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1095
ROZPORZ•DZENIE Nr 9/02 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie podjÍcia dzia≥aÒ w zwiπzku z wystπpieniem wúcieklizny u zwierzπt
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rzπdowej w wojewÛdztwie (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 80 poz. 872 ze zm.) w zwiπzku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 4 i 5
oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorÛb zakaünych, badaniu zwierzπt rzeünych i miÍsa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z 2001 r. Nr 29, poz. 320, z 2001, Nr 129, poz. 1438) zarzπdza
siÍ co nastÍpuje:
ß1
1. Za obszary, na ktÛrych wystÍpuje wúcieklizna uznaje siÍ
w wojewÛdztwie wielkopolskim poniøej wymienione miejscowoúci, w ich granicach administracyjnych:

1) w powiecie chodzieskim:
w gminie Chodzieø: StrÛøewo,
2) w powiecie gostyÒskim:
w gminie Krobia: Bukownica,
3) w powiecie kolskim:
w gminie Ko≥o: Kie≥czew Smuøny Pierwszy,
4) w powiecie koúciaÒskim:
w gminie Koúcian: Stare Oborzyska,
5) w powiecie leszczyÒskim:
miasto Leszno
6) w powiecie poznaÒskim:
a) w gminie Puszczykowo: Puszczykowo Stare,
b) w gminie StÍszew: Droødøyce, Modrze,
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7) w mieúcie PoznaÒ: ulice Glebowa, Rodawska, Skibowa,
Uprawna,
8) w powiecie rawickim:
a) w gminie Jutrosin: Bartoszewice,
b) w gminie Pakos≥aw: GÛreczki Wielkie,
9) w powiecie s≥upeckim:
w gminie Lπdek: S≥ugocin,
10)w powiecie wolsztyÒskim:
w gminie Wolsztyn: Komorowo,
11)w powiecie z≥otowskim:
w gminie Okonek: Okonek.
2. Za obszary, na ktÛrych wystÍpuje zagroøenie wystπpieniem
wúcieklizny, uznaje siÍ w wojewÛdztwie wielkopolskim poniøej wymienione miejscowoúci w ich granicach administracyjnych:
1) w powiecie chodzieskim:
a) w gminie BudzyÒ: GrabÛwko, Kπkolewo, OstrÛwki,
Podstolice, Prosna, Wyszyny,
b) w gminie Chodzieø: Krystynka, Podanin, StrÛøewice,
StrÛøewko,
2) w powiecie gostyÒskim:
a) w gminie GostyÒ: Brzezie, Czachorowo, Czajkowo,
Poraj, Sikorzyn, ZiÛ≥kowo,
b) w gminie Krobia: ChumiÍtki, Krobia, Stara Krobia,
Wymys≥owo, Zychlewo,
c) w gminie Poniec: Bπczylas, Grodzisko, £Íka Ma≥a,
Øytowiecko,
3) w powiecie kolskim:
w gminie Ko≥o: Kie≥czew Smuøny Czwarty, Kie≥czew
GÛrny, Soko≥owo, WandynÛw, Wrzπca Wielka,
4) w powiecie koúciaÒskim:
a) w gminie CzempiÒ: Betkowo, Jarogniewice, JasieÒ,
S≥onin,
b) w gminie Koúcian: Kawczyn, Koúcian, Kurowo, Nowy
Lubosz, Pianowo, Stary Lubosz, WitkÛwki,
5) w powiecie leszczyÒskim:
a) w gminie Lipno: GronÛwko, Karolewko, Maryszewice,
Wilkowice,
b) w gminie åwiÍciechowa: Strzyøewice, åwiÍciechowa,
6) w powiecie poznaÒskim:
a) w gminie Komorniki: Wiry,
b) w gminie Puszczykowo: Puszczykowo Stare,
c) w gminie StÍszew: Strykowo, Twardowo, Wronczyn,
Øydowo,
7) w mieúcie PoznaÒ dzielnice: Sp≥awie, Szczepankowo,
8) w powiecie rawickim:
a) w gminie Jutrosin: Borek, Domaradzice, Grabkowo,
Nowy Sielec, P≥aczkowo, Rogoøewo, Sielec Stary,
ålπskowo,
b) w gminie Miejska GÛrka: Konary,
c) w gminie Pakos≥aw: Osiek, Ostrobudki, Pakos≥aw,
d) w gminie Rawicz: Folwark, Kπty, Mas≥owo, Za≥Ícze,
9) w powiecie s≥upeckim:
a) w gminie Lπdek: Dolany, Piotrowo, RatyÒ, S≥ugocin
Kolonia,
b) w gminie ZagÛrÛw: Tarszewo,
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10)w powiecie wolsztyÒskim:
w gminie Wolsztyn: Adamowo, T≥oki,
11)w powiecie z≥otowskim:
w gminie Okonek: Anielin, BrokÍcino, Chwalinie, £omczewo, Rydzynka.
ß2
Na granicach obszarÛw okreúlonych w ß1 ust. 1 nakazuje siÍ
umieúciÊ przy drogach, úcieøkach dla pieszych i parkingach
czytelne tablice informujπce o wystπpieniu wúcieklizny.
ß3
1. W przypadku, gdy obwÛd ≥owiecki w znaczeniu przyjÍtym
przez przepisy ustawy z dnia 13 paüdziernika 1995 r. prawo
≥owieckie (Dz.U. 1995, Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14,
poz. 72, z 1997 r. Nr 110, poz. 715, z 1997 r. Nr 60, poz.
369, z 1997 r. Nr 133, poz. 884, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r., Nr 106, poz. 668, z 1999 r., Nr 40, poz. 401,
z 2001 r., Nr 120, poz. 1268) znajduje siÍ w ca≥oúci lub
czÍúci, na obszarze, o ktÛrym mowa w ß1, to w tym
obwodzie ≥owieckim zakazuje siÍ polowaÒ i od≥owÛw zwierzπt ≥ownych za wyjπtkiem odstrza≥Ûw sanitarnych nakazanych przez w≥aúciwego powiatowego lekarza weterynarii
oraz polowaÒ indywidualnych.
2. Na obszarach okreúlonych w ß1 zakazuje siÍ wprowadzania
do obrotu gospodarczego:
a) towarÛw pochodzπcych z polowaÒ indywidualnych i odstrza≥Ûw sanitarnych,
b) zw≥ok zwierzπt pad≥ych wskutek wúcieklizny.
ß4
Zakazy, o ktÛrych mowa w ß3 obowiπzujπ wszystkie osoby
zamieszka≥e oraz osoby czasowo przebywajπce na obszarach
okreúlonych w ß1, a takøe uøytkownikÛw, w≥aúcicieli i zarzπdcÛw
gruntÛw, s≥uøbÍ leúnπ, zarzπdcÛw i dzierøawcÛw obwodÛw
≥owieckich.
ß5
Wykonanie rozporzπdzenia powierza siÍ w≥aúciwym terytorialnie
powiatowym lekarzom weterynarii oraz w≥aúciwym organom
jednostek samorzπdu terytorialnego.
ß6
Rozporzπdzenie obowiπzuje przez okres jednego miesiπca od
dnia wejúcia w øycie z tym, øe na obszarach poniøej wymienionych miejscowoúci: w powiecie poznaÒskim, w gminie StÍszew:
Droødøyce, Modrze, Øydowo, rozporzπdzenie obowiπzuje przez
okres trzech miesiÍcy.
ß7
Rozporzπdzenie wchodzi w øycie z dniem podania go do wiadomoúci publicznej poprzez og≥oszenie w G≥osie Wielkopolskim
Wojewoda Wielkopolski
(ñ) Andrzej Nowakowski
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UCHWA£A Nr XXXIV/353/2001 RADY GMINY Z£OT”W
z dnia 26 wrzeúnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Z≥otÛw na obszarze wsi
Nowa åwiÍta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz uchwa≥y
Nr XXXIV/337/97 Rady Gminy Z≥otÛw z dnia 21 sierpnia
1997 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Z≥otÛw na obszarze wsi Nowa åwiÍta, Rada Gminy Z≥otÛw uchwala,
co nastÍpuje:

Ustalenia ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Z≥otÛw na obszarze wsi
Nowa åwiÍta, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. GranicÍ obszaru obowiπzywania zmiany planu okreúla rysunek planu zatytu≥owany ìWieú Nowa åwiÍta gmina Z≥otÛw
ñ zmiana miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego gminyî opracowany w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y, zwany dalej rysunkiem zmiany
planu.
Zmiana planu obejmuje dzia≥ki o numerach geodezyjnych:
51/1, 51/3, 51/4, 52/2, 52/3, 52/4, 53, 54/1, 54/3,
54/4, 56.
3. Przedmiotem uchwalenia zmiany planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenÛw oraz linii rozgraniczajπcych tereny
o rÛønych funkcjach i zasadach zagospodarowania,
2) linii rozgraniczajπcych drÛg,
3) zasad i standardÛw kszta≥towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy i gabarytÛw
obiektÛw,
4) zasad i warunkÛw podzia≥u na dzia≥ki budowlane,
5) zasad obs≥ugi infrastruktury technicznej i komunikacji.
ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu zgodnie z art. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym jest:
1) umoøliwienie realizacji zamierzeÒ inwestycyjnych dla terenÛw wskazanych w zmianie planu jako tereny zabudowy
rekreacyjnej i tereny zabudowy mieszkaniowej z moøliwoúciπ
realizacji us≥ug,
2) zapewnienie realizacji celÛw publicznych lokalnych w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony úrodowiska przyrodniczego.

ß3
1. Na obszarze objÍtym zmianπ planu wyznacza siÍ:
1) teren zabudowy rekreacyjnej ca≥orocznego wypoczynku,
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1ZR,
2) teren zabudowy rekreacyjnej ca≥orocznego wypoczynku
z moøliwoúciπ realizacji us≥ug, oznaczony na rysunku
zmiany planu symbolem 2ZR,
3) teren zabudowy rekreacyjnej ca≥orocznego wypoczynku,
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3ZR,
4) teren zabudowy mieszkaniowej z moøliwoúciπ realizacji
us≥ug, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Mj,
5) teren zieleni naturalnej, oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem ZN,
6) teren urzπdzeÒ odprowadzania úciekÛw, oznaczony na
rysunku zmiany planu symbolem NOp,
7) teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem EE,
8) teren komunikacji: drogi, parkingi, ciπgi piesze, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem K, KX.
2. Tereny, o ktÛrych mowa w ust. 1 pkt 5, 6, 7 stanowiπ
przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ linowych infrastruktury
technicznej.
3. Obowiπzujπcymi ustaleniami planu sπ nastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania terenu,
3) linie podzia≥u wewnÍtrznego,
4) obowiπzujπce linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) wymagane usytuowanie kalenicy,
7) projektowana úcieøka rowerowa,
8) projektowany wodociπg,
9) projektowana kanalizacja úciekowa,
10)projektowany rurociπg t≥oczny.
4. Zasady wynikajπce z przepisÛw szczegÛlnych:
1) projekty obiektÛw budowlanych powinny zapewniÊ ochronÍ ludnoúci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
okreúlonymi odrÍbnymi przepisami,
2) zabudowÍ projektowaÊ i realizowaÊ zgodnie z przepisami
szczegÛlnymi, w tym sanitarnymi, o ochronie przeciwpoøarowej oraz prawa budowlanego,
3) jeøeli podczas wykonania prac ziemnych wykonujπcy te
prace odkryje przedmiot, ktÛry posiada cechy zabytku,
zobowiπzany jest niezw≥ocznie zawiadomiÊ o tym zarzπd
gminy lub zarzπd powiatu oraz w≥aúciwego wojewÛdzkiego
konserwatora zabytkÛw. Jednoczeúnie istnieje obowiπzek
zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaÊ wszelkie
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roboty, mogπce go zniszczyÊ lub uszkodziÊ, do czasu
wydania przez wojewÛdzkiego konserwatora zabytkÛw
odpowiednich zarzπdzeÒ.
5. Akty prawa i problematyka w nich zawarta, powinny byÊ
stosowane, odpowiednio na dzieÒ wydawania decyzji, opinii
i uzgodnieÒ administracyjnych.
6. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym tereny, o ktÛrych mowa
w ust. 1 mogπ byÊ uøytkowane w sposÛb dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
ß4
IlekroÊ w przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) funkcji podstawowej ñ rozumie siÍ przez to funkcjÍ, ktÛra
przewaøa na wydzielonej przez obowiπzujπce i nieprzekraczalne linie zabudowy czÍúci terenu przeznaczonπ pod zabudowÍ,
2) funkcji uzupe≥niajπcej ñ rozumie siÍ przez to wprowadzenie
funkcji dodatkowej do podstawowej, ktÛra uzupe≥nia lub
wzbogaca zagospodarowanie terenu.

