalej stref¹,
zosta³a oznaczona graficznie na rysunku A.
4. Granice obszaru chronionego krajobrazu oznaczono
graficznie na rysunku A-B, o którym mowa w §1 ust. 2
pkt 2.
§4. Ilekroæ w uchwale mowa o:
1) terenach u¿ytków rolnych - nale¿y przez to rozumieæ
grunty rolne okrelone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 8, 9, 10 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych,
2) terenach zabudowy zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ
grunty rolne okrelone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych,
3) gospodarstwach agroturystycznych - nale¿y przez to rozumieæ tereny zabudowy zagrodowej, na których na obszarze zwi¹zanym z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ rekreacyjn¹ nie
znajduj¹ siê obiekty wielkotowarowej produkcji rolnej oraz
urz¹dzenia i budowle rolnicze stanowi¹ce uci¹¿liwoæ dla
wyznaczonej funkcji,
4) us³ugach turystycznych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z rekreacj¹ i obs³ug¹ turystów, z wy³¹czeniem obs³ugi pojazdów mechanicznych,
5) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi konsumpcyjne,
g³ównie handel i gastronomiê, funkcjonuj¹ce sezonowo
dla obs³ugi terenów letniskowych i orodka rekreacyjnego,
6) walorach krajobrazowych - nale¿y przez to rozumieæ wartoci ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu, w tym
elementy przyrodnicze i ukszta³towanie terenu,
7) uci¹¿liwoci - nale¿y przez to rozumieæ stany utrudniaj¹ce
¿ycie albo dokuczliwe dla otoczenia, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia
odpadami,
8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê ukszta³towan¹ poprzez g³ówn¹ elewacjê budynku;
w przestrzeni pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ dzia³kê,
a obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy mog¹ znajdowaæ siê okapy, wykusze, ryzality, schody, zadaszone lub obudowane
partie wejciowe do budynku itp. elementy,
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ nie mog¹ znajdowaæ siê ¿adne
elementy zaliczane do kubatury budynku,

10) wspólnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ zasadê
kszta³towania zabudowy w dowolnej odleg³oci od linii
rozgraniczaj¹cej dzia³kê, odnosz¹c¹ siê do wszystkich
budynków lokalizowanych wzd³u¿ tej linii, z zastosowaniem zasad jak dla obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,
11) kierunku przewa¿aj¹cej kalenicy - nale¿y przez to rozumieæ
kszta³towanie przewa¿aj¹cej po³aci dachowej budynku
w stosunku do obowi¹zuj¹cej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy, oznaczonej na rysunku.
§5. 1. Na ca³ym obszarze, objêtym rysunkiem A, obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszej uchwa³y, okrelone w rozdziale 2.
2. Na obszarze, objêtym rysunkiem A-B, w czêci B,
ustala siê przebieg g³ównych sieci odbioru cieków komunalnych ze wsi Dwierszno Wielkie, Dwierszno Ma³e (Gródek
Krajeñski), Topola wraz z lokalizacj¹ oczyszczalni cieków
komunalnych we wsi Topola, poza ustaleniami niniejszej
uchwa³y - dla terenów przewidzianych pod zabudowê i wy³¹czonych z zabudowy maj¹ zastosowanie ustalenia uchwa³y
Nr XXVI/263/01 Rady Miejskiej w £ob¿enicy z dnia 27 kwietnia
2001 r. oraz za³¹czników nr 1, 3 i 4 do uchwa³y, w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £ob¿enica.
§6. Ustala siê obowi¹zuj¹ce oznaczenia graficzne, okrelone na rysunku A:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i sposobach zagospodarowania,
2) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) wspólne linie zabudowy,
5) lokalizacje urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
6) kierunek przewa¿aj¹cej kalenicy.
ROZDZIA£ II
Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy letniskowej
§7. 1. Na ca³ym obszarze, objêtym rysunkiem A, ze
wzglêdu na ochronê rodowiska przyrodniczego i kulturowego ustala siê:
1) zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu oraz przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany,
2) zakaz likwidacji terenów wód otwartych stoj¹cych i p³yn¹cych, w tym równie¿ okresowych,
3) ograniczenie wycinki zwartych skupisk zieleni oraz pojedynczych drzew tylko do przypadków uniemo¿liwiaj¹cych
realizacjê dróg i infrastruktury technicznej, ustalonych
w planie,
4) zakaz emisji niespe³niaj¹cych wymagañ ochrony rodowiska,
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5) ochronê krajobrazu strefy wzd³u¿ Jeziora Stryjewo, z zakazem trwa³ego zniekszta³cania rzeby terenu oraz obowi¹zkiem skanalizowania spacerowych ci¹gów pieszych,
6) mo¿liwoæ zmiany form terenu tylko na obszarach zabudowy rekreacyjnej i us³ug turystycznych oraz obni¿eñ
bezodp³ywowych wykorzystywanych na zbiorniki wodne,
z zachowaniem wielkoprzestrzennych walorów krajobrazu,
7) zakaz prowadzenia dzia³alnoci rolniczej powoduj¹cej
uci¹¿liwoæ dla wyznaczonych terenów zabudowy rekreacyjnej.
2. Ze wzglêdu na ochronê rodowiska kulturowego, prowadzenie robót ziemnych, na ca³ym obszarze, o którym mowa
w ust. 1, wymaga zg³oszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ze wzglêdu na mo¿liwoæ ustalenia nadzoru
archeologicznego.
§8. 1. Na obszarze, oznaczonym na rysunku A, zwanym
dalej rysunkiem, ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:
1) tereny istniej¹cej zabudowy letniskowej w orodku rekreacyjnym, oznaczenie na rysunku - ZR1,
2) tereny zabudowy letniskowej przewidziane do zagospodarowania, oznaczenie na rysunku - ZR2,
3) tereny istniej¹cych us³ug turystycznych, obejmuj¹cych
pla¿ê oraz tereny wypoczynkowe, oznaczenie na rysunku
- UT1,
4) tereny zabudowane istniej¹cych us³ug turystycznych, oznaczenie na rysunku - UT2,
5) tereny us³ug turystycznych, przewidzianych do zagospodarowania, oznaczenie na rysunku - UT3 i UT4,
6) tereny zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej, przewidziane do zagospodarowania, oznaczenie na rysunku - Mr,
7) tereny istniej¹cego budownictwa zagrodowego, oznaczenie na rysunku  Rm,
8) tereny gospodarstw agroturystycznych, przewidziane do
zagospodarowania, oznaczenie na rysunku - Rm1 i Rm2,
9) tereny istniej¹cych oraz przewidzianych do zagospodarowania us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ orodka rekreacyjnego,
oznaczenie na rysunku - U,
10) drogi publiczne - dojazdowe, oznaczenie na rysunku - Kd,
11) parkingi ogólnodostêpne, oznaczenie na rysunku - Kp,
12)ogólnodostêpne przejcia piesze, oznaczenie na rysunku Kx,
13) tereny komunikacji, stanowi¹ce integraln¹ czêæ dzia³ek
letniskowych, jako wspó³w³asnoæ u¿ytkowników dzia³ek,
dla których stanowi¹ dojazd, oznaczenie na rysunku - Kw,
14) tereny obs³ugi komunikacyjnej w orodku rekreacyjnym
zgodne z ewidencj¹ gruntów, rozgraniczone graficznie na
rysunku,
15) tereny umo¿liwiaj¹ce realizacjê elektroenergetycznych
stacji transformatorowych, na dzia³kach o powierzchni

Poz. 3117

40÷50 m2, oznaczenie na rysunku - EE; o zabudowie terenu
zadecyduje dostawca,
16) tereny rolne o funkcji przyrodniczej, stanowi¹ce tereny
zieleni nieurz¹dzonej, oznaczenie na rysunku - Z,
17) tereny lasów, oznaczenie na rysunku - Ls,
18) tereny zieleni, czêciowo urz¹dzonej (zalesienie, park leny), oznaczenie na rysunku - ZL,
19) tereny u¿ytków rolnych, oznaczenie na rysunku - R.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 10÷14 i 16÷19, s¹
wy³¹czone z zabudowy - budynkami.
§9. Na obszarze, oznaczonym na rysunku A-B, wyznacza siê teren oczyszczalni cieków komunalnych, oznaczenie
na rysunku - NO, jako rozwi¹zanie wariantowe dla odprowadzenia cieków komunalnych z obszaru objêtego niniejsz¹
uchwa³¹; pozosta³e tereny posiadaj¹ oznaczenia zgodne
z obowi¹zuj¹cym planem, o którym mowa w §5 ust. 2.
§10. Na wszystkich terenach, przewidzianych do zagospodarowania, oznaczono na rysunku zasadê podzia³u na
dzia³ki budowlane, tereny, na których nie oznaczono zasad
podzia³u, stanowi¹ jedn¹ dzia³kê budowlan¹.
§11. Na terenach istniej¹cej zabudowy rekreacyjnej (ZR1)
zachowuje siê istniej¹ce budynki - bez prawa ich rozbudowy,
z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów tylko na istniej¹cych niezabudowanych dzia³kach, a w przypadku rozbiórki
budynku istniej¹cego - dopuszcza siê realizacjê nowego obiektu
o tych samych gabarytach jak budynek podlegaj¹cy rozbiórce. Na terenach istniej¹cego orodka rekreacyjnego dopuszcza siê prowadzenie sezonowej dzia³alnoci us³ugowej
w zakresie handlu i gastronomii, w obiektach istniej¹cych lub
realizowanych na niezabudowanych dzia³kach. Wysokoæ
nowo realizowanych budynków nie mo¿e przekraczaæ wysokoci 1 kondygnacji nadziemnej.
§12. Na terenach zabudowy letniskowej przewidzianej do
zagospodarowania (ZR2), na ka¿dej dzia³ce budowlanej, mo¿e
byæ zrealizowany jeden budynek o wysokoci 1 kondygnacji
nadziemnej, z dachem stromym o nachyleniu po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 35° lub 2 kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze u¿ytkowe, o nachyleniu po³aci dachowych
nie mniejszym ni¿ 35°.
§13. Na terenach istniej¹cych us³ug turystycznych (UT1),
dopuszcza siê realizacjê obiektów s³u¿¹cych obs³udze k¹pieliska, w tym w linii brzegu jeziora (pomosty, molo itp.).
§14. Na terenach zabudowanych istniej¹cych us³ug turystycznych (UT2), dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków, z zachowaniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie oraz zakaz ich
nadbudowy.
§15. 1. Na terenie us³ug turystycznych, przewidzianym
do zagospodarowania (UT3) ustala siê:
1) realizacjê jednego budynku us³ugowego, w granicach
oznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, o wysokoci do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe o nachyleniu po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 40°,
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2) prawo do urz¹dzenia terenu zgodnie z przeznaczeniem,
w tym budowê jednokondygnacyjnych budynków s³u¿¹cych obs³udze terenu, obiektów ma³ej architektury i architektury ogrodowej; nie dopuszcza siê realizacji obiektów
jednokondygnacyjnych zwi¹zanych z urz¹dzeniem terenu,
o ile nie zostanie zrealizowany obiekt us³ugowy, o którym
mowa w pkt 1.
2. Na terenie us³ug turystycznych, przewidzianym do
zagospodarowania (UT4) ustala siê realizacjê budynków zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, w tym:
1) budynków czasowego zakwaterowania i us³ug, w szczególnoci gastronomii oraz budowli rekreacyjno-sportowych i urz¹dzeñ terenu,
2) budynki, o których mowa w pkt 1, nie mog¹ przekraczaæ
dwóch kondygnacji nadziemnych, ze stropodachem p³askim lub trzech kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym, pod
warunkiem niestosowania w trzeciej kondygnacji cianek
kolankowych.
§16. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej,
przewidzianej do zagospodarowania - (Mr), na ka¿dej dzia³ce,
mo¿e byæ zrealizowany jeden budynek o przeznaczeniu mieszkalnictwa jednorodzinnego, zamieszkania zbiorowego (pensjonat) lub letniskowy, spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce warunki:
1) jedna kondygnacja nadziemna z dachem wielospadowym
o nachyleniu po³aci nie mniejszym ni¿ 20°, a w przypadku
zró¿nicowania wysokoci  jedna kondygnacja nadziemna
na co najmniej 60% powierzchni zabudowanej,
2) maksymalna wysokoæ budynku, w czêci nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni zabudowanej - 2 kondygnacje nadziemne z dachem stromym,
3) poziom posadowienia parteru nie wy¿ej ni¿ 0,4 m nad
terenem,
4) wyró¿niaj¹ca siê forma architektoniczna obiektów.
§17. Na terenie istniej¹cej zabudowy zagrodowej (Rm)
zachowuje siê istniej¹ce budynki, z prawem do ich rozbudowy
i przebudowy oraz realizacji obiektów zwi¹zanych z rekreacyjn¹ funkcj¹ terenu, w szczególnoci mieszkalnictwa zbiorowego (pensjonat).
§18. Na terenach gospodarstw agroturystycznych (Rm1),
przewidzianych do zagospodarowania, ustala siê oznaczon¹
na rysunku obowi¹zuj¹c¹ lokalizacjê budynku mieszkalnego,
z obowi¹zkiem realizacji wszystkich budynków w zwartej
przestrzennie formie, z zastrze¿eniem wynikaj¹cym z §4 pkt 3.
2. Budynek mieszkalny, o którym mowa w ust. 1, mo¿e
posiadaæ wysokoæ 1 kondygnacji nadziemnej z dachem
stromym, o nachyleniu nie mniejszym ni¿ 35° lub 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe i takie samo nachylenie po³aci
dachowych; inne budynki, realizowane na dzia³ce, musz¹
posiadaæ to samo nachylenie po³aci dachowych jak budynek
mieszkalny.
§19. 1. Na terenach gospodarstw agroturystycznych
(Rm2), przewidzianych do zagospodarowania, obejmuj¹cych
dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 290, 292 i 293/1, obowi¹zuj¹ warunki przestrzenne okrelone w §17 ust. 1 i 2 oraz

prawo do niewydzielania, z terenu istniej¹cych nieruchomoci - dzia³ek budowlanych oznaczonych - ZR2 - na cele
zabudowy letniskowej.
2. W przypadku niewydzielania dzia³ek letniskowych - wg
zasad zabudowy okrelonych na rysunku, mog¹ byæ realizowane, na tych terenach - budynki letniskowe (zamieszkania
zbiorowego), zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarstwa agroturystycznego.
§20. 1. Na wszystkich dzia³kach zwi¹zanych z rekreacyjn¹
funkcj¹ terenu nale¿y zachowaæ istniej¹ce walory krajobrazowe terenu, przewidzieæ nasadzenia zgodne z siedliskiem oraz
krajobrazowe zwi¹zane z obszarem wiejskim.
2. Bezodp³ywowe zag³êbienia terenu mog¹ byæ wykorzystane dla realizacji ogrodowych zbiorników wodnych.
§21. Na terenie us³ug (U) zachowuje siê istniej¹cy budynek, z prawem do jego przebudowy i zmiany przeznaczenia
na cele obs³ugi orodka rekreacyjnego, szczególnie us³ug
sezonowych w zakresie handlu i gastronomii, oraz mo¿liwoæ
budowy nowych obiektów w niezabudowanej czêci dzia³ki,
o wysokoci nieprzekraczaj¹cej istniej¹cego budynku.
§22. Na terenach przewidzianych dla urz¹dzeñ infrastruktury technicznej mog¹ byæ realizowane obiekty zwi¹zane
z przeznaczeniem.
§23. Ewidencyjnie wyznaczone tereny obs³ugi komunikacyjnej w istniej¹cym orodku us³ugowym, o których mowa
w §8 ust. 1 pkt 14, mog¹ stanowiæ ci¹gi pieszo-jezdne,
o ograniczonej dostêpnoci komunikacyjnej w zakresie komunikacji samochodowej.
ROZDZIA£ III
Zasady obs³ugi terenów w zakresie
infrastruktury technicznej i usuwania odpadów
§24. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów
przeznaczonych pod zabudowê:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê - z istniej¹cej wiejskiej
sieci wodoci¹gowej,
2) w zakresie odprowadzenia cieków bytowych - zbiorowe
odprowadzenie cieków do istniej¹cej oczyszczalni w Witrogoszczy poprzez system grawitacyjno-pompowy albo
do wyznaczonej oczyszczalni cieków komunalnych we
wsi Topola, z wykorzystaniem oznaczonych graficznie na
rysunku lokalizacji przepompowni cieków, lub systemem
cinieniowym,
3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych - odprowadzenie wód z zastosowaniem retencji powierzchniowej docelowo do lokalnego systemu zbiorowego odprowadzenia cieków opadowych, z zastosowaniem wymaganych urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych,
4) w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹ - dostarczanie
energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie na podstawie
warunków dostawcy. Wymagana jest realizacja linii elektroenergetycznej redniego napiêcia; budowa stacji trans-
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formatorowych, na terenach oznaczonych na rysunku oraz
linii kablowych niskiego napiêcia,
5) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o - stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zakazem u¿ywania jako
róde³ energii takich paliw i urz¹dzeñ do ich spalania, które
nie spe³niaj¹ wymogów ochrony powietrza,
6) awaryjne zaopatrzenie ludnoci w wodê pitn¹ - zgodnie
z programem publicznych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
w warunkach specjalnych, z wykorzystaniem studni
w Gródku Krajeñskim.
2. Zastosowanie systemu odprowadzenia cieków bytowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nast¹pi na podstawie
projektu bran¿owego uwzglêdniaj¹cego efektywnoæ ekonomiczn¹ systemu.
3. O ile odbiór cieków bytowych nast¹pi do oczyszczalni
we wsi Witrogoszcz, wyznaczona lokalizacja oczyszczalni we
wsi Topola mo¿e byæ przeznaczona dla realizacji przepompowni.
§25. 1. Na ca³ym obszarze objêtym planem mog¹ byæ
realizowane:
1) urz¹dzenia wodne, okrelone w ustawie z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne, na podstawie przepisów szczególnych w tym zakresie, w tym budowle w linii brzegu Jeziora
Stryjewo,
2) urz¹dzenia infrastruktury technicznej nieokrelone w niniejszej uchwale, a s³u¿¹ce obs³udze terenów wyznaczonych pod zabudowê oraz ochronie rodowiska przyrodniczego.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mog¹ byæ
realizowane na terenach, dla których zgodnie z ustaw¹ z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych nie jest
wymagana zgoda na zmianê przeznaczenia gruntów na cele
nierolnicze i nielene, z równoczesnym zachowaniem odrêbnych przepisów szczególnych, w szczególnoci ochrony rodowiska.

3. Do zasad obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury
technicznej maj¹ zastosowanie ustalenia §28 ust. 2, §29 ust.
3, §34, §35 uchwa³y Nr XXVI/263/01 Rady Miejskiej w £ob¿enicy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £ob¿enica.
§26. W zakresie usuwania odpadów ustala siê:
1) gromadzenie odpadów sta³ych zapewnia istniej¹ce sk³adowisko odpadów we wsi Luchowo,
2) odbiór odpadów zapewnia komunalny system usuwania
odpadów sta³ych,
3) zasady postêpowania z odpadami, w tym niebezpiecznymi, okrelaj¹ przepisy szczególne.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§27. Dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania
ustala siê nastêpuj¹ce stawki procentowe s³u¿¹ce naliczeniu
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci:
1) tereny zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej i rekreacyjnej - 10%,
2) tereny us³ug turystycznych i us³ugowe - 20%,
3) gospodarstwa agroturystyczne i tereny komunikacji - 0%.
§28. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
£ob¿enicy.
§29. Na obszarze oznaczonym na rysunku A trac¹ moc
ustalenia uchwa³y Nr XXV/164/93 Rady Miejskiej w £ob¿enicy
z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
£ob¿enica.
§30. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Edward Starszak
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UCHWA£A Nr XII/129/03 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XLIV/448/97 Rady Miejskiej Kociana z 16.12.1997 r.
w sprawie ustanowienia statutu Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kocianie
Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 punkt 15 ustawy z 08.03.1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z pón. zm.) Rada Miejska Kociana uchwala, co nastêpuje:

b) Centrum Wolontariatu,
c) Miejsk¹ Poradni¹ Pomocy Rodzinie,
d) wietlicami i klubami rodowiskowymi dla dzieci.

§1. W statucie Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kocianie
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê: §5 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
2.
-

W sk³ad Orodka wchodz¹:
Dzia³ Organizacji Pomocy rodowiskowej (pracownicy
socjalni),

-

Dzia³ wiadczeñ,

-

rodowiskowy Dom Samopomocy,

-

Dom Dziennego Pobytu.

-

Dzia³ Aktywnoci Lokalnej z:

-

Dzia³ Finansowo-Ksiêgowy,

-

Samodzielna Sekcja Us³ug Opiekuñczych,

-

Samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,

-

Samodzielne stanowisko pracy (radca prawny).

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Kociana.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

a) Zespo³em integracji Spo³ecznej,

3119
UCHWA£A Nr X/88/2003 RADY MIEJSKIEJ MIGLA
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie zwolnienia od op³aty wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591) i art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. Prawo o dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.
1178 ze zmianami) Rada Miejska migla uchwala co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od op³aty sta³ej wnioski o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej sk³adane przez osoby podejmuj¹ce po raz pierwszy dzia³alnoæ gospodarcz¹, objêt¹ prowadzon¹ przez Urz¹d Miejski ewidencj¹.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
migla.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej migla
() Jan Józefczak
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3120
UCHWA£A Nr XIII/85/2003 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa
naturalnego, obejmuj¹cego obszar dzia³ek nr: 364/2, 366/1, 367 we wsi Wymys³owo, gm. Trzemeszno
Rada Miejska w Trzemesznie, dzia³aj¹c na podstawie art.
18 ust. 2, pkt 5 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 ze zmianami) uchwala:

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku plany s¹
jego ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, obejmuj¹cego obszar
dzia³ek nr: 364/2, 366/1, 367 we wsi Wymys³owo, gm. Trzemeszno.

c) linie zabudowy, stanowi¹ce minimalne odleg³oci od krawêdzi jezdni, linie regulacyjne dróg oraz linie stanowi¹ce
granice minimalnych pasów stref ochronnych.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1 Plan obejmuje fragment wsi Wymys³owo w gminie
Trzemeszno.
2. Obszar objêty planem stanowi¹ dzia³ki o numerach
geodezyjnych: 364/2, 366/1, 367, po³o¿one we wsi Wymys³owo.

a) granice uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,

§4. 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
w decyzjach administracyjnych nale¿y okreliæ wg zasad
zawartych w §6 niniejszej uchwa³y oraz ustaleñ rysunku
planu, stanowi¹cego jej za³¹cznik nr 1.
2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
a) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których jest mowa w §1 uchwa³y,
b) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ Uchwa³ê Rady Miejskiej w Trzemesznie,

3. Plan stanowi czêciow¹ zmianê Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXXIV/136/93 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 11.03.1993 r. (Dz.Urz. Woj. Bydgoskiego
Nr 8, poz. 113 z dnia 19.05.1993 r.).

c) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 pod tytu³em: Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji
kruszywa naturalnego, obejmuj¹cego obszar dzia³ek nr:
364/2, 366/1, 367 we wsi Wymys³owo, gm. Trzemeszno,