Ustalenia szczegÛ≥owe
ß5
Dla terenu zabudowy rekreacyjnej ca≥orocznego wypoczynku,
oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1ZR, ustala
siÍ:
1) funkcjÍ podstawowπ ñ zabudowÍ rekreacyjnπ, zwanπ dalej
mieszkaniowπ,
2) na kaødej dzia≥ce moøliwoúÊ realizacji:
a) jednego budynku mieszkalnego (rekreacyjnego),
b) jednego budynku garaøowego lub garaøowo-gospodarczego.
3) wysokoúÊ zabudowy:
a) budynku mieszkalnego nie moøe przekraczaÊ dwÛch
kondygnacji naziemnych,
ñ druga kondygnacja w dachu spadzistym,
ñ dach dwu lub wielospadowy z moøliwoúciπ zastosowania úcianki kolankowej o wys. do 1,60 m,
ñ kπt pochylenia po≥aci dachowej od 30∞ do 45∞ z usytuowaniem d≥uøszej krawÍdzi kalenicy rÛwnolegle do
drogi (zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany
planu),
b) budynku garaøowo-gospodarczego nie moøe przekraczaÊ
jednej kondygnacji naziemnej i kszta≥t dachu musi zbliøony do dachu obiektu mieszkalnego,
4) formÍ architektonicznπ budynkÛw kszta≥towaÊ w nawiπzaniu
do istniejπcej architektury tego regionu,
5) stosowaÊ tradycyjne materia≥y budowlane lub materia≥y
technologii wspÛ≥czesnej o wyglπdzie materia≥Ûw tradycyjnych,
6) zachowaÊ naturalne ukszta≥towanie terenu, niwelacja terenu
moøe byÊ zastosowana wy≥πcznie w celu w≥aúciwego posadowienia budynku lub realizacji dojazdu do dzia≥ki,
7) moøliwoúÊ realizacji zabudowy na terenie ograniczajπcym
wyznaczonymi obowiπzujπcymi i nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy ñ maksymalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki ñ
30% jej powierzchni,
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8) teren wolny od zabudowy zagospodarowaÊ (przez nasadzenie) zieleniπ niskπ úredniπ i wysokπ,
9) moøliwoúÊ scalania dwÛch lub wiÍcej dzia≥ek z zachowaniem
warunkÛw ß5,
10)zakaz wprowadzania innego podzia≥u dzia≥ek niø pokazano
na rysunku zmiany planu,
11)obowiπzek zachowania minimalnej powierzchni dzia≥ki 1000
m2 w przypadku dokonania wtÛrnego podzia≥u terenu po
wczeúniejszym jego scaleniu z zachowaniem ustaleÒ niniejszego ß,
12)w zakresie komunikacyjnym:
a) do kaødej dzia≥ki budowlanej oraz do budynku i urzπdzeÒ
z nim zwiπzanych naleøy zapewniÊ dojúcie i dojazd od
drogi publicznej, odpowiednie, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu jego uøytkowania oraz wymagaÒ ochrony przeciwpoøarowej, okreúlonych w przepisach szczegÛlnych,
b) drogi dojazdowe naleøy projektowaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami szczegÛlnymi dotyczπcymi m.in.
szerokoúci jezdni i linii rozgraniczajπcych, trÛjkπtÛw widocznoúci na skrzyøowaniach, noúnoúci nawierzchni,
c) na kaødej dzia≥ce od strony wjazdu naleøy przewidzieÊ
min. dwa miejsca postojowe z zachowaniem warunkÛw
technicznych okreúlonych odrÍbnymi przepisami,
d) miejsca parkowania naleøy lokalizowaÊ na w≥asnej posesji,
13)na wszystkich dzia≥kach obowiπzuje zakaz lokalizacji obiektÛw nietrwa≥ych i tymczasowych,
14)zakaz wprowadzania zabudowy w strefie zbiornika bezodp≥ywowego do czasu jego likwidacji.
ß6
Dla terenu zabudowy rekreacyjnej z moøliwoúciπ realizacji us≥ug,
oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2ZR, ustala
siÍ:
1) funkcjÍ podstawowπ ñ zabudowÍ rekreacyjnπ, zwanπ dalej
mieszkaniowπ,
2) funkcjÍ uzupe≥niajπcπ ñ zabudowÍ us≥ugowπ, ktÛra nie moøe
stanowiÊ wiÍcej niø 40% powierzchni zabudowy budynku
z funkcjπ mieszkalnπ (us≥ugi nieuciπøliwe zwyczajowo lokalizowane w zabudowie mieszkaniowej z preferencjπ dla us≥ug
turystycznych, np. handel, gastronomia, wypoøyczalnia sprzÍtu
sportowego itp.),
3) na kaødej dzia≥ce moøliwoúÊ budowy:
a) jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-us≥ugowego,
b) jednego budynku gospodarczego lub us≥ugowo-gospodarczego,
4) zastosowaÊ sposÛb powiπzania funkcji mieszkaniowej, gospodarczej i us≥ugowej, uwzglÍdniajπcy wymogi okreúlone
przepisami prawa,
5) wysokoúÊ zabudowy:
a) mieszkalnej lub mieszkalno-us≥ugowej nie moøe przekraczaÊ dwÛch kondygnacji naziemnych:
ñ druga kondygnacja w dachu spadzistym,
ñ dach dwu lub wielospadowy z moøliwoúciπ zastosowania úcianki kolankowej o wys. do 1,60 m,
ñ pochylenie po≥aci dachowej od 35∞ do 45∞ z usytuowaniem najd≥uøszej krawÍdzi kalenicy zgodnie z rysunkiem planu,
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b) gospodarczej lub us≥ugowo-gospodarczej nie moøe przekraczaÊ jednej kondygnacji naziemnej:
ñ dach spadzisty,
ñ pochylenie po≥aci dachowej od 30∞ do 45∞,
6) formÍ architektonicznπ budynkÛw kszta≥towaÊ w nawiπzaniu
do istniejπcej architektury tego regionu,
7) stosowaÊ tradycyjne materia≥y budowlane lub materia≥y
technologii wspÛ≥czesnej o wyglπdzie materia≥Ûw tradycyjnych,
8) wykonaÊ rekultywacjÍ lub niwelacjÍ terenu w sposÛb naturalnego ukszta≥towania terenu, wy≥πcznie w celu w≥aúciwego
posadowienia budynku lub realizacji dojazdu do dzia≥ki,
9) moøliwoúÊ realizacji zabudowy na terenie ograniczonym
wyznaczonymi obowiπzujπcymi i nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,
10)obowiπzek zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy
zieleniπ niskπ úredniπ i wysokπ (drzewa, krzewy i trawa),
11)w zakresie komunikacyjnym:
a) do kaødej dzia≥ki budowlanej oraz do budynku i urzπdzeÒ
z nim zwiπzanych naleøy zapewniÊ dojúcie i dojazd od
drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu jego uøytkowania oraz wymagaÒ ochrony przeciwpoøarowej, okreúlonych w przepisach szczegÛlnych,
b) drogi dojazdowe naleøy projektowaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami szczegÛlnymi dotyczπcymi m.in.
szerokoúci jezdni i linii rozgraniczajπcych, trÛjkπtÛw widocznoúci na skrzyøowaniach, noúnoúci nawierzchni,
c) przy wjeüdzie na posesjÍ, stosownie do wielkoúci programu úwiadczonych us≥ug naleøy zapewniÊ odpowiedniπ
iloúÊ miejsc postojowych, zabezpieczajπcπ potrzeby w
zakresie parkowania samochodÛw (klientÛw i w≥aúciciela
obiektu us≥ugowego) z uwzglÍdnieniem miejsc dla pojazdÛw osÛb niepe≥nosprawnych oraz z zachowaniem warunkÛw technicznych okreúlonych odrÍbnymi przepisami,
d) miejsca parkowania naleøy lokalizowaÊ na w≥asnej posesji,
12)na wszystkich dzia≥kach obowiπzuje zakaz lokalizacji obiektÛw nietrwa≥ych i tymczasowych.
ß7
Dla terenu zabudowy rekreacyjnej ca≥orocznego wypoczynku,
oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3ZR, ustala siÍ:
1) funkcjÍ podstawowπ ñ zabudowÍ rekreacyjnπ, zwanπ dalej
mieszkaniowπ,
2) na kaødej dzia≥ce moøliwoúÊ realizacji:
a) jednego budynku mieszkalnego (rekreacyjnego),
b) jednego budynku garaøowego lub garaøowo-gospodarczego,
3) wysokoúÊ zabudowy:
a) budynku mieszkalnego nie moøe przekraczaÊ dwÛch
kondygnacji naziemnych:
ñ druga kondygnacja w dachu spadzistym,
ñ dach dwu- lub wielospadowy z moøliwoúciπ zastosowania úcianki kolankowej o wys. do 1,60 m,
ñ kπt pochylenia po≥aci dachowej od 30∞ do 45∞ z usytuowaniem d≥uøszej krawÍdzi kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu
b) budynku garaøowego lub garaøowo-gospodarczego nie
moøe przekraczaÊ jednej kondygnacji naziemnej i kszta≥t
dachu musi byÊ zbliøony do dachu obiektu mieszkalnego,
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4) formÍ architektonicznπ budynkÛw kszta≥towaÊ w nawiπzaniu
do istniejπcej architektury tego regionu,
5) stosowaÊ tradycyjne materia≥y budowlane lub materia≥y
technologii wspÛ≥czesnej o wyglπdzie materia≥Ûw tradycyjnych,
6) zachowaÊ naturalne ukszta≥towanie terenu, niwelacja terenu
moøe byÊ zastosowana wy≥πcznie w celu w≥aúciwego posadowienia budynku lub realizacji dojazdu do dzia≥ki,
7) moøliwoúÊ realizacji zabudowy na terenie ograniczonym
wyznaczonymi obowiπzujπcymi i nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy maksymalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki ñ
30% jej powierzchni,
8) prawo do realizacji zabudowy na granicy dzia≥ki,
9) teren wolny od zabudowy zagospodarowaÊ (przez nasadzenia) zieleniπ niskπ, úredniπ i wysokπ,
10)moøliwoúÊ scalania dwÛch lub wiÍcej dzia≥ek z zachowaniem
warunkÛw ß7,
11)prawo do wprowadzania innego podzia≥u dzia≥ek niø pokazano na rysunku zmiany planu na podstawie opracowanego
projektu podzia≥u z zachowaniem ustaleÒ niniejszego ß,
12)obowiπzek zachowania minimalnej powierzchni dzia≥ki
1000 m2 w przypadku dokonania wtÛrnego podzia≥u terenu
po wczeúniejszym jego scaleniu z zachowaniem ustaleÒ
niniejszego ß,
13)w zakresie komunikacyjnym:
a) do kaødej dzia≥ki budowlanej oraz do budynku i urzπdzeÒ
z nim zwiπzanych naleøy zapewniÊ dojúcie i dojazd od
drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu jego uøytkowania oraz wymagaÒ ochrony przeciwpoøarowej, okreúlonych w przepisach szczegÛlnych,
b) drogi dojazdowe naleøy projektowaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami szczegÛlnymi dotyczπcymi m.in.
szerokoúci jezdni i linii rozgraniczajπcych, trÛjkπtÛw widocznoúci na skrzyøowaniach, noúnoúci nawierzchni,
c) na kaødej dzia≥ce od strony wjazdu naleøy przewidzieÊ
min. dwa miejsca postojowe z zachowaniem warunkÛw
technicznych okreúlonych odrÍbnymi przepisami,
d) miejsca parkowania naleøy lokalizowaÊ na w≥asnej posesji,
14)na wszystkich dzia≥kach obowiπzuje zakaz lokalizacji obiektÛw nietrwa≥ych i tymczasowych.
ß8
Dla terenu zabudowy jednorodzinnej z moøliwoúciπ realizacji
us≥ug, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1Mj,
ustala siÍ:
1) funkcjÍ podstawowπ ñ zabudowÍ jednorodzinnπ,
2) funkcjÍ uzupe≥niajπcπ ñ zabudowÍ us≥ugowπ, ktÛra nie moøe
stanowiÊ wiÍcej niø 40% powierzchni zabudowy budynku
z funkcjπ mieszkalnπ (us≥ugi nieuciπøliwe zwyczajowo lokalizowane w zabudowie mieszkaniowej np. handel, apteka,
biuro podatkowe itp.)
3) sposÛb powiπzania funkcji mieszkaniowej, gospodarczej i us≥ugowej, uwzglÍdniajπcy wymogi okreúlone przepisami prawa,
4) na kaødej dzia≥ce:
a) wolnej od zabudowy, moøliwoúÊ budowy:
ñ jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-us≥ugowego,
ñ jednego budynku gospodarczego lub us≥ugowo-gospodarczego,
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b) z istniejπcπ zabudowπ, moøliwoúÊ:
ñ rozbudowy istniejπcego budynku mieszkalnego,
ñ wprowadzenia funkcji us≥ug,
ñ modernizacji budynkÛw gospodarczych w zakresie
potrzeb wynikajπcych z pe≥nionych funkcji w zagospodarowaniu dzia≥ki,
5) wysokoúÊ zabudowy:
a) mieszkalnej lub mieszkalno-us≥ugowej nie moøe przekraczaÊ dwÛch kondygnacji naziemnych:
ñ druga kondygnacja w dachu spadzistym,
ñ dach dwu ñ lub wielospadowy z moøliwoúciπ zastosowania úcianki kolankowej o wys. do 1,60 m,
ñ pochylenie po≥aci dachowej od 35∞ do 45∞ z usytuowaniem najd≥uøszej krawÍdzi kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
b) gospodarczej lub us≥ugowo-gospodarczej nie moøe przekraczaÊ jednej kondygnacji naziemnej:
ñ dach spadzisty,
ñ pochylenie po≥aci dachowej od 30∞ do 45∞,
ñ zakaz zwiÍkszania powierzchni zabudowy i kubatury
budynkÛw istniejπcych,
6) formÍ architektonicznπ budynkÛw kszta≥towaÊ w nawiπzaniu
do istniejπcej architektury tego regionu,
7) stosowaÊ tradycyjne materia≥y budowlane lub materia≥y technologii wspÛ≥czesnej o wyglπdzie materia≥Ûw tradycyjnych,
8) zachowaÊ naturalne ukszta≥towanie terenu, niwelacja terenu
moøe byÊ zastosowana wy≥πcznie w celu w≥aúciwego posadowienia budynku lub realizacji dojazdu do dzia≥ki,
9) moøliwoúÊ realizacji zabudowy na terenie ograniczonym
wyznaczonymi obowiπzujπcymi i nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy maksymalna powierzchnia zabudowy dzia≥ki ñ
30% jej powierzchni,
10)w planie zagospodarowania terenu przewidzieÊ udzia≥ zieleni
wysokiej i niskiej (drzewa i krzewy) co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru przeznaczonego do zabudowy,
11)moøliwoúÊ wydzielenia z istniejπcych zabudowanej dzia≥ki,
dzia≥ki dodatkowej o powierzchni nie mniejszej niø 1000 m2
poza podzia≥em ustalonym i pokazanym na rysunku planu,
a) moøliwoúÊ ≥πczenia dwÛch dzia≥ek z prawem realizowania jednego budynku mieszkalnego i gospodarczego
z zachowaniem ustaleÒ niniejszego ß,
b) zakaz stosowania podzia≥u innego niø ustalono i pokazano na rysunku planu,
12)w zakresie komunikacyjnym:
a) do kaødej dzia≥ki budowlanej oraz do budynku i urzπdzeÒ
z nim zwiπzanych naleøy zapewniÊ dojúcie i dojazd od
drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu jego uøytkowania oraz wymagaÒ ochrony przeciwpoøarowej, okreúlonych w przepisach szczegÛlnych,
b) drogi dojazdowe naleøy projektowaÊ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami szczegÛlnymi dotyczπcymi m.in.
szerokoúci jezdni i linii rozgraniczajπcych, trÛjkπtÛw widocznoúci na skrzyøowaniach, noúnoúci nawierzchni,
c) stosownie do wielkoúci programu úwiadczonych us≥ug
naleøy zapewniÊ od strony wjazdu na posesjÍ, odpowiedniπ iloúÊ miejsc postojowych, zabezpieczajπcπ potrzeby
w zakresie parkowania samochodÛw (klientÛw i w≥aúciciela obiektu us≥ugowego) z uwzglÍdnieniem miejsc dla
pojazdÛw osÛb niepe≥nosprawnych oraz z zachowaniem
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warunkÛw technicznych okreúlonych odrÍbnymi przepisami,
d) miejsca parkowania naleøy lokalizowaÊ na w≥asnej posesji,
13)na wszystkich terenach obowiπzuje zakaz lokalizacji obiektÛw nietrwa≥ych i tymczasowych.
ß9
Dla terenu zieleni naturalnej, oznaczonego na rysunku zmiany
planu symbolem ZN, ustala siÍ:
1) teren bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi poza
elementami ma≥ej architektury,
2) zakaz ingerowania w szatÍ roúlinnπ i ukszta≥towanie terenu,
3) prawo do realizacji úcieøki rowerowej.
ß10
Dla terenÛw urzπdzeÒ elektroenergetycznych oznaczonych na
rysunku zmiany planu symbolem EE, ustala siÍ:
1) prawo realizacji stacji transformatorowej z dachem stromym
o kπcie pochylenia po≥aci dachowej od 35∞ do 45∞,
2) w przypadku zastosowania innych rozwiπzaÒ, teren zagospodarowaÊ elementami ma≥ej architektury.
ß11
Dla terenÛw komunikacji, oznaczonych na rysunku zmiany planu
symbolem:
K ñ droga gminna, KX ñ ciπgi piesze, ustala siÍ:
1) szerokoúÊ drogi w liniach rozgraniczajπcych ñ 12 m,
2) jednπ jezdniÍ o dwÛch pasach ruchu,
3) minimalnπ szerokoúÊ pasa ruchu 2,5 m,
4) minimalnπ szerokoúÊ ciπgu pieszego 6,0 m.
ß12
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:
1) zaopatrzenie w wodÍ ñ z istniejπcej sieci wodociπgowej we
wsi Nowa åwiÍta,
2) odprowadzenie úciekÛw komunalnych ñ docelowo na oczyszczalniÍ úciekÛw w Z≥otowie:
a) w I etapie ñ do zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
NOp,
b) w II etapie ñ systemem przepompowni úciekÛw (w miejscu zbiornikÛw bezodp≥ywowych) NOp i rurociπgÛw t≥ocznych do istniejπcej kanalizacji úciekowej wsi Nowa åwiÍta,
3) odprowadzenie wÛd opadowych:
a) powierzchniowo poprzez infiltracjÍ do gruntu,
b) docelowo przez sieÊ kanalizacji deszczowej uzbrojonej w
urzπdzenia do eliminacji osadÛw i separacji czÍúci p≥ywajπcych, w tym rÛwnieø úladÛw produktÛw pochodzenia
naftowego,
4) zaopatrzenie w ciep≥o ñ z indywidualnych ürÛde≥ ciep≥a z
zastosowaniem technologii ogrzewania wykluczajπcej przekraczanie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeÒ wprowadzanych do powietrza, preferuje siÍ kot≥ownie wykorzystujπce
ekologiczne ürÛd≥a ciep≥a,
5) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ przewiduje siÍ z trzech
nowych stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych w zmianie planu symbolem EE. Zasilanie
poszczegÛlnych obiektÛw sieciπ kablowπ NN,
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6) usuwanie odpadÛw komunalnych ñ zgodnie z przyjÍtπ w
gminie zasadπ, przez gromadzenie odpadÛw na w≥asnej
posesji i wywoøenie taborem specjalistycznym na komunalne wysypisko nieczystoúci sta≥ych,
7) zaopatrzenie w gaz ñ indywidualne z butli na gaz propan ñ
butan umieszczonej na w≥asnej posesji zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa. Docelowo z sieci gminnej,
8) telekomunikacja ñ z istniejπcej i projektowanej sieci teletechnicznej,
9) sieci infrastruktury technicznej naleøy uk≥adaÊ w liniach
rozgraniczajπcych drogi, poza pasem jezdnym z zachowaniem zasad okreúlonych w przepisach szczegÛlnych.
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ß14
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139 z pÛüniejszymi zmianami) ustala siÍ 20% stawkÍ s≥uøπcπ
naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci w
zwiπzku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Z≥otÛw na obszarze
wsi Nowa åwiÍta.
ß15
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXVI/77/83 Gminnej Rady
Narodowej w Z≥otowie z dnia 23 wrzeúnia 1983 r. w sprawie
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Z≥otÛw na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.

Przepisy koÒcowe
ß13
Na ca≥ym obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ:
1) obowiπzek wyznaczenia pasa ogÛlnodostÍpnego wzd≥uø
brzegu jeziora z zakazem grodzenia, wprowadzania obiektÛw
kubaturowych ñ poza obiektami ma≥ej architektury,
2) moøliwoúÊ wykonania pieszych ciπgÛw spacerowych oraz
nasadzeÒ zieleni.

ß16
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Z≥otÛw.
ß17
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) S≥awomir Czyøyk
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UCHWA£A Nr 151/XXVII/2001 RADY GMINY W GODZIESZACH WIELKICH
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia ìzmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Godziesze Wielkie
ñ wieú Stobnoî
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 1999 roku Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami) oraz art. 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntÛw rolnych i leúnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pÛüniejszymi
zmianami) uchwala co nastÍpuje:

2. Zmianπ, o ktÛrej mowa w ust. 1 obejmuje siÍ nieruchomoúci
po≥oøone w obrÍbie gruntÛw wsi Stobno, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 207/2, 208/2, 234/4 i 235/1.
3. Wymieniony w ust. 1 miejscowy plan ogÛlny gminy Godziesze Wielkie traci moc w czÍúci objÍtej niniejszym planem,
okreúlonej w ust. 2 oraz w rysunku planu w odniesieniu do
terenÛw upraw polowych oznaczonych symbolem 01R (tereny upraw polowych z istniejπcπ zabudowπ rozproszonπ
typu zagrodowego).

ROZDZIA£ I
Przepisy wprowadzajπce

ß2
Celem zmiany miejscowego planu ogÛlnego jest udostÍpnienie
terenÛw powierzchniowej eksploatacji piasku oraz terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowoúci Stobno
co zosta≥o zawarte w uchwale Rady Gminy w Godzieszach
Wielkich Nr 91/XIV/2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku.

ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ Nr 1 miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Godziesze Wielkie
uchwalonego uchwa≥π Rady Gminy w Godzieszach Wielkich:
Nr 108/93 z dnia 10 listopada 1993 roku (Dz. Urz. Woj.
Kaliskiego Nr 20, poz. 152 z 1993 roku), zwanego dalej
miejscowym planem ogÛlnym.

ß3
IlekroÊ w niniejszej uchwale jest mowa o:
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1) miejscowym planie ogÛlnym ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe
chodzi o aktualnie obowiπzujπcy miejscowy plan ogÛlny
zagospodarowania przestrzennego gminy Godziesze Wielkie,
2) o planie ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Gminy w Godzieszach Wielkich wraz z rysunkiem stanowiπcym za≥πcznik nr 1 do tej uchwa≥y,
3) rysunek planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek stanowiπcy integralnπ czÍúÊ planu, bÍdπcy za≥πcznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwa≥y,
4) o obszarze ñ naleøy przez to rozumieÊ teren zawarty w liniach
rozgraniczajπcych tereny o rÛønym przeznaczeniu i rÛønych
zasadach zagospodarowania ñ nazwany symbolem cyfrowoliterowym.