4. Granice zatwierdzenia planu okrelono graficznie na
rysunku planu w skali 1:1.000.

d) przepisach szczegó³owych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

§2. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny eksploatacji kruszywa naturalnego, oznaczone na
rysunku planu symbolem TEK jako funkcja podstawowa,
b) teren techniczny oznaczony na rysunku planu symbolem
TT, obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹,
c) tereny strefy ochronnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem TS, bêd¹ce uwarunkowaniami funkcji podstawowej,
d) tereny obs³ugi komunikacyjnej, wchodz¹ce czêciowo
w obszar zatwierdzenia, oznaczone na rysunku planu
symbolem XK.
e) tereny urz¹dzeñ energetycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem EE.
2. Uwarunkowania realizacyjne wymienionych terenów
podano w rozdziale II niniejszej uchwa³y.
§3. 1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

e) przeznaczeniu podstawowym obszaru - nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie okrelone w zapisie symbolu TEK,
f) pozosta³e symbole oznaczaj¹ funkcje s³u¿¹ce obs³udze
funkcji podstawowej.
§5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu:
W sk³ad zak³adanej infrastruktury technicznej, prócz dróg,
projektuje siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ oraz
wodê pitn¹ wg planu gminnego.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. Ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania terenu:
1. Ustala siê teren eksploatacji kruszywa naturalnego, oznaczony na rysunku planu symbolem TEK:
a) obszar przeznaczony jest pod eksploatacjê kruszywa
naturalnego metod¹ odkrywkow¹,
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b) g³êbokoæ odkrywek winna byæ realizowana zgodnie
z uwarunkowaniami dokumentacji geologicznej stanowi¹cej przepisy szczegó³owe zadania inwestycyjnego,
c) realizacja terenu winna siê odbywaæ krocz¹co,
d) tereny poeksploatacyjne winny byæ zrekultywowane
i zagospodarowane dla celów rekreacyjno-gospodarczych
- zieleñ lena, oczerety, woda.
2. Ustala siê teren techniczny oznaczony na rysunku
planu symbolem TT:
a) teren przeznaczony jest pod realizacjê infrastruktury obs³uguj¹cej funkcjê podstawow¹ obszaru, teren nie ma
umiejscowienia sta³ego, granice mog¹ byæ przesuwane
w zale¿noci od sposobu i postêpu eksploatacyjnego,
b) na terenie mog¹ byæ realizowane:
-

obiekty budowlane funkcji administracyjno-socjalnej,
gara¿e i warsztaty,

-

parkingi dla potrzeb w³asnych i klientów,

-

urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie wymienione
w planie takie jak: stacje redukcji gazu, przepompownie itp.,

c) obiekty budowlane mog¹ byæ realizowane do wysokoci
1,5 kondygnacji przy dachach stromych i pokryciu ceramicznym, ceramiczno-podobnym oraz 1 kondygnacji przy
dachach p³askich,
d) powiêkszenie terenu o symbolu TT kosztem terenu
o symbolu rysunku TEK uwa¿a siê za zgodne z planem.
3. Ustala siê teren o symbolu rysunku planu TS:
a) teren stanowi pas strefy ochronnej dróg, linii energetycznej i terenów s¹siedzkich od skutków projektowanych
odkrywek eksploatacyjnych,
b) pasy ochronne winne byæ szersze ni¿ zaznaczone na
rysunku planu przy odkrywkach g³êbszych ni¿ 10,00 m,
stycznych do wymienionych elementów chronionych,
c) strefy ochronne winny byæ zagospodarowane zieleni¹
o charakterze lenym,
d) dopuszcza siê urz¹dzenie wjazdów z komunikacji zewnêtrznej i wewnêtrznej poprzez tereny ochronne do obszaru
eksploatacyjnego
4. Ustala siê tereny obs³ugi komunikacyjnej przeznaczone do realizacji dla celów publicznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem XK;
a) wyznaczone drogi o funkcji lokalnej znajduj¹ siê czêciowo w granicach zatwierdzenia planu,
b) obszar o symbolu rysunku planu XKL stanowi drogê
lokaln¹ gmin¹ o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
12,0 m i szerokoci pasa jezdni 6,0 m,
c) obszar o symbolu rysunku planu XKD stanowi drogê
lokaln¹ gminn¹ o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
10,0 m i jezdni szerokoci 6,0 m i chodniku jednostronnym
po stronie zachodniej szerokoci 1,5 m.

5. Ustala siê teren pod realizacjê urz¹dzeñ energetycznych - stacja transformatorowa o symbolu rysunku planu EE.
Wielkoæ terenu mo¿e byæ zwiêkszona lub zmniejszona
w zale¿noci od potrzeb okrelonych przez dysponenta sieci
energetycznej.
5. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) dostawa energii elektrycznej na warunkach okrelonych
przez jej dysponenta,
b) dostawa wody pitnej zgodnie z planem zwodoci¹gowania
gminy,
c) dla cieków bytowo-socjalnych przewidujê siê budowê
zbiorników bezodp³ywowych.
6. Teren w czasie trwania eksploatacji z³o¿a podlega
nadzorowi archeologicznemu. Przed rozpoczêciem prac na
wymienionym obszarze nale¿y uzyskaæ pozwolenie na prace
przy zabytku archeologicznym oraz powiadomiæ Dzia³ Ochrony Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne
w Poznaniu o terminie rozpoczêcia realizacji inwestycji
i podaæ nazwê (nazwisko) wykonawcy w/w nadzoru archeologicznego.
7. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty objête niniejszym opracowaniem.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§7. Stwierdza siê spójnoæ ustaleñ zawartych w niniejszej
uchwale z treci¹ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy Trzemeszno zatwierdzonego Uchwa³¹
Rady Miejskiej Trzemeszna Nr XIX/132/99 z dnia 30 grudnia
1999 r.
§8. Traci moc Miejscowy ogólny plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzemeszno, zatwierdzony uchwa³¹ Nr
XXXIV/136/93 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11.03.93 r.
(Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego Nr 8, poz. 113 z dnia 19
maja 1993 r.) w obrêbie granic niniejszego planu.
§9. Z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci - ustala siê
stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty o jakiej mowa
w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% wzrostu wartoci
nieruchomoci.
§10. Wykonywanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Trzemeszno.
§11. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski
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3121
UCHWA£A Nr IX/52/2003 RADY GMINY W GNIENIE
z dnia 5 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów budownictwa jednorodzinnego w Dalkach, dz. nr ewid. 5/4
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz 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) Rada Gminy Gniezno uchwala co nastêpuje.

2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w Gnienie,

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Dalkach, dz. nr ewid. 5/4 bêd¹cy czêciow¹ zmian¹ miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Gniezno.

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. Plan, o którym mowa w §1 opracowany jest na mapie
zasadniczej; wie Dalki ark. 1 sekcja 413, 443, 133, 181 dla
dzia³ki nr ewid. 5/4 o powierzchni 2,0 ha.
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami M,
2) tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolem KD,
3) teren projektowanej stacji transformatorowej, koncentratora telekomunikacji itp. oznaczony na rysunku planu
symbolem EE
4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) strefa ochronna od projektowanej linii elektroenergetycznej redniego napiêcia.
§5. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,

3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,

6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
wrzenia 2002 r., w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika
2002 r. poz. 1498.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami M.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenie
podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi bytowe: handel, ma³a gastronomia, drobne rzemios³o, urz¹dzenia
infrastruktury technicznej. Us³ugi te nie mog¹ nale¿eæ do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu §2 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40% powierzchni dzia³ki, przy czym powierzchnia biologicznie
czynna powinna stanowiæ co najmniej 30% powierzchni
dzia³ki,
2) nale¿y przestrzegaæ nieprzekraczalne linie zabudowy budynków mieszkalnych w odleg³ociach:
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a) 20 m od pasa drogowego drogi powiatowej KDP-406
oraz od terenów PKP,
b) 14,5 m od przewodów projektowanej linii 110 kV,
a) 5 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi KD,
3) forma projektowanych budynków mieszkalnych winna
byæ nastêpuj¹ca:
a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków,
werand itp.,
b) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,
o nachyleniu 20 - 45°, kryte dachówk¹ lub materia³em
imituj¹cym dachówkê,
4) budynki gospodarcze lub gara¿e o maksymalnej powierzchni 50 m2. Wysokoæ - jedna kondygnacja do okapu dachu.
Usytuowanie zgodnie z rysunkiem planu lub inne usytuowane zgodnie z przepisami prawa. Forma dachu nawi¹zuj¹ca do formy dachu budynku mieszkalnego,

6. Zasilanie z projektowanej trafostacji oznaczonej na
rysunku planu symbolem EE. Zmiana lokalizacji stacji nie
powoduje zmiany planu.
7. Ustala siê pas wolny od zabudowy kubaturowej
i wysokich nasadzeñ zieleni od projektowanej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV o szerokoci po 14,5 m od
skrajnych przewodów sieci energetycznej.
8. Wzd³u¿ drogi powiatowej KDP-406 wyznacza siê pas
terenu o szerokoci 5 m kosztem dzia³ki nr ewid. 4/5 pod
urz¹dzenia infrastruktury technicznej oznaczony symbolem
IT. Dopuszcza siê, by tereny o których mowa wy¿ej stanowi³y
w³asnoæ czêci terenów przyleg³ych dzia³ek pod warunkiem,
¿e ogrodzenia zostan¹ zrealizowane na krawêdzi terenu oznaczonego symbolem M.
§9. Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze. Dla gruntów podlegaj¹cych ochronie zmiany
dokonuje siê na podstawie zgody Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nr GZ. tr.057-602-487/03 z dnia 31.07.2003 r.

5) pomieszczenia us³ugowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2
nale¿y wydzieliæ w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego lub wolnostoj¹ce ale dostosowane form¹ do budynku
mieszkalnego,

§10. Stwierdza siê spójnoæ ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale z treci¹ zawart¹ w Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr 119/X/2000 Rady Gminy
Gniezno z dnia 28.02.2000 r.

6) ogrodzenia a¿urowe, nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych p³otów. Obowi¹zuje zakaz budowy ogrodzeñ w formie litego
muru.

§11. Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami
niniejszego planu, dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze uznaje siê za zgodne z nim.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê
³¹czenie dzia³ek lub wtórne podzia³y umo¿liwiaj¹ce lokalizacje
budynku bliniaczego.

ROZDZIA£ III

§7. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z projektowanych
dróg dojazdowych KD o szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych, które maj¹ po³¹czenie z drog¹ powiatow¹ KDP406.
§8. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodê, obiekty kubaturowe pod³¹czyæ do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
2. Do czasu budowy kolektora odprowadzenie cieków
do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z atestem na
dzia³kach. Dopuszcza siê budowê przydomowych oczyszczalni cieków.
3. cieki opadowe zagospodarowaæ indywidualnie
w postaci studni ch³onnej lub odprowadziæ powierzchniowo
na tereny zielone wokó³ domu.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ród³a
opalania paliwami ekologicznymi.
5. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê ¿e odpady
komunalne i komunalno-podobne gromadziæ w granicach
posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na
sk³adowisko odpadów.