ROZDZIA£ II
Ustalenia ogÛlne
ß4
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny powierzchniowej eksploatacji piasku oznaczone
na rysunku planu symbolem 16.01.PE/z;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 16.02.MN/z;
3) tereny drÛg ogÛlnodostÍpnych oznaczonych symbolami
KDp, KDg,
4) urzπdzenia infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu zgodnie z normπ.
2. Dla poszczegÛlnych obszarÛw ustala siÍ przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia.
ß5
Rysunek planu wykonany zosta≥ zgodnie ze skalπ miejscowego
planu ogÛlnego i zawiera oznaczenia graficzne granic terenÛw
objÍtych zmianπ.
ß6
Dla terenu, o ktÛrym mowa w ß4, ust. 1, pkt 1 ustala siÍ
nastÍpujπce warunki korzystania ze úrodowiska przyrodniczego:
1) ustala siÍ zaopatrzenie w wodÍ z wodociπgu wiejskiego i odprowadzenie úciekÛw do kanalizacji sanitarnej;
2) úcieki deszczowe z terenu objÍtego planem naleøy odprowadziÊ do kanalizacji deszczowej lub po oczyszczeniu do rowu
odwadniajπcego;
3) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ñ wytwarzanie energii cieplnej do celÛw grzewczych i technologicznych
na bazie energii elektrycznej, paliw p≥ynnych i gazowych;
4) w zakresie gospodarki odpadami sta≥ymi dopuszcza siÍ
jedynie zorganizowany sposÛb usuwania odpadÛw/gromadzenie w kontenerach i wywoøenie na sk≥adowisko gminne
(zgodny z przepisami szczegÛlnymi);
5) na terenie jednostki planistycznej w zakresie ochrony przed
ha≥asem obowiπzujπ standardy akustyczne okreúlone w przepisach szczegÛlnych;
6) prace budowlane nie mogπ spowodowaÊ naruszenia stosunkÛw wodnych na gruncie; w przypadku naruszenia sieci
drenarskiej naleøy bezzw≥ocznie dokonaÊ naprawy, zapewniajπc w≥aúciwy odp≥yw;
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7) ustala siÍ obowiπzek powiadomienia paÒstwowej s≥uøby
ochrony zabytkÛw na 7 dni przed rozpoczÍciem robÛt budowlanych oraz w razie koniecznoúci przeprowadzenia ratowniczych prac wykopaliskowych.
ß7
Dla zespo≥u projektowanej zabudowy mieszkaniowej, o ktÛrym
mowa w ß4 pkt 2, ustala siÍ nastÍpujπcy program i zasady
obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz warunki korzystania ze úrodowiska przyrodniczego:
1. Dojazd do wydzielonych dzia≥ek budowlanych przewidziany
jest istniejπcπ drogπ gminnπ Borek ñ JÛzefÛw (05KDg),
zapewniajπcπ takøe dojazd do pÛl. SzerokoúÊ drogi w liniach
rozgraniczajπcych ñ 10,0 m, przekrÛj niesymetryczny. SzerokoúÊ jezdni przewidzianej do utwardzenia ñ 5,0 m, po
pÛ≥nocnej stronie istniejπcy rÛw otwarty i pobocze o szer. 2,5
m, po po≥udniowej stronie pobocze o szerokoúci ñ 2,5 m min.
pod ciπgi infrastruktury technicznej.
2. W zachodniej czÍúci obszaru objÍtego zmianπ planu przewiduje siÍ drogÍ dojazdowπ, niepublicznπ do projektowanego
zespo≥u zabudowy mieszkaniowej.
3. Zasilanie zespo≥Ûw zabudowy mieszkaniowej w energiÍ
elektrycznπ bÍdzie mia≥o miejsce na warunkach okreúlonych
przez Rejonowy Zak≥ad Energetyczny w Kaliszu. Na dzia≥ce
nr 235/1 projektuje siÍ stacjÍ transformatorowπ zasilajπcπ
przedmiotowy zespÛ≥ zabudowy mieszkaniowej ñ przewidywane zapotrzebowanie na moc elektrycznπ ñ 400 kW.
4. Zaopatrzenie w wodÍ przewidziane jest z wodociπgu wiejskiego w miejscowoúci Stobno na warunkach okreúlonych
przez jego dysponenta. Trasa przy≥πcza zasilajπcego projektowanπ zabudowÍ mieszkaniowπ przewidziana jest w ciπgu
drogi dojazdowej.
5. Odprowadzenie nieczystoúci p≥ynnych przewidziane jest do
kanalizacji grupowej obejmujπcej swym zasiÍgiem obszar
wsi Stobno. Do czasu budowy i uruchomienia kanalizacji
dopuszcza siÍ przejúciowo gromadzenie nieczystoúci w szczelnych, indywidualnych zbiornikach okresowo oprÛønianych
przez specjalizowane s≥uøby komunalne.
6. Odprowadzenie oczyszczonych úciekÛw deszczowych do
gruntu z zachowaniem warunkÛw okreúlonych w przepisach
ogÛlnych.
7. Gromadzenie nieczystoúci sta≥ych, po ich wstÍpnej segregacji w obrÍbie dzia≥ki budowlanej, w indywidualnych pojemnikach okresowo wywoøonych na wysypisko úmieci.
8. Ogrzewanie budynkÛw z indywidualnych ürÛde≥ ciep≥a na
paliwo przyjazne dla úrodowiska.
9. W zakresie ochrony przed ha≥asem obowiπzujπ standardy
akustyczne okreúlone w przepisach szczegÛlnych.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß8
Dla terenu, o ktÛrym mowa w ß4, ust. 1, pkt 1 ustala siÍ nastÍpujπce warunki dotyczπce zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w projekcie zagospodarowania terenu uwzglÍdniÊ powiπzania zewnÍtrzne inwestycji oraz prawa w≥aúcicieli sπsiednich
nieruchomoúci;
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2) ustala siÍ zabudowÍ jednokondygnacyjnπ nadziemnπ ñ kontener, wartowniÍ oraz kabinÍ sanitarnπ ñ ekologicznπ, bezodp≥ywowπ;
3) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy dla wszystkich
urzπdzeÒ i obiektÛw budowlanych na 3,0 m od granic dzia≥ki
w≥asnej;
4) ustala siÍ dojazd po istniejπcej drodze dojazdowej o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 6,0 m od drogi gminnej
(04KDg i 05KDg) do drogi powiatowej (nr 209), z wjazdem
od wschodniej i pÛ≥nocnej strony dzia≥ki;
5) przewidzieÊ zachowanie filarÛw ochronnych w stosunku do
przyleg≥ych terenÛw;
6) przewidzieÊ moøliwoúÊ, po zakoÒczeniu eksploatacji z≥oøa,
ca≥kowitej rekultywacji terenu;
7) ustala siÍ zagospodarowanie dzia≥ki zieleniπ izolacyjnπ o charakterze krajobrazowym wzd≥uø wschodniej granicy dzia≥ki;
8) ustala siÍ powierzchniÍ czynnπ dzia≥ki w granicach 55 ñ 70%
jej powierzchni.
ß9
Wyznacza siÍ obszar zabudowy mieszkaniowej obejmujπce nieruchomoúci zawarte w jednostce bilansowej 16.02.MN/z. Podstawowym przeznaczeniem tych obszarÛw jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, realizowana indywidualnie z nastÍpujπcymi warunkami dotyczπcymi zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojπca, z garaøami wbudowanymi lub przylegajπcymi do zabudowy mieszkaniowej;
2) lokalizacja budynkÛw zgodnie z nieprzekraczalnπ liniπ zabudowy okreúlonπ na 6 m od linii regulacyjnej ulic oraz prawem
budowlanym;
3) maksymalna wysokoúÊ zabudowy dla obiektÛw mieszkalnych ñ dwie kondygnacje, w tym uøytkowe wykorzystanie
poddasza;
4) ustala siÍ dachy kryte dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym o kπcie nachylenia po≥aci 30o-45o z tolerancjπ
10%;
5) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy do 25%
powierzchni dzia≥ki;
6) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ terenÛw utwardzonych
poza zabudowπ kubaturowπ na 15% powierzchni dzia≥ki;
7) co najmniej 60% powierzchni dzia≥ki powinno byÊ wykorzystane na urzπdzenie zieleni o charakterze ogrodowo-rekreacyjnym;
8) dopuszcza siÍ ≥πczenie sπsiednich dzia≥ek lub zmianÍ podzia≥u pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy i przepisÛw prawa budowlanego;
9) na obszarach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siÍ funkcjÍ us≥ug nieuciπøliwych o pow. do 30 m2 w parterach
budynkÛw mieszkalnych lub jako obiekty wolnostojπce o pow.
do 60 m2. Na tych obszarach zakazuje siÍ realizacji funkcji
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, okreúlonych w przepisach szczegÛlnych oraz us≥ug produkcyjnych, baz, magazynÛw hurtowych, us≥ug samochodowych, sk≥adowisk surowcÛw wtÛrnych itp.;

Poz. 1097

10)miÍdzy wydzielanymi dzia≥kami budowlanymi postuluje siÍ
wydzielenie pasÛw o szer. 10,0 m jako rezerwy terenu pod
drogi zapewniajπce w przysz≥oúci dostÍpnoúÊ terenÛw przyleg≥ych pod zabudowÍ mieszkaniowπ;
11)garaøe sytuowaÊ naleøy w bryle budynkÛw mieszkalnych lub
jako wolnostojπce zbliüniaczone w obrÍbie strefy zabudowy
gospodarczej o powierzchni do 30 m2;
12)architektura wolnostojπcych obiektÛw gospodarczo-garaøowych winna nawiπzywaÊ do bry≥y budynku mieszkalnego;
13)ogrodzenie dzia≥ki o wysokoúci maksymalnej 1,5 m naleøy
realizowaÊ jako aøurowe.
ß10
W przypadku projektowanego zainwestowania terenu pod zespÛ≥ zabudowy mieszkaniowej, wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu uzaleønia siÍ od przed≥oøenia przez inwestora koncepcji zagospodarowania terenu
uwzglÍdniajπcej prawid≥owe i funkcjonalne zainwestowanie
sπsiednich terenÛw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

ROZDZIA£ IV
Postanowienia szczegÛlne
ß11
Do≥πcza siÍ wykaz gruntÛw przeznaczonych na cele nierolnicze
stanowiπcy za≥πcznik nr 2 do niniejszej uchwa≥y (nie publikowany).
ß12
Do≥πcza siÍ prognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ zmiany planu na
úrodowisko przyrodnicze stanowiπcπ za≥πcznik nr 3 do niniejszej
uchwa≥y (nie publikowany).
ß13
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoúci 10% dla terenÛw oznaczonych symbolem
16.02.MN/z.

ROZDZIA£ V
Przepisy koÒcowe
ß14
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Godziesze
Wielkie.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie czternastu dni od dnia
og≥oszenia jej w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr Wies≥aw KopyciÒski
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UCHWA£A Nr XLVI/474/01 RADY MIEJSKIEJ W PILE
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego Pi≥a ñ årÛdmieúcie w rejonie ulic:
14-Lutego, Zygmunta Starego ñ Towarowej ñ al. PiastÛw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 13 z 1996 r.
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz uchwa≥y Rady
Miejskiej w Pile Nr XIII/119/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. w
sprawie przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego
planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego Pi≥a ñ
årÛdmieúcie w rejonie ulic: 14-Lutego, Zygmunta Starego ñ
Towarowej ñ al. PiastÛw, Rada Miejska w Pile uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu szczegÛ≥owego
zagospodarowania przestrzennego Pi≥a ñ årÛdmieúcie w
rejonie ulic: 14-Lutego, Zygmunta Starego ñ Towarowej ñ al.
PiastÛw, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500, zwanym dalej rysunkiem, ktÛry stanowi
za≥πcznik do uchwa≥y.

ROZDZIA£ 1
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej-wielorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem M,
2) tereny us≥ug z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
oznaczone na rysunku symbolem UM,
3) tereny us≥ug publicznych, oznaczone na rysunku symbolem U,
4) tereny us≥ug komercyjnych, oznaczone na rysunku symbolem UC,
5) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku symbolem K,
6) tereny parkingÛw, oznaczone na rysunku symbolem KP,
7) tereny zieleni urzπdzonej, oznaczone na rysunku symbolem ZP,
8) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku symbolem ZI,
9) teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku
symbolem EE.
2. Tereny, o ktÛrych mowa w ust. 1 o rÛønych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono symbolem cyfrowym.
ß3
Ustala siÍ nastÍpujπce, ogÛlne zasady zagospodarowania terenÛw objÍtych planem:

1) zakaz lokalizacji obiektÛw tymczasowych oraz budynkÛw
gospodarczych,
2) zakaz lokalizowania inwestycji szkodliwych dla úrodowiska,
zdrowia ludzi lub mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
3) zakaz wprowadzania us≥ug uciπøliwych, typu produkcyjnego,
a takøe warsztatÛw samochodowych, stacji paliw, itp.
4) zachowanie istniejπcego drzewostanu, z wyjπtkiem drzew
kolidujπcych z budowπ jezdni lub uzbrojeniem technicznym
w pasie drogowym ulicy oraz drzew uniemoøliwiajπcych
prowadzenie planowanych inwestycji budowlanych, zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwa≥y,
5) budynki objÍte ochronπ konserwatorskπ i wskazane do
przekszta≥ceÒ wymagajπ uzgodnienia z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw.