Przepisy koñcowe
§12. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 3%.
§13. Traci moc Uchwa³a Nr 36/X/91 Rady Gminy Gniezno
z dnia 4.07.1991 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno (Dz. Urz.
Woj. Pozn. Nr 11 poz. 136 z dnia 16.08.1991 r.) w czêci
sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§14. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.
§15. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IX/52/2003
Rady Gminy w Gnienie
z dnia 05.09.2003 r.
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3122
UCHWA£A Nr IX/57/2003 RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 5 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa
jednorodzinnego z funkcj¹ us³ugowo-produkcyjn¹ w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 1 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz 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) Rada
Gminy Gniezno uchwala, co nastêpuje.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcj¹
us³ugowo-produkcyjn¹ w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1,
121/2, 128, stanowi¹cy czêciow¹ zmianê planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno.
§2. 1. Plan, o którym mowa w §1, opracowany jest na
mapie zasadniczej w skali 1:2.000 wie Piekary ark. 2 sekcja
(413 423 203-4) dla obszaru oznaczonego na mapie numerami
ewidencyjnymi 121/1, 121/2, 128.
2. Obszar opracowania planu, o którym mowa w ust. 1
obejmuje teren o powierzchni 8,0 ha.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem M,
2) tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowo-produkcyjnej
oznaczone na rysunku planu symbolem MU,
3) drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem
KD,
4) droga powiatowa KDP Nr 412,
5) pasy terenu dla infrastruktury technicznej oznaczone na
rysunku planu symbolem IT.
6) tereny projektowanej stacji transformatorowej, koncentratora telekomunikacyjnego itp. oznaczone na rysunku planu symbolem EE.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) zieleñ izolacyjna,
4) linia elektroenergetyczna wraz z potencjalnym obszarem
ograniczonego u¿ytkowa ni¹.
§5. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Gniezno,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:2.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
wrzenia 2002 r., w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika
2002 r., poz. 1498.
7. powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siê grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ na dzia³ce budowlanej.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem M ustala siê jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenie
podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami gospodarczymi lub gara¿ami. Przeznaczenie
dopuszczalne stanowi¹ us³ugi bytowe: handel, ma³a gastronomia, drobne rzemios³o oraz urz¹dzenia infrastruktury tech-
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nicznej. Us³ugi nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) podzia³ wewnêtrzny na dzia³ki - zgodnie z rysunkiem
planu. Dopuszcza siê mo¿liwoæ ³¹czenia dzia³ek, lub wtórne podzia³y umo¿liwiaj¹ce lokalizacjê budynków bliniaczych i szeregowych,
2) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ 40%
powierzchni dzia³ki, przy czym powierzchnia biologicznie
czynna powinna stanowiæ co najmniej 30% powierzchni
dzia³ki,
3) zasady zagospodarowania dzia³ek, o których mowa w pkt
2) nie dotycz¹ zabudowy szeregowej,
4) mo¿liwoæ podpiwniczenia uzale¿niæ od lokalnych warunków gruntowo-wodnych. Wiercenie wykonane w miejscu
lokalizacji ka¿dego budynku okrelaj¹ce poziom wody
gruntowej winno byæ podstaw¹ do ustalenia w³aciwego
sposobu posadowienia i wyboru odpowiedniej konstrukcji
budynku,
5) zapewniæ nadzór konserwatorsko-archeologiczny nad pracami ziemnymi,
6) nale¿y przestrzegaæ nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³ociach:
-

20 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej KDP412

-

6 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych KD,

7) forma projektowanych budynków mieszkalnych winna
byæ nastêpuj¹ca:
a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków,
werand itp.,
b) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu
20 - 45°, kryte dachówk¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnym materia³em pokryciowym,
8) budynki gospodarcze lub gara¿e nie powinny przekraczaæ
powierzchni 40 m. Wysokoæ - jedna kondygnacja do
okapu dachu. Forma dachu nawi¹zuj¹ca do dachu budynku mieszkalnego. Dopuszcza siê usytuowanie obiektu na
granicy dzia³ki lub inne usytuowanie zgodne z przepisami
prawa,
9) pomieszczenia us³ugowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2
nale¿y wydzieliæ w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego, dobudowaæ od strony bocznej, tylnej lub wolnostoj¹ce
parterowe, nawi¹zuj¹ce do architektury budynku mieszkalnego,
10) nale¿y zrealizowaæ pasy zieleni izolacyjnej wzd³u¿ istniej¹cego cieku,
11) ogrodzenia wy³¹cznie a¿urowe, dopuszcza siê ¿ywop³oty.

Poz. 3122

§7. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
oznaczony na rysunku planu symbolem MU. Dopuszcza siê
lokalizowanie na terenie MU funkcji us³ugowej bez funkcji
mieszkaniowej lub funkcji mieszkaniowej bez funkcji us³ugowej, w ramach funkcji mieszkaniowej mo¿e byæ lokalizowana
zabudowa wolnostoj¹ca, bliniacza lub szeregowa. Us³ugi nie
mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko Rozporz¹dzenie Rady Ministrów §2
ust. 1.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymogi z zakresu ochrony rodowiska:
1) ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska
wywo³ywana przez obiekty o których mowa w ust. 1 nie
mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji dzia³ki,
2) dla inwestycji, które potencjalnie mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla rodowiska gruntowo-wodnego, nale¿y wykonaæ
dokumentacjê hydrologiczn¹ w celu okrelenia warunków
hydrogeologicznych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) istniej¹c¹ zabudowê adaptuje siê z mo¿liwoci¹ rozbudowy, przebudowy pod warunkiem zachowania warunków,
o których mowa w ust. 5,
2) dopuszcza siê podzia³ terenów MU na mniejsze dzia³ki pod
warunkiem zachowania minimalnej szerokoci frontu 25
m i zapewnienie ka¿dej dzia³ce dostêpu do drogi publicznej,
3) projektowane budynki us³ugowe i mieszkalne mog¹ stanowiæ jeden kompleks lub byæ sytuowane oddzielnie,
4) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 60% powierzchni dzia³ki,
5) forma projektowanych budynków:
a) budynki mieszkalne, wysokoæ zabudowy parterowa
z poddaszem,
b) budynki us³ugowe nie powinny przekraczaæ wysokoci
odpowiadaj¹cej dwóm kondygnacjom plus poddasze
w zabudowie mieszkaniowej. Dla budynków us³ugowych dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich,
c) podpiwniczenie ograniczyæ do niezbêdnego minimum,
6) na ka¿dej dzia³ce nale¿y zabezpieczyæ miejsca postojowe
dla samochodów pracowników,
7) nale¿y zrealizowaæ pasy zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu,
8) dopuszcza siê:
a) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) budynki gospodarcze, gara¿e,
9) obowi¹zuje zakaz stosowania ogrodzeñ z litego materia³u.
§8. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z drogi powiatowej KDP 412 i dróg dojazdowych KD.
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2. Dla dróg dojazdowych KD ustala siê szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych 8 - 10 m zgodnie z rysunkiem
planu.
3. Wyznacza siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 20 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej oraz 6 m od
linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych KD.
4. Wzd³u¿ drogi powiatowej KDP-412 wyznacza siê
pas terenu o szerokoci 5 m kosztem dzia³ki nr ewid. 121/2
i 121/1 pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej oznaczony
symbolem IT. Dopuszcza siê, by tereny o których mowa wy¿ej
stanowi³y w³asnociowe czêci terenów przyleg³ych dzia³ek
pod warunkiem, ¿e ogrodzenia zostan¹ zrealizowane na krawêdzi terenu oznaczonego symbolem M.
§9. 1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
2. Do czasu budowy oczyszczalni cieków i kolektora
sanitarnego odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³ce. Jakoæ
odprowadzanych cieków nale¿y uzgodniæ z eksploatuj¹cym
oczyszczalnie do której cieki bêd¹ odprowadzane. Dopuszcza
siê mini oczyszczalnie na dzia³ce.
3. cieki opadowe zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê paliwa
ekologiczne.
5. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê, ¿e odpady
komunalne i komunalno-podobne nale¿y gromadziæ w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz
na sk³adowisko odpadów, odpady klasyfikowane jako niebezpieczne zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
stacji trafostacji oznaczonej na rysunku planu symbolem EE.
Zmiana lokalizacji trafostacji nie powoduje zmiany planu.
7. Ustala siê pasy wolne od zabudowy kubaturowej
i nasadzeñ wysokiej zieleni od linii elektroenergetycznych
redniego napiêcia po 7,5 m od skrajnych przewodów.

§10. Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze. Dla gruntów podlegaj¹cych ochronie zmiany
dokonuje siê na podstawie zgody Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nr GZ. tr.057-602-493/03 z dnia 31.07.2003 r.
oraz zgody Wojewody Wielkopolskiego nr RR.K-77110/86/
2003/Gn z dnia 25.08.2003 r.
§11. Stwierdza siê spójnoæ ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale z treci¹ zawart¹ w Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonego Uchwa³a Nr 119/X/2000 Rady Gminy
Gniezno z dnia 28.02.2000 r.
§12. Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami
niniejszego planu, dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze uznaje siê za zgodne z nim.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§13. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 3%.
§14. Traci moc Uchwa³a Nr 36/X/91 Rady Gminy Gniezno
z dnia 4.07.1991 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno (Dz.
Urz. Woj. Pozn. Nr 11 poz. 136 z dnia 16.08.1991 r.) w czêci
sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§15. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.
§16. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IX/57/2003
Rady Gminy Gniezno
z dnia 05.09.2003 r.
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3123
UCHWA£A Nr IX/58/2003 RADY GMINY W GNIENIE
z dnia 5 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
budownictwa jednorodzinnego w Osiñcu, dz. nr ewid. 117/1 i czêæ dz. nr ewid. 117/2
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz 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) Rada
Gminy Gniezno uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Osiñcu, dz. nr ewid. 117/1 i cz. dz. 117/2 obejmuj¹cy ustalenia
zawarte w niniejszej uchwale oraz rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1.000.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów o których mowa w §1, opracowany jest na mapie
zasadniczej dla czêci obszaru wsi Osiniec ark 1 sekcja 413,
444, 221 dla dzia³ki oznaczonej numerem ewidencyjnym 117/
1 i czêci dzia³ki nr ewid. 117/2.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 obejmuje obszar
o powierzchni 5,0 ha.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami M,
2) teren drogi gminnej oznaczony symbolem KDG(L), drogi
dojazdowej oznaczony symbolem KD, oraz drogi dojazdowej wewnêtrznej oznaczony symbolem KDw,
3) tereny projektowanej stacji transformatorowej, koncentratorów telekomunikacyjnych itp. oznaczonych na za³¹czonym planie symbolem EE
4) zasady obs³ugi sieci infrastruktury technicznej.
2. Ni¿ej wymienione oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) strefa od linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia.

§4. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w Gnienie,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu z dnia 24 wrzenia 2002 r.,
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika 2002 r. poz. 1498.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami M, na których udzia³ zabudowy zwi¹zanej z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu nie powinien przekraczaæ
40% powierzchni dzia³ki.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenie
podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca lub bliniacza. W sk³ad przeznaczenia podstawowego wchodz¹ budynki gospodarcze lub gara¿e dla
zabudowy wolnostoj¹cej lub bliniaczej. Przeznaczenie dopuszczalne mog¹ stanowiæ drobne us³ugi bytowe nie nale¿¹ce do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko w rozumieniu §2 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
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1) dopuszcza siê podzia³ terenu inny ni¿ wrysowano na
rysunku planu pod warunkiem zachowania minimalnych
szerokoci frontów dzia³ek: 21,00 m dla zabudowy wolnostoj¹cej, 10,5 m dla zabudowy bliniaczej,

3. cieki opadowe z terenów mieszkaniowych zagospodarowaæ indywidualnie poprzez gromadzenie w studni ch³onnej lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone
wokó³ zabudowañ.

2) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek,

4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ród³a
opalania paliwami ekologicznymi.

3) wysokoæ budynków mieszkalnych - parter plus poddasze,
4) dachy strome o nachyleniu 20° - 45° kryte dachówk¹ lub
materia³em imituj¹cym dachówkê,
5) budynki gospodarcze lub gara¿e o maksymalnej powierzchni 50 m2 wysokoci 1 kondygnacji sytuowaæ zgodnie
z rysunkiem planu lub inne usytuowanie zgodne z przepisami prawa. Dach ka¿dego z tych budynków powinien
nawi¹zywaæ do dachu budynku mieszkalnego,
6) pomieszczenia us³ugowe dopuszczone zgodnie z ust. 2
nale¿y wydzieliæ w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego lub wolnostoj¹ce, ale dostosowane form¹ do budynku
mieszkalnego,
7) ogrodzenia a¿urowe nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych p³otów.
Obowi¹zuje zakaz ogrodzeñ z litego materia³u.
§6. 1. W zakresie obs³ugi komunikacyjnej ustala siê:
1) poszerzenie drogi gminnej klasy technicznej KDG(L)
w liniach rozgraniczaj¹cych o 3 m kosztem terenu dzia³ki
nr ewid. 117/1,
2) wyznaczenie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m z poszerzeniem w miejscu nawrotu zapewniaj¹cej równie¿ dojazd do
istniej¹cego siedliska,
3) wy³¹czenie z terenu dzia³ki nr ewid. 117/1 pasa terenu
o szerokoci 2 m pod poszerzenie drogi wewnêtrznej na
dzia³ce nr ewid. 117/2 - KDw.
2. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³ociach:
- 15 m od krawêdzi jezdni drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG(L),
- 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej oznaczonej
symbolem KD i KDw.
3. Po zachodniej stronie dzia³ki nr ewid. 117/1 ustala siê
pas terenu o szerokoci 8 - 10 m zgodnie z rysunkiem planu
wolny od zainwestowania kubaturowego i wysokiej zieleni
przez który przebiega istniej¹cy przewód gazowy redniego
cinienia PE 63 oraz kabel telekomunikacji.
§7. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodê, obiekty kubaturowe pod³¹czyæ do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
2. W zakresie odprowadzania cieków do czasu realizacji
oczyszczalni cieków i kolektora sanitarnego, ustala siê ¿e
cieki komunalne nale¿y gromadziæ w szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach na dzia³ce. Dopuszcza siê budowê przydomowych oczyszczalni cieków.

5. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadziæ
w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany
wywóz na sk³adowisko odpadów.
6. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z projektowanej trafostacji. Zmiana lokalizacji stacji nie powoduje zmiany niniejszego planu zagospodarowania.
7. Wzd³u¿ linii energetycznej niskiego napiêcia ustala siê
pas wolny od nasadzeñ zieleni wysokiej o szerokoci po 3,5
m od osi linii energetycznej.
§8. Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze.
§9. Stwierdza siê spójnoæ ustaleñ zawartych w niniejszej
uchwale z treci¹ zawart¹ w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr 119/X/2000 Rady Gminy Gniezno
z dnia 28.02.2000 r.
§10. Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami
niniejszego planu, dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze uznaje siê za zgodne z nim.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§11. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 3%.
§12. Traci moc Uchwa³a Nr 36/X/91 Rady Gminy Gniezno
z dnia 4.07.1991 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno (Dz. Urz.
Woj. Pozn. Nr 11 poz. 136 z dnia 16.08.1991 r.) w czêci
sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§13. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.
§14. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski
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3124
UCHWA£A Nr IX/59/2003 RADY GMINY W GNIENIE
z dnia 5 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego z funkcj¹ rzemielniczo-uslugow¹ w Golinowie dz. nr ewid. 212/7
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz 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) Rada
Gminy Gniezno uchwala co nastêpuje.
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z funkcja rzemielniczo-us³ugow¹ w Golinowie dz.
nr ewid. 212/7 obejmuj¹cy ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale oraz rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:1.000.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów o których mowa w §1, opracowany jest na mapie
zasadniczej dla czêci obszaru wsi Golinowo sekcja
413.441.063 dla dzia³ki oznaczonej numerem ewidencyjnym
212/7.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 obejmuje obszar
o powierzchni 1,8 ha.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem MU,
2) tereny projektowanej stacji transformatorowej, koncentratora telekomunikacyjnego itp. oznaczone na rysunku planu symbolem EE,
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Ni¿ej wymienione oznaczenia graficzne, przedstawione na
rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
5) nieprzekraczalna linia zabudowy,
6) linia elektroenergetyczna niskiego napiêcia ze stref¹
ochronn¹.
§4. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w Gnienie,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5. przeznaczeniu dopuszczalnym-nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu z dnia 24 wrzenia 2002 r.,
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika 2002 r. poz. 1498.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. 1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
oznaczony na rysunku planu symbolem MU, na którym udzia³
zabudowy zwi¹zanej z podstawowym przeznaczeniem terenu
nie powinien przekraczaæ 60% powierzchni dzia³ki.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczenie
podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca lub bliniacza oraz us³ugi. Istnieje mo¿liwoæ zlokalizowania na terenie MU funkcji us³ugowej bez
funkcji mieszkaniowej.
Us³ugi nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu §2 ust. 1
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów. Przeznaczenie dopuszczalne
mog¹ stano wiæ urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymogi z zakresu ochrony rodowiska:
1) ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska
wywo³ywana przez obiekty o których mowa w ust. 1 nie
mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji dzia³ki,
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2) dla inwestycji, które potencjalnie mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla rodowiska gruntowo - wodnego, nale¿y wykonaæ
dokumentacjê hydrologiczna w celu okrelenia warunków
hydrogeologicznych,
3) poniewa¿ teren jest zmeliorowany drena¿em systematycznym, projektowane zagospodarowanie dzia³ki nale¿y
uzgodniæ z Wielkopolskim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych - Inspektorat w Gnienie ul. Krótka 8.
4. Teren wymieniony w ust. 1 mo¿na dzieliæ na mniejsze
dzia³ki pod warunkiem zabezpieczenia bezporedniego wjazdu z podzielonych dzia³ek na drogê publiczn¹ oraz przy
zachowaniu szerokoci frontu nin. 25 m. Linie podzia³ów
wewnêtrznych s¹ liniami postulowanymi - dopuszcza siê
³¹czenie dzia³ek.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) wzd³u¿ wewnêtrznych granic terenu nale¿y realizowaæ pas
zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 3 m. Dodatkowo
nale¿y wprowadzaæ drzewa i krzewy na teren dzia³ki.
W przypadku podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki obowi¹zuj¹ pasy zieleni izolacyjnej o szerokoci 3 m od granicy
z s¹siadem,
2) parkowanie samochodów pracowników i klientów nale¿y
zabezpieczyæ na terenie dzia³ki,
3) nale¿y d¹¿yæ do stosowania przepuszczalnych a¿urowych
nawierzchni dla parkingów i placów sk³adowych w celu
zmniejszenia uszczelnienia terenu,
4) zabudowa mieszkaniowa, o której mowa w ust. 2 mo¿e
byæ zrealizowana przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
a) zabudowa parterowa z poddaszem, dach dwu lub
wielospadowy,
b) czêæ mieszkaln¹ dzia³ki oddzieliæ od czêci produkcyjnej pasem zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 6 m,
5) zabudowa us³ugowa, o której mowa w ust. 2 mo¿e byæ
realizowana przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
2. maksymalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu
do najwy¿szego punktu budynku do 9 m. Dopuszcza siê
wy¿sze elementy techniczne, ale nie przekraczaj¹ce wysokoci 50 m n.p.t,
b) nale¿y unikaæ rozdrobnienia zabudowy poprzez maksymalne ³¹czenie funkcji w jednym obiekcie,
c) podpiwniczenia ograniczyæ do niezbêdnego minimum.
6. Ogrodzenia a¿urowe, ogrodzenia pe³ne ograniczyæ do
odcinków wymagaj¹cych niezbêdnego przys³oniêcia.
§6. 1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD. Szerokoæ
drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m zgodnie z rysunkiem
planu.
2. Pod drogê, o której mowa w ust. 1 przeznacza siê czêci
terenów dzia³ek o numerach ewidencyjnych 212/31212/4.

3. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi KD.
4. Dla obs³ugi istniej¹cego rowu wyznacza siê przejcie
piesze o szerokoci 5 m oznaczone na rysunku planu symbolem Kx.
5. W zakresie zaopatrzenia w wodê, obiekty kubaturowe
pod³¹czyæ do wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
6. W zakresie odprowadzania cieków do czasu realizacji
oczyszczalni cieków i kolektora sanitarnego, ustala siê ¿e
cieki bêd¹ gromadzone w szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach na dzia³ce a na etapie uzgadniania projektu budowlanego nale¿y uzyskaæ od eksploatatora zgodê i warunki przyjêcia cieków na oczyszczalniê. Dopuszcza siê budowê przydomowych oczyszczalni cieków.
7. cieki opadowe zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska - Rozporz¹dzenia Ministra OZNiL
z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz
warunków, jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane
do wód lub ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503).
8. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê lokalne
ród³a opalane paliwami ekologicznymi.
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê:
1) odpady komunalne i komunalno-podobne gromadziæ
w granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów,
2) odpady klasyfikowane jako niebezpieczne gromadziæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
10. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z projektowanej trafostacji. Zmiana lokalizacji trafostacji nie powoduje zmiany
niniejszego planu zagospodarowania. Dla istniej¹cej linii elektrycznej niskiego napiêcia ustala siê strefê woln¹ od zabudowy kubaturowej i wysokiej zieleni o szerokoci po 3 m od osi
przewodów.
§7. Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze. Dla gruntów podlegaj¹cych ochronie zmiany
dokonuje siê na podstawie zgody Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nr GZ. tr.057-602-491/03 z dnia 31.07.2003 r.
§8. Stwierdza siê spójnoæ ustaleñ zawartych w niniejszej
uchwale z treci¹ zawart¹ w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr 119/X/2000 Rady Gminy Gniezno
z dnia 28.02.2000 r.
§9. Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami
niniejszego planu, dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze uznaje siê za zgodne z nim.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§10. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 3%.
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§11. Traci moc Uchwa³a Nr 36/X/91 Rady Gminy Gniezno
z dnia 4.07.1991 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno (Dz. Urz.
Woj. Pozn. Nr 11 poz. 136 z dnia 16.08.1991 r.) w czêci
sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.

§13. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§12. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

3125
UCHWA£A Nr IX/60/2003 RADY GMINY W GNIENIE
z dnia 5 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Szczytnikach Duchownych dz. nr ewid. 47
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz 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) Rada
Gminy Gniezno uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Szczytnikach Duchownych dz. nr ewid. 47 bêd¹cy
zmian¹ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Plan, o którym mowa w §1 opracowany jest na
mapie zasadniczej obrêb Szczytniki Duchowne ark. 1 sekcja
413.444.114 dla dzia³ki nr ewid. 47 o powierzchni 4,70 ha.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami M,
2) teren drogi dojazdowej KD,
3) teren projektowanej stacji transformatorowej, koncentratora telekomunikacji itp. oznaczony na rysunku planu
symbolem EE,

4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy,
3) strefy od linii elektrycznych niskiego i redniego napiêcia.
§5. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w Gnienie,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:2.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu z dnia 24 wrzenia 2002 r.,
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w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika 2002 r. poz. 1498.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem M.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenie
dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi bytowe: handel, ma³a
gastronomia, drobne rzemios³o, urz¹dzenia infrastruktury technicznej. Us³ugi te nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu §2
ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40% powierzchni dzia³ki,
2) w miejscu lokalizacji budynku mieszkalnego wykonaæ
wiercenia w celu okrelenia mo¿liwoci podpiwniczenia
i sprecyzowania sposobu w³aciwego posadowienia,
3) nale¿y przestrzegaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy budynków mieszkalnych w odleg³ociach:
a) 15 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi KDG(L),
b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej KD,
4) forma projektowanych budynków mieszkalnych winna
byæ nastêpuj¹ca:
a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków,
werand itp.,
b) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu
20° - 45°, kryte dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym
dachówkê,
5) budynki gospodarcze lub gara¿e nie powinny przekraczaæ
powierzchni 50 m. Wysokoæ - jedna kondygnacja do
okapu dachu, usytuowanie zgodnie z rysunkiem planu lub
inne usytuowanie zgodne z przepisami prawa. Forma
dachu nawi¹zuj¹ca do formy dachu budynku mieszkalnego,
6) pomieszczenia us³ugowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2
nale¿y wydzieliæ w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego lub wolnostoj¹ce, ale dostosowane form¹ do budynku
mieszkalnego,
7) ogrodzenia a¿urowe, nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych p³otów
z zastosowaniem drewna. Obowi¹zuje zakaz budowy ogrodzeñ w formie litego muru.