ROZDZIA£ 2
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß4
1. Z terenÛw zabudowy mieszkaniowe-wielorodzinnej, o ktÛrych
mowa w ß2 ust. 1, pkt 1, wyodrÍbnia siÍ:
1) tereny istniejπcej zabudowy mieszkaniowej-wielorodzinnej bez prawa przekszta≥ceÒ, oznaczenie na rysunku ñ
M1,
2) tereny istniejπcej zabudowy mieszkaniowej-wielorodzinnej z prawem do przekszta≥ceÒ, oznaczenie na rysunku
ñ M2,
2. Wszystkie istniejπce obiekty mogπ byÊ modernizowane w
zakresie: docieplenia budynkÛw, wymiany stolarki okiennej,
obudowy partii wejúciowych do budynkÛw.
3. Na terenach istniejπcej zabudowy mieszkaniowej-wielorodzinnej dopuszcza siÍ funkcjÍ us≥ugowπ tylko w parterach
budynkÛw, z zachowaniem warunkÛw wymienionych w ß3
ust. 2 i 3.
4. Na terenie istniejπcej zabudowy mieszkaniowej-wielorodzinnej oznaczonym na rysunku ñ M1, ustala siÍ:
1) zachowanie istniejπcej zabudowy,
2) zakaz powiÍkszania powierzchni zabudowy i kubatury
obiektÛw, z prawem do modernizacji, zgodnie z ust. 2,
3) zachowanie istniejπcego przejazdu bramowego zapewniajπcego dostÍp do istniejπcych garaøy na terenie KP1.
5. Na terenie istniejπcej zabudowy mieszkaniowej-wielorodzinnej oznaczonym na rysunku ñ M2, ustala siÍ:
1) zachowanie istniejπcej zabudowy, z wy≥πczeniem budynkÛw gospodarczych,
2) prawo do modernizacji obiektÛw, zgodnie z ust. 2, z zakazem powiÍkszenia powierzchni zabudowy,
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3) zakaz lokalizacji obiektÛw kubaturowych, wolno stojπcych we wnÍtrzu mieszkalnym,
4) moøliwoúÊ zmiany formy istniejπcych obiektÛw przy ul.
Kwiatowej poprzez nadbudowÍ lub poprzez likwidacjÍ i
budowÍ nowego obiektu, nawiπzujπcego wysokoúciπ do
sπsiednich obiektÛw z zapewnieniem przejúcia pieszego
w formie bramy,
5) zapewnienie dojazdu do istniejπcych garaøy na terenie
oznaczonym KP1.
ß5
1. Z terenÛw zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej, o ktÛrych
mowa w ß2 ust. 1, pkt 2, wyodrÍbnia siÍ:
1) tereny istniejπcej zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej
z prawem do przekszta≥ceÒ, oznaczone na rysunku ñ
UM1 i UM2,
2) tereny zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej przewidziane
do zagospodarowania, oznaczone na rysunku ñ UM3
i UM4.
2. Dla terenÛw, o ktÛrych mowa w ust. 1, ustala siÍ przewaøajπcπ funkcjÍ us≥ugowπ z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
3. Na terenie istniejπcej zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej,
oznaczonym na rysunku ñ UM1, ustala siÍ:
1) zachowanie istniejπcych budynkÛw, z zakazem zmiany
formy zewnÍtrznej lub likwidacjÍ i budowÍ nowych
obiektÛw,
2) obowiπzek uwzglÍdnienia symetrycznego uk≥adu budynkÛw w stosunku do wyznaczonej osi kompozycyjnej,
oznaczonej graficznie na rysunku,
3) dla nowych budynkÛw, o ktÛrych mowa w pkt 1, obowiπzujπcπ wysokoúÊ III kondygnacje z dachem, jednakowπ
dla obydwu projektowanych budynkÛw.
4. Na terenie istniejπcej zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej,
oznaczonym na rysunku ñ UM2, ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania:
1) prawo do zabudowy po dokonaniu rozbiÛrki istniejπcych
budynkÛw,
2) obowiπzek usytuowania jednego obiektu, o wysokoúci IV
kondygnacji, tworzπcego pierzejÍ ul. Kwiatowej, zgodnie
z zasadπ kszta≥towania zabudowy, oznaczonπ na rysunku,
3) obiekt, o ktÛrym mowa w pkt 2, powinien posiadaÊ,
jednorodnπ formÍ, wyrÛønionπ dominantπ architektonicznπ na zamkniÍciu osi kompozycyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku oraz dach w formie kszta≥tujπcej piπtπ
elewacjÍ, widocznπ z wiaduktu nad terenami oznaczonymi: K1, K2, K6 i KP3.
5. Na terenie zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej, oznaczonym
na rysunku ñ UM3, ustala siÍ obowiπzek usytuowania obiektu z dachem p≥askim, o wysokoúci rÛwnej wysokoúci budynku nr 15 przy ul. 14-Lutego i przylegajπcego do wyøej
wymienionego budynku w miejscu oznaczonym na rysunku.
6. Dla terenu zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej, oznaczonego na rysunku ñ UM4 ustala siÍ:
1) prawo do budowy jednego budynku us≥ugowego z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
2) budynek, o ktÛrym mowa w pkt 1, powinien posiadaÊ wysokoúÊ IV kondygnacji z dachem p≥askim oraz charakteryzowaÊ siÍ wysokπ jakoúciπ formy i detalu architektonicznego,
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3) przy realizacji budynku, o ktÛrym mowa w pkt 1, naleøy
zapewniÊ dostÍp do istniejπcej stacji transformatorowej,
oznaczonej na rysunku ñ EE.
ß6
1. Z terenÛw us≥ug publicznych, o ktÛrych mowa w ß2 ust. 1,
pkt 4, wyodrÍbnia siÍ:
1) teren dworca autobusowego PKS, oznaczony na rysunku U1,
2) teren istniejπcej szko≥y, oznaczony na rysunku U2.
2. Dla terenu us≥ug publicznych oznaczonego na rysunku ñ U1,
ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) obowiπzek przebudowy i reorganizacji dworca autobusowego oraz budowy obiektÛw i urzπdzeÒ niezbÍdnych do
poprawnego funkcjonowania, jak: wiaty przystankowe,
miejsca postojowe autobusÛw itp.,
2) wskazanie do rozbiÛrki istniejπcych obiektÛw, z wy≥πczeniem budynku oznaczonego cyfrπ ì1î na rysunku,
3) prawo do budowy obiektu, o wysokoúci min. III kondygnacji z dachem p≥askim, o charakterze us≥ug komercyjnych, z uwzglÍdnieniem funkcji obs≥ugi pasaøerÛw,
4) obiekt, o ktÛrym mowa w pkt 3, powinien przylegaÊ do
istniejπcego budynku mieszkalnego, oznaczonego cyfrπ
ì1î, tworzπc pierzejÍ ulicy 14 Lutego i Zygmunta Starego,
5) budynek powinien charakteryzowaÊ siÍ wysokπ jakoúciπ
formy i detalu architektonicznego,
6) dopuszczalny podzia≥ terenu, rozgraniczajπcy funkcjÍ us≥ug
komercyjnych i dworca autobusowego nastπpi zgodnie
z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomoúciami (na
podstawie koncepcji zagospodarowania nieruchomoúci),
7) obowiπzkowe zapewnienie przejúÊ pieszych oraz wyjazdu ewakuacyjnego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku.
3. Dla terenu us≥ug publicznych, oznaczonego na rysunku ñ U2,
ustala siÍ:
1) prawo do modernizacji istniejπcego budynku w zakresie
zgodnym z ß4 ust. 2 i 3,
2) prawo do powiÍkszenia powierzchni zabudowy istniejπcego obiektu, poprzez dobudowÍ nowego budynku,
3) budynek, o ktÛrym mowa w pkt 2, powinien nawiπzywaÊ
formπ i detalem architektonicznym do istniejπcego obiektu,
4) zakaz sytuowania obiektÛw wolnostojπcych.
ß7
1. Dla terenu us≥ug komercyjnych, oznaczonego na rysunku ñ
UC1, ustala siÍ:
1) prawo do lokalizacji obiektÛw o wysokoúci III kondygnacji,
2) obowiπzek zaakcentowania miejsc oznaczonych dominantπ architektonicznπ np. poprzez dodanie jednej kondygnacji,
3) obowiπzek zapewnienia miejsc postojowych na terenie,
4) zakaz lokalizacji obiektÛw handlowych o powierzchni
sprzedaøowej powyøej 2000 m2.
2. Dla terenu us≥ug komercyjnych, oznaczonego na rysunku ñ
UC2, ustala siÍ zachowanie istniejπcych obiektÛw z prawem
do modernizacji, z zakazem rozbudowy i budowy nowych
obiektÛw wolnostojπcych.
ß8
1. Tereny komunikacji, o ktÛrych mowa w ß2 pkt 1, ust. 5 i 6,
stanowiπ przestrzeÒ publicznπ, ogÛlnodostÍpnπ oraz
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przestrzeÒ s≥uøπcπ do realizacji urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) pasie drogowym ñ naleøy przez to rozumieÊ teren wydzielony liniami rozgraniczajπcymi, przeznaczony do umieszczenia w nim ulicy, urzπdzeÒ zwiπzanych z obs≥ugπ ulicy
oraz urzπdzeÒ infrastruktury technicznej nie zwiπzanych
z funkcjπ komunikacyjnπ ulicy,
2) wÍüle drogowym ñ naleøy przez to rozumieÊ krzyøowanie
lub po≥πczenie drÛg oraz ulic w rÛønych poziomach,
zapewniajπce pe≥nπ lub czÍúciowπ moøliwoúÊ wyboru
kierunku jazdy,
3) skrzyøowaniu ñ naleøy przez to rozumieÊ przeciÍcie,
po≥πczenie lub rozwidlenie ulic w jednym poziomie,
zapewniajπce moøliwoúÊ pe≥nego lub czÍúciowego wyboru kierunku jazdy; okreúlenie to obejmuje rÛwnieø tzw.
w≥πczenia na prawe skrÍty.
Dla ca≥ego obszaru ustala siÍ zakaz realizacji obiektÛw
kubaturowych w pasach drogowych ulic.
Tereny komunikacji tworzπ:
1) ulica g≥Ûwna, stanowiπca fragment obwodnicy úrÛdmiejskiej na odcinku ul. Zygmunta Starego z wÍz≥em drogowym ñ ul. Kwiatowπ i Towarowπ, oznaczona na rysunku
ñ K1,
2) ulica zbiorcza ñ pl. Konstytucji 3-go Maja, oznaczona na
rysunku ñ K2,
3) ulica lokalna wspomagajπca stanowiπca przed≥uøenie ul.
11-go Listopada ñ oznaczona na rysunku K3,
4) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku ñ K4, K5 i K6,
5) przestrzeÒ komunikacji pieszo-jezdnej, oznaczony na rysunku K7,
6) tereny parkingÛw, oznaczone na rysunku ñ KP1, KP2,
KP3 i KP4.
Dla terenu ulicy g≥Ûwnej, oznaczonej na rysunku ñ K1 oraz
lokalnej wspomagajπcej ñ K3, tracπ moc ustalenia uchwa≥y
Nr XIX/179/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 30.11.1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uk≥adu ulicznego m. Pi≥y, w zakresie linii rozgraniczajπcych.
Dla terenu obwodnicy úrÛdmiejskiej, oznaczonego na rysunku K1, ustala siÍ:
1) obowiπzek zachowania istniejπcego wjazdu na teren
PKP, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
2) na skrzyøowaniu ulicy Zygmunta Starego i ulicy Kwiatowej realizacjÍ ronda,
3) budowÍ drugiej jezdni o szerokoúci 7 m,
4) prawo do wyznaczania zatok autobusowych,
5) ograniczenie liczby zjazdÛw indywidualnych do niezbÍdnego minimum na ul. Zygmunta Starego,
6) poszerzenie pasa drogowego ul. Towarowej do szerokoúci min. 15 m.
Dla terenu ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku ñ K2, majπ
zastosowanie ustalenia uchwa≥y Nr XIX/179/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 30.11.1999 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uk≥adu ulicznego
m. Pi≥y.
Dla ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku ñ K2 ustala siÍ
zakaz lokalizowania zabudowy w strefie 20 m od krawÍdzi
jezdni.
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9. Dla ulicy lokalnej wspomagajπcej, oznaczonej na rysunku K3
ustala siÍ moøliwoúÊ lokalizacji ronda na skrzyøowaniu z ulicπ
14 Lutego oraz dwÛch dodatkowych pasÛw ruchu w kierunku do skrzyøowania z ulicπ zbiorczπ oznaczonπ K2.
10. Dla ulicy dojazdowej ñ 14 Lutego, oznaczonej na rysunku K4,
ustala siÍ:
1) obowiπzek zabezpieczenia miejsc parkingowych wzd≥uø
ulicy, z ograniczonym czasem postoju, dla obs≥ugi dworca PKS,
2) dla wydzielonego pasa drogowego, na odcinku ≥πczπcym
ul. 14 Lutego i Kwiatowπ, szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 15 m i obowiπzek nasadzenia drzew, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku.
11. Dla ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku K5, ustala siÍ
zachowanie istniejπcych parkingÛw i wjazdu na przyleg≥y
teren mieszkaniowy.
12. Dla terenu komunikacji pieszo-jezdnej, stanowiπcej plac przed
dworcem PKP, oznaczonej na rysunku K7, ustala siÍ:
1) obs≥ugÍ dworca PKP, poprzez zachowanie istniejπcego
obiektu ñ przejúcia podziemnego ñ ≥πczπcego dworzec
z miastem,
2) dla pozosta≥ych budynkÛw, wskazane do likwidacji i budowy nowych obiektÛw nawiπzujπcych formπ i detalem
architektonicznym do budynku, o ktÛrym mowa w pkt 1,
3) zachowanie istniejπcej zatoki dla postoju taksÛwek.
13. Parkingi, oznaczenie na rysunku KP1 i KP2 stanowiπ obs≥ugÍ
przyleg≥ych terenÛw mieszkaniowych i us≥ugowych, bez
prawa grodzenia.
14. Na terenie parkingu ñ KP1, ustala siÍ zakaz dalszej rozbudowy istniejπcych garaøy.
15. Parking ogÛlnodostÍpny, oznaczenie na rysunku KP3, moøe
stanowiÊ parking strzeøony, z prawem grodzenia i obiektem
obs≥ugi o kubaturze nie przekraczajπcej 200 m3.
16. Parking ñ KP4 stanowi obs≥ugÍ dworca PKP z zakazem
rozbudowy i przebudowy istniejπcych obiektÛw, ze wskazaniem do likwidacji.
ß9
1. Tereny zieleni izolacyjnej i urzπdzonej, o ktÛrych mowa w ß2
ust. 1 pkt 7 i pkt 8, stanowiπ tereny wy≥πczone z zabudowy.
2. Dla terenu zieleni urzπdzonej, oznaczenie na rysunku ZP1,
ustala siÍ:
1) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i funkcji dla
pl. Konstytucji 3-go Maja jako placu pieszego, z prawem
do zmiany jego kszta≥tu, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku.
2) zakaz lokalizacji obiektÛw kubaturowych z wy≥πczeniem
form ma≥ej architektury,
3) wskazanie do nasadzenia wysokiej zieleni parkowej wzd≥uø
granicy z terenem komunikacji K2.
3. Dla terenu zieleni urzπdzonej, oznaczenie na rysunku ZP2,
ustala siÍ zagospodarowanie terenu przez nasadzenie zieleni
o charakterze parkowym, z prawem do realizacji obiektÛw
ma≥ej architektury.
ß10
W zakresie infrastruktury technicznej, dla realizowanej zabudowy, przewiduje siÍ wykorzystanie istniejπcych sieci miejskich.
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ß11
Obowiπzujπ oznaczenia graficzne na rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
2) obowiπzujπce linie zabudowy,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
5) zasada kszta≥towania zabudowy,
6) usytuowanie dominant architektonicznych.
ß12
Zgodnie z artyku≥em 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Pile.
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ß14
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXI/272/92 Rady Miejskiej
w Pile z dnia 15.09.1992 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego, na
obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Pile
(ñ) Lech CabaÒski
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1099
UCHWA£A Nr XXX/264/01 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie budøetu gminy Rawicz na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 art. 61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(jednolity tekst Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz
art. 109, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2, 3 art. 128 ust. 2 pkt
1, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ dochody budøetu w wysokoúci 35.293.332 z≥,
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 1 do uchwa≥y;
2. OgÛlna kwota dochodÛw, o ktÛrej mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje na realizacjÍ zadaÒ zleconych z zakresu administracji rzπdowej i innych zadaÒ zleconych gminie ustawami w kwocie 2.012.500 z≥ oraz na zadania realizowane
na podstawie porozumieÒ miÍdzy jednostkami samorzπdu terytorialnego w kwocie 99.670 z≥, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 4 do uchwa≥y;
2) dochody z tytu≥u wydawania zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw alkoholowych w kwocie 373.000 z≥, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 7 do uchwa≥y.

1.
2.