Poz. 3125

4. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê
budynki letniskowe przy zachowaniu zasad o których mowa
w ust. 3. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek.
§7. 1. W zakresie obs³ugi komunikacyjnej ustala siê:
1) poszerzenie drogi gminnej klasy technicznej KDG(L)
w liniach rozgraniczaj¹cych o 2 m kosztem terenu dzia³ki
nr ewid. 47,
2) wyznaczenie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m z poszerzeniem w miejscu nawrotu.
2. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³ociach:
- 15 m od krawêdzi jezdni drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG(L),
- 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej oznaczonej
symbolem KD.
3. Wzd³u¿ rowu wyznacza siê ci¹g pieszy o szerokoci
3 m od jego konserwacji.
§8.1. W zakresie zaopatrzenia w wodê, obiekty kubaturowe pod³¹czyæ do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
2. Do czasu budowy kolektora odprowadzenie cieków
do zbiorników bezodp³ywowych na dzia³kach. Dopuszcza siê
budowê przydomowych oczyszczalni cieków.
3. cieki opadowe zagospodarowaæ indywidualnie
w postaci studni ch³onnej lub odprowadziæ powierzchniowo
na tereny zielone wokó³ domu.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê ród³a
opalania paliwami ekologicznymi.
5. Zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci energetycznej. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na energie
elektryczn¹ wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu
symbolem EE pod lokalizacje trafostacji. Zmiana lokalizacji
trafostacji nie powoduje zmiany planu.
6. Ustala siê strefy wolne od zabudowy kubaturowej
i nasadzeñ zieleni wysokiej o szerokociach:
1) po 14,5 m od skrajnego przewodu linii energetycznej
redniego napiêcia,
2) po 3,5 m od skrajnego przewodu linii energetycznej niskiego napiêcia.
7. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê ¿e odpady
komunalne i komunalno-podobne gromadziæ w granicach
posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na
sk³adowisko odpadów.
§9. Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze. Dla gruntów podlegaj¹cych ochronie zmiany
dokonuje siê na podstawie zgody Wojewody Wielkopolskiego
nr RR. K-77110/90/2003/Gn z dnia 25.08.2003 r.
§10. Stwierdza siê spójnoæ ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale z treci¹ zawart¹ w Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
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Gniezno, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr 119/X/2000 Rady
Gminy Gniezno z dnia 28.02.2000 r.
§11. Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami
niniejszego planu, dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze uznaje siê za zgodne z nim.

§10. Traci moc Uchwa³a Nr 36/X/91 Rady Gminy Gniezno
z dnia 4.07.1991 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno (Dz. Urz.
Woj. Pozn. Nr 11 poz. 136 z dnia 16.08.1991 r.) w czêci
sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi mniejsz¹ uchwa³¹.
§11. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§9. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 3%.

§12. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

3126
UCHWA£A Nr 59/03/IV RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 9 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie - rejon ul. Morenowej - czêæ A
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
oraz art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 Nr 15 poz. 139 z zm.)
i art. 85 §2 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717)
w zwi¹zku z §6 ust. 3 pkt 1 i §9 ust. 3 pkt 5 Statutu Miasta
Rada Miasta Puszczykowa uchwala co nastêpuje:

§3. Celem planu jest zmiana ustaleñ dotycz¹cych wielkoci dzia³ek budowlanych i zasad ich wyznaczania na obszarze
przeznaczonym dotychczas, w planie szczegó³owym zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego
z 12.12.1994 r., pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
i w czêci pod us³ugi z wyznaczeniem niezbêdnych ci¹gów
komunikacyjnych, zasad kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
§4. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Morenowej - czêæ A - w Puszczykowie, zwany dalej planem.
I. PRZEPISY OGÓLNE

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) teren us³ug nieuci¹¿liwych z zabudow¹ mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ oznaczony na rysunku planu symbolem
U/MN,

§2. 1. Plan obejmuje fragment Puszczykowa Starego obejmuj¹cy teren po³o¿ony pomiêdzy ulic¹ Morenow¹ a lasem
Wielkopolskiego Parku Narodowego, który stanowi¹ dzia³ki nr
556/1, 556/2, 555/8 i czêæ dzia³ki 555/11.

3) teren zieleni uzupe³niaj¹cej o funkcji izolacyjnej dla terenów us³ugowych znajduj¹cych siê przy ul. Jaros³awskiej
(poza obszarem opracowania planu) oznaczony symbolem Z,

2. Obszar o którym mowa w ust. 1 po³o¿ony jest na
terenie obrêbu geodezyjnego Puszczykowo Stare, arkusz 13.

4) tereny urz¹dzeñ i dróg komunikacyjnych oznaczone na
rysunku planu symbolem KD,

3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

5) zasady podzia³u terenu,
6) warunki i zasady kszta³towania zabudowy,
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7) zasady uzbrojenia terenu.
§5. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce obszary o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) oznaczenie frontowej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
4) oznaczenie tylnej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
5) oznaczenie funkcji terenu zgodnie z odpowiednim symbolem,
6) oznaczenie, miejsc formalnie wa¿nych wymagaj¹cych
wyró¿nienia architektonicznego,
7) oznaczenie strefy ochronnej od strony lasu.
§6. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie Puszczykowa Starego nale¿y przez to rozumieæ plan
szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Puszczykowa Nr 42/94/11 z 12.12.1994.
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Miasta Puszczykowa o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek w skali
1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 niniejszej uchwa³y,
4. procencie zabudowy dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê zabudowan¹ pod wszystkimi obiektami oraz
utwardzon¹ powierzchniê placów i dróg ³¹cznie,

Poz. 3126

II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§8. 1. Na terenach objêtych zakresem opracowania planu,
oznaczonych w planie Puszczykowa Starego symbolem MN
oraz we fragmencie oznaczonym symbolem U pozostawia siê
dotychczasow¹ funkcjê terenu tzn. przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczone równie¿ symbolem MN oraz w czêci pod us³ugi nieuci¹¿liwe z zabudow¹
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczone symbolem U/MN
z wyznaczeniem ci¹gów komunikacyjnych.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych
w rysunku planu symbolem MN i U/MN obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady podzia³u terenów na dzia³ki budowlane:
1) w pasie po³o¿onym wzd³u¿ granicy lasu - dzia³ki o powierzchni min. 3.000 m2,
2) na pozosta³ym terenie - dzia³ki o powierzchni min. 2.000
m2,
3. Na dzia³kach o powierzchni mniejszej ni¿ wymienione
odpowiednio w p.2, powsta³ych z podzia³ów przeprowadzonych niezale¿nie od ustaleñ planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadza siê bezwzglêdny zakaz zabudowy
jakimikolwiek obiektami oraz przebudowy i zmiany sposobu
u¿ytkowania obiektów istniej¹cych.
4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych
w rysunku symbolami MN, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje zabudowa mieszkaniowa wy³¹cznie jednorodzinna,
2) na jednej dzia³ce dopuszcza siê realizacjê tylko jednego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj¹cego,

5. frontowej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez
to rozumieæ minimaln¹ odleg³oæ projektowanego budynku od granicy dzia³ki od strony ulicy,

3) ustala siê zasadê lokalizacji wszelkich budynków wy³¹cznie jako wolnostoj¹cych - tzn. nie przylegaj¹cych bezporednio do ¿adnej z granic dzia³ki,

6. tylnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ minimaln¹ odleg³oæ projektowanego budynku
od granicy terenów lenych,

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siê
wysokoæ zabudowy nie wy¿sz¹ ni¿ 10,5 m w kalenicy
dachu od najwy¿szego poziomu projektowanego terenu
przy budynku,

7. miejscach formalnie wa¿nych wymagaj¹cych wyró¿nienia
architektonicznego - nale¿y przez to rozumieæ elementy
architektoniczne budynków stanowi¹ce zamkniêcie osi
widokowych,

5) dopuszcza siê mo¿liwoæ podpiwniczenia budynków mieszkalnych z wyniesieniem piwnic do 0,5 m ponad najwy¿szy
projektowany poziom terenu przy budynku,

8. strefie ochronnej od strony lasu - nale¿y przez to rozumieæ
teren wolny od wszelkiej zabudowy zagospodarowany
zieleni¹.

6) dla wszelkiej zabudowy ustala siê k¹t nachylenia po³aci
dachowej od 30° - 50° dla ca³ej bry³y budynku - o równym
k¹cie nachylenia po³aci dachowych,

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu:

7) dopuszcza siê zastosowanie dachów mansardowych
o k¹tach nachylenia po³aci dachowych: nie wiêcej ni¿ 60°
i nie mniej ni¿ 25°,

1. zak³ada siê doprowadzenie wody, pr¹du, gazu oraz odprowadzenie i utylizacjê odpadów i nieczystoci na warunkach gwarantuj¹cych w³aciwy standard ¿ycia i bytu mieszkañców oraz ochronê rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
2. zak³ada siê odprowadzenie cieków wy³¹cznie do sieci
kanalizacji sanitarnej.

8) na dzia³ce budowlanej poza obiektem mieszkalnym dopuszcza siê realizacjê zabudowy gospodarczo - gara¿owej
o powierzchni do 70 m2 o wysokoci obiektu do 5 m w linii
kalenicy dachu, dachu stromym, k¹t nachylenia po³aci
min. 30°, o równych k¹tach nachylenia po³aci,
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9) dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ w parterach budynków
mieszkalnych, zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem zabudowy
mieszkaniowej
10) poza obiektem mieszkalnym i gospodarczo-gara¿owym
nie dopuszcza siê lokalizacji ¿adnych obiektów kubaturowych z wyj¹tkiem obiektów architektury ogrodowej,
11) ustala siê obowi¹zek nieprzekraczalnej frontowej linii zabudowy w odleg³oci min. 5 m od granicy okrelonego
w planie, od strony ulic KD,
12) obowi¹zuje nieprzekraczalna tylna linia zabudowy wzd³u¿
lasu w odleg³oci min. 30 m od granicy lasu,
13) ustala siê procent zabudowy dzia³ki nie wiêcej ni¿: 20%
ogólnej powierzchni dzia³ki,
14) ustala siê procent zagospodarowania dzia³ki zieleni¹ urz¹dzon¹ nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki,
15) koncepcje projektów architektonicznych nale¿y uzgodniæ
w Urzêdzie Miejskim w Puszczykowie.
5. Na terenie us³ug nieuci¹¿liwych z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oznaczonym symbolem U/MN ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) w ramach us³ug nieuci¹¿liwych dopuszcza siê realizacjê
funkcji s³u¿¹cych realizacji us³ug turystyki, rekreacji i wypoczynku, w tym równie¿ us³ugi hotelarskie do 100 miejsc
noclegowych,
2) dla zabudowy o funkcji mieszkaniowej lub us³ugowomieszkaniowej jednoczenie obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §8 p.3,
3) obowi¹zek lokalizacji projektowanego budynku us³ugowomieszkalnego w odleg³oci min. 10 m od granicy s¹siedniej dzia³ki przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z zagospodarowaniem tej strefy zieleni¹
wysok¹ i nisk¹.
§9. Postuluje siê wyznaczenie pasa terenu o szerokoci do
15 m przylegaj¹cego do tylnej granicy terenu us³ug ostatniej
nieruchomoci przy ul. Jaros³awskiej (dzia³ka nr 593) o charakterze uzupe³niaj¹cym dla tej nieruchomoci bez mo¿liwoci zabudowy oraz w czêci o funkcji mieszkaniowej uzupe³niaj¹cej w stosunku do dzia³ki s¹siedniej.
§10. Dla ogrodzeñ posesji ustala siê nastêpuj¹ce warunki:
1) dopuszczalne materia³y: ceg³a, mur tynkowany, kamieñ,
drewno, elementy stalowe, siatka,
2) nie dopuszcza siê wykonania ogrodzeñ jako pe³nych,
3) dopuszczalna wysokoæ - do 1,9 m od poziomu terenu,
4) zakazuje siê stosowania ca³kowicie pe³nych ogrodzeñ oraz
ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych,
5) dopuszcza siê wykonanie podmurówek ogrodzeñ pod
warunkiem wykonania otworów w poziomie terenu
o powierzchni min. 50 cm 2 co min. 1 m, a nie wiêcej ni¿
2 m.
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§12. W zakresie kszta³towania zieleni ustala siê:
1. obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ i nisk¹ nie
mniej ni¿ 30% powierzchni ka¿dej z dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
2. obowi¹zek zagospodarowania g³ównych ci¹gów ulic zieleni¹ miejsk¹ w formie zieleni niskiej o gatunkach p³ytkokorzeni¹cych siê - zgodnie z rysunkiem planu.
§13. W zakresie rozwi¹zañ materia³owych - dla wszystkich obiektów nie dopuszcza siê stosowania na zewn¹trz
elewacji oraz dla pokryæ dachowych takich materia³ów jak:
papa, eternit, p³yty z blachy g³adkiej, trapezowej, falistej, p³yty
pilniowe.
§14. Ustalenia dla terenów urz¹dzeñ i dróg komunikacyjnych obs³ugi projektowanego zespo³u, oznaczonych w rysunku planu symbolami KD:
1. ustala siê pas techniczny pod projektowane ulice KD do
³¹cznej szerokoci min. 10 m,
2. jezdnia utwardzona powinna mieæ szerokoæ min. 5 m,
3. ustala siê zasadê parkowania pojazdów zwi¹zanych
z u¿ytkowaniem poszczególnych terenów na posesjach
w³acicieli,
4. projekty techniczne uzbrojenia ulic musz¹ uwzglêdniaæ
zasady strefowania wed³ug odrêbnych przepisów,
5. odprowadzenie wód opadowych z ulic nale¿y zapewniæ
zgodnie z ustaleniami dotycz¹cymi infrastruktury technicznej,
6. obowi¹zuje zakaz lokalizacji tablic i urz¹dzeñ reklamowych
w pasie drogowym.
§15. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê co
nastêpuje:
1. zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ poprzez przy³¹czenie do istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej,
2. obowi¹zek odprowadzenia cieków - wy³¹cznie do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej,
3. odprowadzenie wód opadowych z ulic nale¿y odprowadziæ powierzchniowo a docelowo zapewniæ poprzez przy³¹czenie do systemu kanalizacji deszczowej,
4. zasilanie projektowanych dzia³ek w energiê elektryczn¹
nale¿y zapewniæ z istniej¹cych trafostacji poprzez wykonanie linii zasilaj¹cych poprowadzonych w pasach drogowych ulic na warunkach okrelonych przez w³aciwe terenowo s³u¿by energetyczne,
5. owietlenie ulic nale¿y zrealizowaæ na niezale¿nych s³upach przy zasilaniu sieci¹ kablow¹,
6. obiekty nale¿y pod³¹czyæ do istniej¹cej miejskiej sieci
gazowej,
7. dla celów grzewczych preferuje siê energiê elektryczn¹,
paliwa gazowe lub p³ynne lub inne ekologiczne noniki
energii.
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III. USTALENIA KOÑCOWE

wa Starego z 12.12.1994 w zakresie ustaleñ realizacyjnych
dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych dla rejonu
objêtego zakresem opracowania planu.

§16. Trac¹ moc ustalenia:
1) planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego
Puszczykowa Starego zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 42/94/
II z 12.12.1994 Rady Miasta Puszczykowa,
2) uchwa³y nr 238/98/II Rady Miasta Puszczykowa z 11.05.98
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie zmian
zasad i warunków podzia³u terenów mieszkaniowych,

§17. Ustala siê op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta.
§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni, po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

3) uchwa³y Nr 191/2001/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia
19.03.2001 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Puszczyko-

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
() mgr Micha³ Thiel

3127
UCHWA£A Nr X/98/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie Zmiany Uchwa³y Nr VI/48/99 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 29 marca 1999 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Miasto
i Gminê Rawicz, zmienionej Uchwa³¹ Nr XXV/212/01 z dnia 25 kwietnia 2001 r.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Owiaty w Poznaniu
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr VI/48/99 wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. Par. 1, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. Szko³a Podstawowa nr 5 im. Karola Kurpiñskiego
z siedzib¹ w Rawiczu, ul. Szkolna 3, o stopniu organizacyjnym I-VI.

2. W par. 1, skrela siê punkt 8.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Rawicz.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
() Eugeniusz Kopczyñski
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3128
UCHWA£A Nr X/99/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie Zmiany Uchwa³y Nr VI/43/99 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 29 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej nr 5 w Rawiczu
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Owiaty w Poznaniu
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr VI/43/99 wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

Prusa, Reymonta, Stra¿acka, Rynek Sarnowski, Strzelecka, Szkolna, Wiatraczna, Wyspiañskiego, Zapolskiej, ¯eromskiego oraz miejscowoci Sarnówka, £aszczyn, ¯o³êdnica,
D¹brówka, Ibice, ¯ylice i Konarzewo.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Rawicz.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Par. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala siê dla Szko³y Podstawowej nr 5 w Rawiczu obwód szkolny obejmuj¹cy nastêpuj¹ce ulice i miejscowoci: Asnyka, Bractwa Kurkowego,
Chopina, Gajowa, Kiliñskiego, Kurpiñskiego, Kolejowa,
700-lecia, Nowowiejskiego, Orzeszkowej, Paderewskiego,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
() Eugeniusz Kopczyñski

3129
UCHWA£A Nr X/101/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie Ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego INWESTOR S.A. z siedzib¹ w Górze
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 z pón.
zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)
§1. 1. Ustala siê stawkê czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego INWESTOR S. A. w Górze, po³o¿onych w Rawiczu przy
ul. Rybiewskiej-Cichoñskiej 4-4d pocz¹wszy od 1 stycznia
2004 r. w wysokoci 6 z³.
2. Ustala siê stawkê czynszu regulowanego dla zasobów
mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego
INWESTOR S.A. w Górze, po³o¿onych w Rawiczu przy ul.
Ryblewskiej - Cichoñskiej 4 -4d oraz przy ul. Miedziñskiego 2
pocz¹wszy od 1 lipca 2004 r. w wysokoci 6,50 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego INWESTOR z siedzib¹
w Górze.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXV/219/01 Rady Miejskiej
Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie Ustalenia
stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego INWESTOR S.A.
z siedzib¹ w Górze.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
() Eugeniusz Kopczyñski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/101/03
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 10 wrzenia 2003 r.

Kalkulacja stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni u¿ytkowej mieszkañ w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego Inwestor S.A. z/s w Górze, oddzia³ Rawicz  budynek wielorodzinny przy ul. Ryblewskiej 
Cichoñskiej 4-4d, powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ 2.229 m2.
Kalkulacja stawki czynszu:
1. Sp³ata kredytu (3.050.000 x 0,3025 : 2.229) 4,14 z³/m2
2. Koszt eksploatacji

1,66 z³/m2

3. Fundusz remontowy  odpis na remonty
Razem:

0,20 z³/m2

6,00 z³/m2

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr X/101/03
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 10 wrzenia 2003 r.

Kalkulacja stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni u¿ytkowej mieszkañ w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego Inwestor S.A. z/s w Górze, oddzia³ Rawicz  budynek wielorodzinny przy ul. Ryblewskiej 
Cichoñskiej 4-4d, powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ 2.229 m2, budynek wielorodzinny przy ul. Miedziñskiego 2, powierzchnia
u¿ytkowa mieszkañ  2.980 m2.
Kalkulacja stawki czynszu: Budynek 60 rodzinny  ul. Miedziñskiego 2
1. Sp³ata kredytu (4.130.280 x 0,35 : 2.980) 4,85 z³/m2
2. Koszt eksploatacji

1,45 z³/m2

3. Fundusz remontowy  odpis na remonty
Razem:

0,20 z³/m2

6,50 z³/m2

Kalkulacja stawki czynszu: Budynek 44 rodzinny  ul. Ryblewskiej  Cichoñskiej 4-4d
1. Sp³ata kredytu (3.050.000 x 0,3025 : 2.229) 4,41 z³/m2
2. Koszt eksploatacji

2,16 z³/m2

3. Fundusz remontowy  odpis na remonty
Razem:

6,50 z³/m2

0,20 z³/m2
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3130
UCHWA£A Nr X/102/03 RADA MIEJSKA GMINY RAWICZ
z dnia 10 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XV/132/2000 w sprawie: uchwalenia Statutów Osiedli miasta Rawicza
Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwa³a, co nastêpuje:
§1. W Za³¹cznikach od 1 do 6 do uchwa³y nr XV/132/2000
w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli miasta Rawicza z dnia
26 kwietnia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

2. W par. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W sk³ad Rady
Osiedla wchodzi 15 mieszkañców Osiedla.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Rawicz.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1. Wystêpuj¹ce w tekstach wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê wyrazami Burmistrz Gminy,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
() Eugeniusz Kopczyñski

3131
UCHWA£A Nr XIV/118/03 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 padziernika 2003 r.
w sprawie uznania lasu po³o¿onego w Mosinie przy ul. Strzeleckiej
i Leszczyñskiej za park gminny o nazwie Strzelnica
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12 oraz 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. zm.) i art. 13 ust. 1
pkt 6 lit. b, art. 34 ust. 1 oraz art. 34a ust. 1 i 3 ustawy z dnia
16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z pón. zm.) Rada Miejska w Mosinie
uchwala, co nastêpuje:
§1. Uznaje siê teren, pokryty drzewostanem o charakterze
parkowym i niepodlegaj¹cy przepisom o ochronie dóbr kultury, po³o¿ony w Mosinie przy ul. Strzeleckiej i Leszczyñskiej,
dzia³ka o nr ewid. 1827 i powierzchni 6,94 ha, za park gminny
o nazwie STRZELNICA.

§4. Dla zachowania tego parku dla nastêpnych pokoleñ
wprowadza siê nastêpuj¹cy sposób ochrony:
1. Na terenie parku wyznacza siê dwa stanowiska dokumentacyjne:
-

barwinka pospolitego o powierzchni 60 m2,

-

konwalii majowej o powierzchni 70 m2.

2. Zaleca siê systematyczne wykonywanie ciêæ sanitarnych
jako element poprawy stanu zdrowotnego drzew sosnowych panuj¹cych.
3. Zwróciæ szczególn¹ uwagê na m³ode pokolenie drzew
liciastych jako element naturalnej odnowy lasu.

§2. Granic¹ parku jest granica dzia³ki o nr ewid. 1827,
obrêb Mosina.

4. Sukcesywne usuwanie gatunków drzew obcego pochodzenia, tj. czeremchy amerykañskiej.

§3. Podmiotem sprawuj¹cym nadzór nad parkiem jest
Burmistrz Gminy.

5. Dokonywanie podsadzeñ i dolesieñ.
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§5. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy i ograniczenia
obowi¹zuj¹ce na terenie parku.
Na terenie parku zabrania siê:

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy.
§7. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Merkuriuszu
Mosiñskim oraz og³oszeniu na tablicach og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Mosinie.

- niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu;
- uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci;

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

- zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Przemys³aw Pniewski

3132
UCHWA£A Nr XIV/121/03 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 padziernika 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia referendum odnonie przejêcia przez Gminê Mosina
obowi¹zków w zakresie pozbywania siê odpadów komunalnych
Na podstawie art. 2, 3, 4, 9, 10 ustawy z dnia 15 wrzenia
2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z pón.
zm.) oraz art. 6a i 6b w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.) Rada Miejska
w Mosinie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Postanawia siê przeprowadziæ na terenie Gminy
Mosina referendum w sprawie przejêcia od w³acicieli, wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy, posiadaczy zale¿nych, zarz¹dców, posiadaczy bez tytu³u
prawnego, zwanych dalej w treci uchwa³y w³acicielami,
nieruchomoci po³o¿onych na terenie Gminy Mosina, obowi¹zków w zakresie pozbywania siê odpadów komunalnych
powsta³ych w zwi¹zku z realizacj¹ potrzeb bytowych mieszkañców oraz ustalenia op³aty ponoszonej za wykonywanie
przyjêtych obowi¹zków.
2. Zasady przejêcia obowi¹zków i ustalenia op³aty,
o których mowa w ust. 1:
1) Gmina Mosina przejmie od w³acicieli nieruchomoci
po³o¿onych na terenie Gminy Mosina wykonywanie obowi¹zków w zakresie pozbywania siê odpadów komunalnych powsta³ych na terenie przedmiotowych nieruchomoci z dniem 1 stycznia 2004 r.