3.

4.
5.

ß2
Ustala siÍ wydatki budøetu w wysokoúci 34.506.532 z≥,
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 2 do uchwa≥y.
Z wydatkÛw, o ktÛrych mowa w ust. 1 przeznacza siÍ na:
1) wydatki bieøπce kwotÍ 29.243.532 z≥, w tym na:
a) kwotÍ 15.612.392 z≥ na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeÒ,
b) kwotÍ 2.044.250 z≥ z przeznaczeniem na dotacje;
2) wydatki majπtkowe 5.263.000 z≥
UjÍte w budøecie dotacje przeznacza siÍ na:
a) dotacje podmiotowe w kwocie 1.444.250 z≥, jak w
za≥πczniku nr 5 do uchwa≥y,
b) dotacje przedmiotowe w kwocie 600.000 z≥, jak w
za≥πczniku nr 6 do uchwa≥y.
Zakres dotacji przedmiotowych, o ktÛrych mowa w ust. 3 lit.
b okreúla za≥πcznik nr 6 do uchwa≥y.
OgÛlna kwota wydatkÛw okreúlona w ust. 1 obejmuje takøe:
1) wydatki na realizacjÍ zadaÒ zleconych z zakresu administracji rzπdowej i innych zadaÒ zleconych gminie ustawami w kwocie 2.012.500 z≥ oraz na zadania realizowane
na podstawie porozumieÒ miÍdzy jednostkami samorzπdu
terytorialnego w kwocie 99.670 z≥, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 4 do uchwa≥y.
2) wydatki w kwocie 373.000 z≥ na realizacjÍ zadaÒ okreúlonych w programie profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 7 do
uchwa≥y.

ß3
1. Przychody budøetu ustala siÍ w kwocie 1.100.000 z≥, w tym:
a) poøyczki i kredyty zaciπgniÍte na rynku krajowym ñ
1.100.000 z≥.
2. Rozchody budøetu ustala siÍ w kwocie 1.886.800 z≥, w tym:
a) sp≥ata kredytÛw 1.668.800 z≥,
b) sp≥ata poøyczek 218.000 z≥.
3. RÛønica miÍdzy dochodami a wydatkami budøetu ñ nadwyøka budøetu wynoszπca 786.800 z≥ zostanie przeznaczona na
sp≥atÍ kredytu i poøyczek zaciπgniÍtych na rynku krajowym.
ß4
Ustala siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw dla:
1. Zak≥adÛw budøetowych, jak w za≥πczniku Nr 6 do uchwa≥y.
2. årodkÛw specjalnych, jak w za≥πczniku Nr 9 do uchwa≥y.
ß5
Ustala siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw Gminnego Funduszu
Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej, jak w za≥πczniku Nr 8
do uchwa≥y.
ß6
Ustala siÍ plan dochodÛw budøetu paÒstwa zwiπzany z realizacjπ
zadaÒ zleconych w zakresie administracji rzπdowej oraz innych
zleconych gminie ustawami na 2002 rok w kwocie 30.100 z≥,
jak w za≥πczniku Nr 10 do uchwa≥y.
ß7
Tworzy siÍ rezerwy:
ñ ogÛlnπ w kwocie 100.000 z≥
ñ celowπ w kwocie 9.350 z≥ z przeznaczeniem na dofinansowanie stowarzyszeÒ kultury fizycznej.
ß8
Upowaønia siÍ Zarzπd Miejski Gminy Rawicz do:
1. Zaciπgania kredytu krÛtkoterminowego oraz sp≥at zobowiπzaÒ z tego tytu≥u ≥πcznie do wysokoúci 700.000 z≥ w ciπgu
roku budøetowego;
2. Dokonywania zmian w planie wydatkÛw w ramach dzia≥Ûw
klasyfikacji budøetowej pomiÍdzy rozdzia≥ami i w grupie
wydatkÛw bieøπcych: wynagrodzeÒ oraz pozosta≥ych wydatkÛw bieøπcych;
3. Lokowania wolnych úrodkÛw na rachunkach bankowych w innych bankach, niø bank prowadzπcy obs≥ugÍ budøetu gminy;
4. Samodzielnego zaciπgania zobowiπzaÒ do wysokoúci
1.000.000 z≥.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Rawicz.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 37

ó 4480 ó

Poz. 1099

ß10
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß11
Uchwa≥a obowiπzuje w roku budøetowym 2002.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
(ñ) Eugeniusz KopczyÒski

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku
PLAN BUDØETU GMINY RAWICZ NA 2002 ROK
DOCHODY
Dział

Rozdział

§

1
010

2

3

01022
083
020
02095
075
600
60014
232
60016
084
700
70004
075
70005
047

075

076
084
091
70012

Wyszczególnienie
4
Rolnictwo i łowiectwo
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
Wpływy z usług
Leśnictwo
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Planowane
dochody roku
2002
5
15.000
15.000
15.000
3.500
3.500
3.500
72.670
69.670
69.670
3.000
3.000
3.037.200
1.851.000
1.851.000
1.186.000
530.000

158.000

30.000
467.000
1.000
200
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083
750
75011
201
75023
045
075
097
75056
201
75095
048
751
75101
201
754
75414
201
756
75601
035
091
75615
031
032
033
034
050
091
75616
031
032
033
034
036
043
050
091
75618
041
091
75619
046
75621

ó 4481 ó

Wpływy z usług
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z różnych rozliczeń
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa

Poz. 1099

200
707.400
192.300
192.300
71.000
35.000
26.000
10.000
71.100
71.100
373.000
373.000
4.000
4.000
4.000
900
900
900
16.910.903
151.000
150.000
1.000
5.132.354
4.900.000
100.000
22.000
40.000
10.000
60.354
4.358.979
3.100.000
200.000
980
170.000
120.000
340.000
357.999
70.000
705.000
700.000
5.000
20.000
20.000
6.543.570
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001
002
758
75801
292
75802
292
75805
292
75814
092
801
80101
075
091
80104
075
80110
075
091
80195
203
853
85303
083
201
85313
201
85314
083
201
85316
201
85319
092
097
201
85328
083
201
854

ó 4482 ó

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Przedszkola przy szkołach podstawowych
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza

Poz. 1099

6.363.570
180.000
12.208.099
10.601.240
10.601.240
13.561
13.561
1.473.298
1.473.298
120.000
120.000
99.760
20.300
15.300
5.000
1.400
1.400
24.700
23.200
1.500
53.360
53.360
1.850.700
368.500
32.000
336.500
52.700
52.700
947.400
1.300
946.100
42.900
42.900
345.600
3.000
200
342.400
93.600
70.000
23.600
343.000
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85404
075
083
921
92109
075
92116
232

ó 4483 ó

Przedszkola
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY OGÓŁEM:

Poz. 1099

343.000
10.000
333.000
40.200
10.200
10.200
30.000
30.000
35.293.332

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku
PLAN BUDØETU GMINY RAWICZ NA 2002 ROK
WYDATKI
Dział

Rozdział

§

1
010

2

3

01008

01022

01030

01095

600
60004

60014

60016

630
63003

Wyszczególnienie
4
Rolnictwo i łowiectwo
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
a) wydatki bieżące
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Izby rolnicze
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące

Planowane
wydatki na rok
2002
5
58.100
38.000
38.000
38.000
12.000
12.000
1.600
10.400
6.000
6.000
6.000
2.100
2.100
2.100
880.670
446.000
446.000
446.000
69.670
69.670
69.670
365.000
365.000
3.000
362.000
2.600
1.600
1.600
1.600
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63095

700
70004

6050

70005

710
71004

71014

71020

71035

750
75011

75022

75023

6050

6060
75047

75056

75064

75095

751

ó 4484 ó

Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- remont kapitalny budynku komunalnego
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Organizacja targów i wystaw
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Cmentarze
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- remont budynku UMG Rawicz
Zakupy inwestycyjne
- zakup sprzętu komputerowego
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Spis powszechny i inne
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

Poz. 1099

1.000
1.000
1.000
1.981.000
1.851.000
1.251.000
184.500
39.100
1.027.400
600.000
600.000
600.000
130.000
130.000
130.000
140.500
78.000
78.000
78.000
31.500
31.500
31.500
18.000
18.000
18.000
13.000
13.000
13.000
4.247.902
192.300
192.300
161.970
30.330
199.000
199.000
199.000
3.280.502
3.140.502
1.973.192
406.480
760.830
140.000
120.000
120.000
20.000
20.000
100.000
100.000
35.000
7.100
57.900
71.100
71.100
71.100
30.000
30.000
30.000
375.000
375.000
20.000
4.100
350.900
4.000
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75101

754
75412

75411

2710
75414

758
75818
4810
801
80101

6050

80104

80110

6050

80146

80113

80195

851
85131

85154

ó 4485 ó

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
a) wydatki bieżące
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Obrona cywilna
a) wydatki bieżące
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
a) rezerwy
- rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 4 w
Rawiczu
Przedszkola przy szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Gimnazja
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w
Sierakowie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Lecznictwo stomatologiczne
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące

Poz. 1099

4.000
4.000
4.000
177.000
116.000
116.000
14.500
6.150
95.350
50.000
50.000
50.000
11.000
11.000
690
10.310
100.000
100.000
100.000
100.000
13.682.760
7.138.100
7.018.100
4.929.000
986.000
1.103.100
120.000
120.000
120.000
613.700
613.700
424.000
76.400
113.300
5.379.700
3.569.700
2.390.500
508.500
670.700
1.810.000
1.810.000
1.810.000
64.900
64.900
64.900
413.000
413.000
9.800
2.000
401.200
73.360
73.360
73.360
564.000
15.000
15.000
15.000
349.000
349.000
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85195

853
85303

85313

85314

85315

85316

85319

85328

85395

2820

2830
854
85401

85404

2540
85412

2820

85415

ó 4486 ó

- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
a) wydatki bieżące
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlic szkolne
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Przedszkola
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub
innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
- pozostałe wydatki bieżące
Pomoc materialna dla uczniów

Poz. 1099

42.700
11.800
294.500
200.000
200.000
200.000
4.065.700
517.500
517.500
341.070
68.100
108.330
52.700
52.700
52.700
1.296.100
1.296.100
95.000
1.201.100
840.000
840.000
840.000
42.900
42.900
42.900
794.000
794.000
587.900
119.300
86.800
513.600
513.600
513.600
8.900
8.900
3.900

5.000
2.435.800
295.800
295.800
226.100
47.200
22.500
1.936.800
1.936.800
1.308.800
250.900
278.800
98.300
18.600
18.600
10.000
2.130
1.700
4.770
159.700
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85416

85495

900
90001

90002

90003

90004

90015

90095

6050

921
92109

2550
92116
2550
92118
2550
92120

92195

926
92601

92604
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a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Ochotnicze Hufce Pracy
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Gospodarka odpadami
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- kanalizacja sanitarna i deszczowa Sarnowy i Sarnówki
- oczyszczalnia ścieków
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sierakowie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieżące
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Biblioteki
a) wydatki bieżące
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Muzea
a) wydatki bieżące
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Instytucje kultury fizycznej

Poz. 1099

159.700
159.700
8.900
8.900
2.600
530
5.770
16.000
16.000
16.000
3.494.700
2.100
2.100
2.100
25.500
25.500
15.200
3.200
7.100
145.000
145.000
145.000
365.400
365.400
203.600
43.600
118.200
350.000
350.000
350.000
2.606.700
13.700
700
13.000
2.593.000
2.593.000
146.000
2.300.000
147.000
1.311.100
525.000
525.000
1.700
81.300
442.000
485.000
485.000
485.000
140.000
140.000
140.000
61.100
61.100
12.800
3.300
45.000
100.000
100.000
250
99.750
1.360.700
452.000
452.000
452.000
600.000
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2610
92605

2820

4810

ó 4488 ó

a) wydatki bieżące
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
lub gospodarstwa pomocniczego
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
a) rezerwy
- rezerwa celowa

WYDATKI OGÓŁEM

Poz. 1099

600.000
600.000
308.700
299.350
31.000
268.350
9.350
9.350
34.506.532

Za≥πcznik Nr 3
do uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku
ZESTAWIENIE PRZYCHOD”W I ROZCHOD”W BUDØETU GMINY RAWICZ NA 2002 ROK
Lp.
1.

§
952

2.
3.
4.
992

5.
6.

Treść
Przychody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
w tym:
- budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w
Sierakowie
- WFOŚiGW Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w Sarnowie
i Sarnówce
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (1 + 2)
Rozchody
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w tym
- KB Leszno – budowa gimnazjum i środowiskowej hali
sportowej w Sierakowie – umowa nr LS2/I/0043/2001 z 11-042001
- WFOŚiGW Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w Sarnowie
i Sarnówce – umowa nr 136/Ple/OW/99 z dnia 8-11-1999 r.
- WFOŚiGW Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w Sarnowie
i Sarnówce – umowa nr 22/P./Le/OW/2001 z dnia 12-07-2001
r.
- WFOŚiGW Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w Sarnowie
i Sarnówce
- WFOŚiGW Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w Sarnowie
i Sarnówce – umowa nr 208/P./Le/OW/2000 z dnia 27-11-2000
r.
- WFOŚiGW Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w
Sierakowie – 142/Le/OW/2000 z dnia 3-11-2000 r.
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki budżetu

Plan na 2002 rok
1.100.000
1.100.000

1.000.000
100.000
35.293.332
36.393.332
1.886.800
1.886.800

1.668.800
20.000
30.000
8.000
80.000
80.000
34.506.532
36.393.332

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJ ZADA— ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ•DOWEJ I INNYCH ZADA— ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ORAZ NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE— MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ•DU TERYTORIALNEGO NA 2002 ROK

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 37

Za≥πcznik Nr 4
do uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku

ó 4489 ó
Poz. 1099
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ó 4490 ó

Poz. 1099

Za≥πcznik Nr 5
do uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2002 ROK
Dział

Rozdział

921

92109

921

92116

921

92118

Nazwa instytucji dotowanej
INSTYTUCJE KULTURY
Dom Kultury w Rawiczu
Rawicka Biblioteka Publiczna w
Rawiczu
Muzeum Ziemi Rawickiej w
Rawiczu
POZOSTAŁE DOTACJE
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Pomocna
Dłoń”

Kwota dotacji
1.067.000
442.000

bieżące utrzym anie placów ki

485.000

bieżące utrzym anie placów ki

140.000

bieżące utrzym anie placów ki

377.250

853

85395

853

85395

Stowarzyszenie „Z Nadzieją w
Przyszłość”

1.000

853

85395

Stowarzyszenie Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych w Rawiczu

1.500

853

85395

Kościół Rzymsko-Katolicki p.w .
Chrystusa Króla i Zwiastowania
NMP – Bank Żyw ności

5.000

854

85404

Przedszkole Nr 13 (Niepubliczne)
Pani Krystyny Bidowaniec

854

85412

Związek Harcerstwa Polskiego

1.700

926

92605

Klub Piłkarski Rawia – Rawicz

51.490

926

92605

Rawicki Koszykarski Klub
Sportow y RAW IA Raw icz

51.965

926

92605

Rawicki Klub Sportowy PavartColins

14.820

926

92605

Ludowy Klub Sportowy
SARNOW IANKA

15.010

926

92605

Uczniowski Pływacki Klub
Sportowy W ODNIK

19.095

926

92605

Ludowe Zespoły Sportowe

13.700

926

92605

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy KADET

25.270

926

92605

Uczniowski Klub Sportowy OLIM P

4.000

926

92605

Uczniowski Klub Sportowy
KORONA

3.000

926

92605

Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz”

Dotacje ogółem

Zakres udzielonej dotacji

1.400

98.300

70.000
1.444.250

art. 12 a ustawy z dnia 29-11-90 roku o
pom ocy społecznej (jednolity tekst Dz.U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm ianam i)
art. 12 a ustawy z dnia 29-11-90 roku o
pom ocy społecznej (jednolity tekst Dz.U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm ianam i)
art. 12 a ustawy z dnia 29-11-90 roku o
pom ocy społecznej (jednolity tekst Dz.U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm ianam i)
art. 12 a ustawy z dnia 29-11-90 roku o
pom ocy społecznej (jednolity tekst Dz.U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm ianam i)
art. 90 ust. 1 ustaw y z dnia 7 w rześnia
1991 roku o system ie ośw iaty (jednolity
tekst Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze
zm ianam i)
art. 4 1 ust. 1 pkt 3 ustaw y z dnia 26-1082 roku o w ychow aniu w trzeźw ości i
przeciw działaniu alkoholizm ow i (Dz.U. Nr
35, poz. 230 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
organizacja zajęć, zaw odów , im prez
sportow o-rekreacyjnych – art. 5 ust. 4
ustaw y o kulturze fizycznej (Dz.U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)

PRZYCHODY I WYDATKI ZAK£AD”W BUDØETOWYCH NA 2002 ROK

ó 4491 ó

Oúrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu:
Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztÛw utrzymania nastÍpujπcych obiektÛw sportowych:
ñ boisk i stadionÛw,
ñ sali sportowej przy ul. Kopernika
ñ krytej p≥ywalni
ñ budynku administracyjno-socjalnego
oraz organizacjÍ imprez sportowych

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 37

Za≥πcznik Nr 6
do uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku

Poz. 1099
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ó 4492 ó

Poz. 1099

Za≥πcznik Nr 7
do uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku

REALIZACJA ZADA— OKREåLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA
PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK
Dział

Rozdział

§

750
75095
048
851
85154

854
85412

2820
921
92195

Wyszczególnienie
Dochody
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydatki
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2002 rok
373.000
373.000
373.000
373.000
373.000
349.000
349.000
349.000
42.700
11.800
294.500
4.000
4.000
4.000
2.300
1.700
20.000
20.000
20.000
20.000
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ó 4493 ó

Poz. 1099

Za≥πcznik Nr 8
do uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku
PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY åRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2002 ROK
Wyszczególnienie
I. Stan środków na początku roku
II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)
z tego:
1) wpływy własne
2)
przelewy
od
Wojewody
i
od
Wielkopolskiego
Inspektora
Ochrony
Środowiska
3) dotacje z budżetu
4) inne
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)
IV. Wydatki ogółem od 09 do 18 (z
wyłączeniem pozycji 12, 13, 14 i 15) w
tym:
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie
działań proekologicznych,
2) wspomaganie systemów kontrolnopomiarowych środowiska,
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i
inwestycyjnych,
służących
ochronie
środowiska i gospodarce wodnej – razem, z
tego na:
a) ochronę wód
b) ochronę powietrza
c) gospodarkę wodną i ochronę przed
powodzią
d) inne inwestycje
4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień

5) realizacja przedsięwzięć związanych z
gospodarczym
wykorzystaniem
oraz
składowaniem odpadów

6) inne cele służące ochronie środowiska w
gminie, ustalone przez radę gminy
V. Stan środków na koniec roku (07-08)

Pozycja
01

Kwota
126.500

02

374.600

03

248.000

04

73.850

05
06
07

52.750
501.100

08

500.000

Szczegółowy podział zadań

09

„Sprzątanie świata – Polska – 2002”
20.000 Konkurs ekologiczny
Inne działania proekologiczne

10

-

11

280.000

12

75.000

13

Mała retencja – odbudowa zbiorników
wodnych
Program ochrony zlewni Baryczy –
partycypacja

15
16

45.000 Zalesienia, odnowienia i zasadzenia

17

18
19

70.000
5.000

Program ORLA
Konserwacja rowów na terenie gminy
150.000 Oczyszczalnia ścieków w Rawiczu

14

5.000
10.000
5.000

55.000

Wdrożenie gospodarki odpadami –
segregacja
Rekultywacja wysypiska (komunalne
155.000 + dzikie)
Monitoring wysypiska komunalnego
Miejscowy plan zagospodarowania
terenu wysypiska komunalnego
1.100

30.000
25.000
150.000
45.000
15.0000
110.000
15.000
15.000

PRZYCHODY I WYDATKI åRODK”W SPECJALNYCH NA 2002 ROK

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 37

Za≥πcznik Nr 9
do uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku

ó 4494 ó
Poz. 1099
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ó 4495 ó

Poz. 1099, 1100

Za≥πcznik Nr 10
do uchwa≥y Nr XXX/264/01
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2001 roku
PLAN DOCHOD”W BUDØETU PA—STWA ZWI•ZANY Z REALIZACJ• ZADA— ZLECONYCH GMINIE
W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZ•DOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2002 ROK
Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

750
75011
235
853
85328
235

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
Opieka społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego

Dochody ogółem:

Plan na 2002
rok
29.000
29.000
29.000
1.100
1.100
1.100
30.100

1100
UCHWA£A Nr XXVII/243/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jedn. tekst Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛün. zm.) Rada Miejska Gminy Nekla
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wsi Nekielka.

ROZDZIA£ 1
Przepisy ogÛlne
ß2
Plan obejmuje obszar wsi Nekielka w granicach administracyjnych o wielkoúci 946 ha.
ß3
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zainwestowane zawarte w obrÍbie linii rozgraniczajπcych:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku symbolami M,

b) tereny us≥ug, oznaczone na rysunku planu symbolami U,
c) tereny us≥ug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami UP,
d) tereny us≥ug turystycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolami UT,
e) tereny us≥ug turystycznych, z moøliwoúciπ parkowania, oznaczone na rysunku planu symbolami UT ñ KS,
f) tereny parkingÛw, oznaczone na rysunku planu symbolami KS,
g) tereny zieleni urzπdzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZP,
h) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,
i) tereny drÛg i ulic oraz ich parametry:
ñ drogi powiatowe, oznaczone na rysunku planu
symbolami DP438Z, DP440Z,
ñ drogi gminne klasy L, oznaczone na rysunku planu
symbolami DGL oraz klasy D oznaczone na rysunku planu symbolem DGD,
ñ ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu
symbolami KD,
ñ ulice pieszojezdne i piesze, oznaczone na rysunku
planu symbolami KDX i KX,
ñ drogi przeciwpoøarowe,
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j)

zasady przy≥πczeÒ oraz tereny infrastruktury technicznej:
ñ tereny stacji transformatorowych, oznaczone na
rysunku planu symbolami EE,
ñ teren oczyszczalni úciekÛw, oznaczony na rysunku
planu symbolem NO.
2) Tereny otwarte: wody stojπce, wody p≥ynπce, pola, ≥πki,
zadrzewienia.
3) Tereny lasÛw.
ß4
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu, stanowiπcy
za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny zainwestowane o rÛønym
sposobie uøytkowania,
2) linie podzia≥Ûw wewnÍtrznych na dzia≥ki budowlane,
3) linie zabudowy budynkÛw mieszkalnych od strony drogi
powiatowej DP438Z, drÛg gminnych DGL oraz kierunki
kalenic dachowych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy us≥ugowej,
5) strefy od linii elektroenergetycznych 220kV i 15kV,
6) drzewa i aleje w obrÍbie pasÛw komunikacyjnych ulic.
ß5
1. IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o
ktÛrym mowa w ß1 niniejszej uchwa≥y,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í
Rady Miejskiej Gminy Nekielka,
3) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
na mapie 1:2500, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y,
4) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na obszarze w obrÍbie linii rozgraniczajπcych, okreúlone symbolem,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaj przeznaczenia inny niø podstawowy, ktÛry uzupe≥nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
6) przedsiÍwziÍciach mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na
úrodowisko ñ naleøy przez to rozumieÊ przedsiÍwziÍcia,
o ktÛrych mowa w ìUstawie z dnia 9 listopada 2000 r.
o dostÍpie do informacji o úrodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddzia≥ywania na úrodowiskoî ñ Dz.U.
R.P. z dn. 13 grudnia 2000 r.,
7) budynkach frontowych ñ naleøy przez to rozumieÊ budynki mieszkalne zlokalizowane od strony granicy frontowej
dzia≥ki.