2) Pozbywanie odpadów komunalnych bêdzie odbywaæ siê
na zasadach szczegó³owo ustalonych w uchwale o utrzymaniu czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Mosina.
3) Przejmuj¹c obowi¹zki, o których mowa w pkt 1, Rada
Miejska w drodze uchwa³y ustali zrycza³towan¹ op³atê za
okresowe pozbywanie siê okrelonej iloci odpadów komunalnych, któr¹ ponosiæ bêd¹ w³aciciele nieruchomoci. Wysokoæ op³aty ustalana bêdzie na podstawie faktycznych kosztów ponoszonych przez gminê z tytu³u zorganizowania i funkcjonowania systemu pozbywania siê
odpadów komunalnych.
4) Op³ata, o której mowa w pkt 3 uiszczana bêdzie w czterech
ratach, na podstawie nakazu p³atniczego wystawionego
przez Burmistrza Gminy Mosina, w terminach wp³at w³aciwych dla rat podatku od nieruchomoci, przelewem na
rachunek bankowy Urzêdu Miejskiego w Mosinie albo
osobicie w punkcie kasowym GBS, mieszcz¹cym siê
w Urzêdzie Miejskim w Mosinie.
5) Op³aty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegaj¹
przymusowemu ci¹gniêciu w trybie okrelonym w przepisach o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
§2. G³osuj¹cy w referendum odpowiada na pytanie:
Czy jest Pan/Pani za przejêciem z dniem 1 stycznia
2004 r. przez Gminê Mosina obowi¹zków w zakresie
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pozbywania siê odpadów komunalnych oraz ustaleniem
z tego tytu³u zrycza³towanej op³aty dla w³acicieli nieruchomoci znajduj¹cych siê na terenie Gminy Mosina.

§5. Czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem referendum
bêd¹ wykonywane zgodnie z kalendarzem, który stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§3. Referendum zostanie przeprowadzone w dniu wolnym od pracy w okresie miêdzy 30 a 40 dniem od dnia
opublikowania uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Mosina.

§4. G³osowanie w referendum przeprowadza siê na kartach do g³osowania wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Przemys³aw Pniewski
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XIV/121/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 2 padziernika 2003 r.

KALENDARZ CZYNNOCI ZWI¥ZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM
Dzieñ, w którym up³ywa termin wykonania czynnoci
Treæ czynnoci
Z dniem podjêcia uchwa³y przez Radê Miejsk¹ i ulega Kampania
referendalna
s³u¿¹ca
wyjanieniu
istoty
zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem referendum
problemu rozstrzyganego w referendum
Powo³anie przez Radê Miejsk¹ w Mosinie Gminnej Komisji
Najpóniej na 25 dni przed dniem referendum
do spraw referendum
Podanie
do
wiadomoci
mieszkañców
przez
rozplakatowanie obwieszczeñ, Uchwa³y Gminnej Komisji
Najpóniej na 21 dni przed dniem referendum
ds. referendum o powo³aniu komisji obwodowych i ich
sk³adów
Wy³o¿enie do publicznego wgl¹du spisów mieszkañców
14 dni przed dat¹ referendum
uprawnionych do g³osowania
Przes³anie przewodnicz¹cym komisji obwodowych spisów
Przeddzieñ referendum
mieszkañców uprawnionych do g³osowania

3133
UCHWA£A Nr SO-17/II-D/P/Ln/2003 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 wrzenia 2003 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta Kociana
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony
Zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:

Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Kociana na 2003 r.
oraz prognozy kwoty d³ugu Miasta Kociana na lata 20032013 przed³o¿onej w dniu 11 wrzenia 2003 r., wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Miasta
Kociana
Uzasadnienie:
W bud¿ecie Miasta Kociana na 2003 r. uchwalonym
w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwa³¹ Nr V/43/02 Rady Miejskiej
ustalone zosta³y dochody w wysokoci 34.787.590 z³ i wydatki

w kwocie 35.012.390 z³ Deficyt bud¿etu okrelono w kwocie
224.800 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody w ³¹cznej kwocie
862.000 z³, z tego ze sp³at po¿yczek i kredytów udzielonych ze
rodków publicznych (sp³ata po¿yczki przez Miejski Zak³ad
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.) w kwocie 180.000 z³ oraz
przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie 682.000 z³
a rozchody zaplanowano w kwocie 637.200 z³ i dotyczy³y sp³at
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów. W uchwale
bud¿etowej zaplanowano rezerwê celow¹ w kwocie 200.000
z³ na ewentualn¹ sp³atê zobowi¹zania wynikaj¹cego z udzielonego porêczenia.
Na skutek zmian bud¿etu wprowadzonych uchwa³¹ Rady
Nr XII/126/03 z dnia 4 wrzenia 2003 r. zwiêkszono planowane
przychody do kwoty 8.656.374,22 z³ (z tytu³u kredytów
i po¿yczek - 5.419.550 z³; ze sp³aty udzielonej po¿yczki 580.000 z³, z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne rodki)
- 2.656.824,22 z³). Rozchody zaplanowano w wysokoci 837.200
z³ i dotycz¹ sp³at wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Miasta Kociana Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e d³ug na 31.12.2003 r. wyniesie
17.554.775 z³, co stanowi 49,6% planowanych dochodów
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bud¿etu (przy dopuszczalnym d³ugu 60% dochodów, co wynika z przepisu art. 114 ustawy o finansach publicznych).
Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu na
dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2013 w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2004 r. wyniesie 15.263.425 z³, co stanowi 42,4% prognozowanych dochodów (36.000.000)
2005 r. wyniesie 12.944.425 z³, co stanowi 34,9% prognozowanych dochodów (37.100.000)
2006 r. wyniesie 10.505.425 z³, co stanowi 27,5% prognozowanych dochodów (38.200.000)
2007 r. wyniesie 7.905.425 z³, co stanowi 20,1% prognozowanych dochodów (39.300.000)
2008 r. wyniesie 4.905.425 z³, co stanowi 12,1% prognozowanych dochodów (40.500.000)
2009 r. wyniesie 2.000.000 z³, co stanowi 4,8% prognozowanych dochodów (41.700.000)
2010 r. wyniesie 1.500.000 z³, co stanowi 3,5% prognozowanych dochodów (42.900.000)
2011 r. wyniesie 1.000.000 z³, co stanowi 2,3% prognozowanych dochodów (44.100.000)
2012 r. wyniesie 500.000 z³, co stanowi 1,1% prognozowanych dochodów (45.300.000)
2013 r. wyniesie 0
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Miasto Kocian
prognozê d³ugu do 2013 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

Poz. 3133

2003 r. - 11%
2004 r. - 9,4%
2005 r. - 8,9%
2006 r. - 8,5%
2007 r. - 8,1%
2008 r. - 8,6%
2009 r. - 7,4%
2010 r. - 1,4%
2011 r. - 1,3%
2012 r. - 1,2%
2013 r. - 1,1%
Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 113 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
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UCHWA£A Nr 79/SO-12/D/03/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie wydania opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego
przedstawionego w uchwale Nr XI/71/03 Gminy Strza³kowo na 2003 rok
Na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych tj. z 2003 r (Dz.U. Nr 15 poz. 148) Sk³ad Orzekaj¹cy
powo³any zarz¹dzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie:

Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Strza³kowo na 2003
rok uchwa³¹ Nr XI/71/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. wyra¿a
opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu

W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano
przychody z w/w ród³a oraz rozchody z tytu³u sp³aty otrzymanych po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie 528.110 z³,
które uleg³y zmniejszeniu o kwotê 34.566 z³. Dochody bud¿etu
w 2003 r. wynosz¹. 14.343.735 z³ a wydatki 15.236.475 z³.
Zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych zobowi¹zañ
nie przekrocz¹ progu okrelonego przepisem art. 114 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych t.j. z 2003
r. (Dz.U. Nr 15 poz. 148) tj. 60% dochodów gminy. £¹czna
kwota zobowi¹zañ do sp³aty w 2003r. wg stanu na dzieñ
wydania opinii nie przekracza 15% planowanych dochodów,
czym spe³nione s¹ wymogi wynikaj¹ce z przepisu art. 113 ust.
1 ustawy o finansach publicznych.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów s¹ realne.

Uzasadnienie:
Do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu dorêczono uchwa³ê Nr XI/71/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
w sprawie zamian w planie bud¿etu gminy Strza³kowe na rok
2003. W przedmiotowej uchwale Rada Gminy zwiêkszy³a
deficyt bud¿etu o kwotê 510.566 z³ tj. do kwoty 892.740 z³
i okreli³a, ¿e ród³em sfinansowania zwiêkszonej kwoty deficytu bêdzie kredyt na finansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach bud¿etu gminy
roku 2003 w wysokoci 430.000 z³ oraz przychody z tytu³u
innych rozliczeñ ;krajowych §955 w wysokoci 46.000 z³.

Pouczenie: Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y
s³u¿y odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Cz³onek Kolegium
() Leszek Maciejewski
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UCHWA£A Nr 87/SO-12/P/03/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie wydania opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego
przedstawionej w uchwale Nr XI/71/03 Gminy Strza³kowe na 2003 rok
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych t.j. z 2003 r. (Dz.U. Nr 15 poz. 148) Sk³ad Orzekaj¹cy powo³any zarz¹dzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie:

Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz

po dokonaniu analizy bud¿etu gminy Strza³kowe na 2003
rok  uchwa³¹ Nr XI/71/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. wyra¿a
opiniê pozytywnego prognozie kszta³towania siê kwoty d³ugu
publicznego Gminy Strza³kowa
Uzasadnienie:
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dorêczono uchwa³ê Nr XI/71/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. Rady Gminy
v Strza³kowie w sprawie zamian w planie bud¿etu gminy
Strza³kowe na rok 2003. Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono
w za³¹czniku Nr 10 prognozê kwoty d³ugu. Wykazane
w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce wp³yw na
wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami wynikaj¹cymi
z umów o zaci¹gniêcie po¿yczek: Nr 139/P/Ko/OA/99 z dnia
09.11.1999 r., Nr 420/2000 z dnia 30.06.2000r., 435/2000 z dnia
21.12.2000., Nr 426/2001 z dnia 11.12.2001 r., Nr 436/2002
z dnia 14.10.2002 r., Nr 44/2003 z dnia 23.01.2003 r. i stwier-

dzono zgodnoæ tych kwot. Ponadto prognoza kwoty d³ugu
obejmuje zwiêkszenie zad³u¿enia gminy w roku 2003 o kwotê
430.000 z³ wynikaj¹c¹ z planowanego kredytu. Dochody bud¿etu w 2003 r. wynosz¹ 14.343.735 z³. Sk³ad Orzekaj¹cy
oceniaj¹c prawid³owoæ do³¹czonej do bud¿etu prognozy
kszta³towania siê kwoty d³ugu ustali³, i¿:
- na dzieñ 01.01.2003 r. Gmina ma zobowi¹zania pieniê¿ne
z tytu³u po¿yczek i kredytów w wysokoci 1.873.175 z³, co
stanowi 13,06% dochodów Gminy,
- prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2003 r. wynosiæ bêdzie 1.345.060 z³, co stanowi 9,38% dochodów
Gminy.
W wietle powy¿szego Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e
³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na
koniec roku bud¿etowego nie przekracza 60% planowanych
dochodów tej jednostki, co spe³nia wymóg okrelony przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych t.j. z 2003 r. (Dz.U. Nr 15 poz. 148). Bior¹c
powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³ opiniê jak
w sentencji.
Pouczenie: Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y
s³u¿y odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Cz³onek Kolegium
() Leszek Maciejewski
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