ROZDZIA£ 2
Przepisy szczegÛ≥owe
ß6
1. Ustala siÍ tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na
rysunku planu symbolami M.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa jednorodzinna wraz z budynkami
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gospodarczymi o garaøami, zabudowa letniskowa oraz adaptowana zabudowa siedliskowa. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siÍ us≥ugi turystyczne oraz nieuciπøliwe us≥ugi
bytowe. Przeznaczenie dopuszczalne nie moøe naleøeÊ do
przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.
3. Utrzymuje siÍ zasady zagospodarowania dzia≥ek i warunki
architektoniczne okreúlone dla zabudowy mieszkaniowej w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:
ñ Nekielka, m.p.z.p. Uchwa≥a Nr XXXV/214/98 Rady Gminy
w Nekli z dnia 16 kwietnia 1998 roku (Dz.U. Woj.
PoznaÒskiego Nr 10, poz. 96 z dnia 28.05.1998 roku).
4. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1, za wyjπtkiem
terenÛw, o ktÛrych mowa w ust. 3 obowiπzujπ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania dzia≥ek i warunki architektoniczne:
1) podzia≥ wewnÍtrzny na dzia≥ki ñ zgodnie z rysunkiem
planu. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ ≥πczenia dzia≥ek,
2) ustala siÍ maksymalny procent zabudowy jako 25%
powierzchni dzia≥ek,
3) istniejπce budynki zabytkowe wpisane do rejestru lub do
ewidencji zabytkÛw znajdujπ siÍ pod ochronπ konserwatorskπ. Prowadzone przy nich prace remontowo-budowlane, konserwatorskie, prace elewacyjne, wymiany pokrycia dachowego, malowanie elewacji, wymiana stolarki
okiennej lub drzwiowej, a takøe rozbiÛrki winny byÊ
konsultowane z Wielkopolskim Konserwatorem ZabytkÛw i poprzedzone zezwoleniem. WymÛg konsultacji j.w.
dotyczy rÛwnieø nowych budynkÛw realizowanych na
terenach zaznaczonych jako obszary eksploracji archeologicznej,
4) forma architektoniczna projektowanych budynkÛw mieszkalnych i letniskowych winna byÊ kszta≥towana przy
zastosowaniu nastÍpujπcych zasad:
a) liczba kondygnacji: parter plus poddasze uøytkowe
plus podpiwniczenie wystajπce ponad grunt do 1 m.
Na stokach dopuszcza siÍ wprowadzenia dodatkowej
kondygnacji od strony niøszej czÍúci terenu o ile
wysokoúÊ elewacji liczona od poziomu wyøszej czÍúci
terenu do poziomu okapu nie przekroczy 4,5 m,
b) moøliwoúÊ podpiwniczenia uzaleøniÊ od lokalnych
warunkÛw gruntowo-wodnych. Wiercenie wykonane
w miejscu lokalizacji kaødego budynku, okreúlajπce
poziom wody gruntowej winno byÊ podstawπ do
ustalenia w≥aúciwego sposobu posadowienia i wyboru odpowiedniej konstrukcji budynku,
c) usytuowanie musi uwzglÍdniaÊ odleg≥oúci od drÛg
i ulic okreúlone w ß14 ust. 3. Wzd≥uø drogi powiatowej klasy Z(DP438Z) oraz drÛg gminnych klasy L
(DGL) obowiπzujπcπ liniÍ zabudowy wyznaczajπ budynki wyrysowane na rysunku planu. Wzd≥uø pozosta≥ych ulic podane odleg≥oúci stanowiπ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy i istnieje moøliwoúÊ cofniÍcia
zabudowy w g≥πb dzia≥ek,
d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu
35o ñ 45o, kryte dachÛwkπ lub materia≥em imitujπcym dachÛwkÍ w kolorze czerwonym lub brunatnym.
Kalenice dachowe budynkÛw frontowych ñ zgodnie
z rysunkiem planu,
5) budynki gospodarcze lub garaøe moøna realizowaÊ o powierzchni do 50 m2. Dopuszcza siÍ wiÍksze budynki
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gospodarcze zwiπzane z obs≥ugπ funkcji turystycznej
wy≥πcznie na dzia≥kach o powierzchni powyøej 1.500 m2.
WysokoúÊ budynkÛw gospodarczych lub garaøy ñ jedna
kondygnacja do okapu dachu. Dachy dwu lub wielospadowe zharmonizowane z dachami budynkÛw mieszkalnych. Istniejπce budynki gospodarcze adaptuje siÍ z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy,
6) funkcja turystyczna lub nieuciπøliwe us≥ugi dopuszczone
zgodnie z ust. 2 mogπ siÍ mieúciÊ w obrÍbie kubatury
budynku mieszkalnego lub mogπ byÊ dobudowane do
niego. Obowiπzuje zachowanie wymogÛw dotyczπcych
formy architektonicznej okreúlonych w pkt 9 lit. a, b, c
oraz d ñ z dopuszczeniem prostopad≥ego ustawienia
kalenic dachowych w stosunku do kalenic budynku
frontowego,
7) do czasu skablowania linii elektroenergetycznych 15kV
ogrodzenia dzia≥ek w obrÍbie stref pod liniami wykonaÊ
jego rozbieralne. Zagospodarowanie fragmentÛw dzia≥ek
na obszarach stref od linii elektroenergetycznych powinno umoøliwiaÊ przysz≥e skablowanie linii elektroenergetycznych 15kV.
ß7
1. Ustala siÍ tereny us≥ug, oznaczone na rysunku planu symbolami U. W obrÍbie tych terenÛw naleøy uwzglÍdniÊ miejsca
postojowe dla samochodÛw w≥aúcicieli, pracownikÛw i uøytkownikÛw us≥ug. Us≥ugi nie mogπ naleøeÊ do przedsiÍwziÍÊ
mogπcych szczegÛlnie oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenach, o ktÛrych
mowa w ust. 1 ustala siÍ funkcjÍ mieszkaniowπ: budynki
mieszkalne w≥aúcicieli i funkcyjne lub budynki zamieszkania
zbiorowego.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 obowiπzujπ nastÍpujπce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) w obrÍbie w≥asnoúci okreúlonych istniejπcymi podzia≥ami
dopuszcza siÍ wtÛrne podzia≥y pod warunkiem, øe wielkoúÊ øadnej z dzia≥ek nie bÍdzie mniejsza niø 1.500 m2,
2) ustala siÍ maksymalny procent zabudowy jako 40%
powierzchni dzia≥ki,
3) wymogi dotyczπce istniejπcych budynkÛw zabytkowych
i obszarÛw eksploracji archeologicznej zgodnie z ß6 ust.
4 pkt 3,
4) forma architektoniczna projektowanych budynkÛw winna
byÊ kszta≥towana przy zastosowaniu nastÍpujπcych zasad:
a) wysokoúÊ zabudowy ñ maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze uøytkowe plus podpiwniczenie
wystajπce ponad grunt do 1 m. Dopuszcza siÍ miejscowe przekroczenie tej wysokoúci w formie pionowych akcentÛw architektonicznych: wieøyczki, szczyty itp. lub przez elementy techniczne: maszty, platformy widokowe,
b) moøliwoúÊ podpiwniczenia ñ zgodnie z ß6 ust. 4 pkt
4 lit. b,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu
25o-45o kryte dachÛwkπ lub materia≥em imitujπcym
dachÛwkÍ w kolorze czerwonym lub brunatnym,
d) ogrodzenia i zagospodarowanie fragmentÛw dzia≥ek
w obrÍbie stref od linii elektroenergetycznych zgodnie z ß6 ust. 4 pkt 7.
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ß8
1. Ustala siÍ tereny us≥ug publicznych, oznaczone na rysunku
planu symbolami UP. Tereny te stanowiπ rezerwÍ pod us≥ugi
oúwiaty, zdrowia, kultury, administracji, sakralne lub inne
us≥ugi publiczne. W obrÍbie tych terenÛw naleøy uwzglÍdniÊ
miejsca postojowe dla w≥aúcicieli, pracownikÛw i uøytkownikÛw us≥ug. Us≥ugi publiczne nie mogπ naleøeÊ do przedsiÍwziÍÊ mogπcych szczegÛlnie oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.
2. Przeznaczenie dopuszczalne ñ zgodnie z ß7 ust. 2.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 obowiπzujπ nastÍpujπce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) procent zabudowy zgodnie z ß7 ust. 3 pkt 2,
2) wymogi dotyczπce istniejπcych budynkÛw zabytkowych
zgodnie z ß6 ust. 4 pkt 3,
3) forma architektoniczna projektowanych budynkÛw winna byÊ kszta≥towana przy zastosowaniu nastÍpujπcych
zasad:
a) wysokoúÊ zabudowy ñ maksymalnie gabaryt odpowiadajπcy trzem kondygnacjom plus poddasze uøytkowe plus podpiwniczenie wystajπce ponad grunt do
1 m. Dopuszcza siÍ przekroczenie maksymalnej wysokoúci zabudowy w przypadku realizacji obiektu
sakralnego. Dopuszcza siÍ miejscowe przekroczenie
maksymalnej wysokoúci zabudowy wszystkich obiektÛw ñ w formie pionowych akcentÛw architektonicznych: wieøyczki, szczyty itp. lub przez elementy techniczne: maszty, platformy widokowe,
b) moøliwoúÊ podpiwniczenia ñ zgodnie z ß6 ust. 4 pkt
4 lit. b,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe kryte dachÛwkπ lub materia≥em imitujπcym dachÛwkÍ w kolorze
czerwonym lub brunatnym.
ß9
1. Ustala siÍ tereny us≥ug turystycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolami UT. Na terenach tych moøna lokalizowaÊ
obiekty handlowe, hotelowe, gastronomiczne, sportowe, rozrywkowe, boiska do gier ma≥ych, plaøe. Parkowanie samochodÛw naleøy ograniczyÊ do samochodÛw pracownikÛw
i osÛb korzystajπcych z us≥ug. Us≥ugi turystyczne nie mogπ
naleøeÊ do przedsiÍwziÍÊ mogπcych szczegÛlnie oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenach, o ktÛrych
mowa w ust. 1 ustala siÍ funkcjÍ mieszkaniowπ ograniczonπ
do budynku w≥aúciciela i pokoi pracowniczych.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 obowiπzujπ nastÍpujπce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) dopuszcza siÍ podzia≥ terenÛw na dzia≥ki ñ nie mniejsze
niø 4.500 m2. Kaøda z dzia≥ek musi mieÊ dostÍp do drogi
publicznej,
2) ustala siÍ maksymalny procent zabudowy jako 20%
powierzchni dzia≥ki,
3) forma architektoniczna projektowanych budynkÛw winna byÊ kszta≥towana przy zastosowaniu nastÍpujπcych
zasad:
a) wysokoúÊ zabudowy ñ zgodnie z ß7 ust. 3 pkt 4 lit. a,
b) moøliwoúÊ podpiwniczenia ñ zgodnie z ß6 ust. 4 pkt 4
lit. b,
c) rodzaj dachÛw ñ zgodnie z ß7 ust. 3 pkt 4 lit. c,
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d) ogrodzenia i zagospodarowanie fragmentÛw dzia≥ek
w obrÍbie stref od linii elektroenergetycznych zgodnie z ß6 ust. 4 pkt 7.
ß10
1. Ustala siÍ tereny us≥ug turystycznych z moøliwoúciπ parkowania, oznaczone na rysunku planu symbolami UT-KS. Na
terenach tych moøna lokalizowaÊ funkcje ustalone w ß9 ust.
1 dla terenÛw turystycznych oraz dodatkowo moøliwoúÊ
wprowadzenia jednorodnej funkcji parkingowej. Us≥ugi turystyczne nie mogπ naleøeÊ do przedsiÍwziÍÊ mogπcych szczegÛlnie oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.
2. Przeznaczenie dopuszczalne ñ zgodnie z ß9 ust. 2.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) podzia≥ terenÛw ñ zgodnie z ß9 ust. 3 pkt 1,
2) procent zabudowy ñ zgodnie z ß9 ust. 3 pkt 2,
3) forma architektoniczna projektowanych budynkÛw winna byÊ kszta≥towana przy zastosowaniu nastÍpujπcych
zasad:
a) wysokoúÊ zabudowy ñ zgodnie z ß7 ust. 3 pkt 4 lit. a,
b) moøliwoúÊ podpiwniczenia ñ zgodnie z ß6 ust. 4 pkt 4
lit. b,
c) rodzaj dachÛw ñ zgodnie z ß7 ust. 3 pkt 4 lit. c.
ß11
1. Ustala siÍ tereny parkingÛw, oznaczone na rysunku planu
symbolami KS.
2. Utrzymuje siÍ przepisy szczegÛ≥owe okreúlone dla terenÛw,
o ktÛrych mowa w ust. 1 w ìNekielka, m.p.z.p.î Uchwa≥a Nr
XXXV/214/98 Rady Gminy w Nekli z dnia 16 kwietnia 1998
roku (Dz.U. Woj. PoznaÒskiego Nr 10, poz. 96 z dnia
28.05.1998 roku) w ß10 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ñ bez
koniecznoúci zapewnienia warunku dotyczπcego przebiegu
drogi pieszo-rowerowej oraz ust. 4.
ß12
1. Ustala siÍ tereny zieleni urzπdzonej, oznaczone na rysunku
planu symbolami ZP. Tereny zieleni urzπdzonej obejmujπ
ogÛlnodostÍpny obszar zieleni wraz ze zbiornikiem wodnym
ñ po eksploatacji kruszywa oraz prywatny teren zieleni.
2. W obrÍbie ogÛlnodostÍpnego terenu zieleni urzπdzonej wraz
ze zbiornikiem wodnym obowiπzujπ ustalenia zgodnie z
Nekielka, m.p.z.p. Uchwa≥a Nr XXXV/214/98 Rady Gminy w
Nekli z dnia 16 kwietnia 1998 roku (Dz.U. Woj. PoznaÒskiego
Nr 10, poz. 96 z dnia 28.05.1998 roku) ß8 ust. 2, ust. 3.
3. W obrÍbie prywatnego terenu zieleni (rejon d. koúcio≥a
ewangelickiego) dopuszcza siÍ zrealizowanie budynku us≥ugowego. Dodatkowo jako przeznaczenie dopuszczalne ustala
siÍ funkcjÍ mieszkaniowπ ñ mieszkania w≥aúciciela lub funkcyjne oraz parkowanie samochodÛw. Przeznaczenie dopuszczalne nie moøe obejmowaÊ wiÍcej niø 20% powierzchni
ca≥ego terenu. Forma architektoniczna projektowanych budynkÛw powinna korespondowaÊ z architekturπ d. koúcio≥a
ewangelickiego.
ß13
1. Ustala siÍ teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZC.
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2. Wszelkie zmiany w obrÍbie zagospodarowania terenu cmentarza, a takøe porzπdkowanie, wycinka drzew, nowe nasadzenia, realizowane ogrodzenia winny byÊ konsultowane z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw i poprzedzone zezwoleniem.
ß14
1. Dojazd do projektowanych terenÛw Nekli oraz drogi krajowych nr 2, za poúrednictwem skrzyøowaÒ (Nekla, Starczanowo) zlokalizowanych poza granicami opracowania.
2. Ustala siÍ szerokoúÊ drÛg, ulic i ciπgÛw pieszych na terenie
opracowania planu:
DP438Z ñ droga powiatowa klasy Z Nekla-Wagowo, obecnie
bez nawierzchni, o szerokoúci pasa 12,0 m. W przypadku
realizacji nawierzchni, poszerzenie pasa drogowego do
20,0 m w kierunku po≥udniowym,
DGL ñ drogi gminne klasy L, na obszarze zainwestowanym
o charakterze ulic. SzerokoúÊ pasa drogowego 12,0 m.
W przypadkach podyktowanych wprowadzeniem zadrzewieÒ przydroønych lub ochronπ istniejπcych zadrzewieÒ
przydroønych naleøy poszerzyÊ pasy do 20,0 m,
DGD ñ drogi gminne klasy D na obszarach zainwestowania
o charakterze ulic. SzerokoúÊ pasa drogowego 10,0 m,
KD ñ ulice dojazdowe klasy D obs≥ugujπce zabudowÍ mieszkaniowπ. SzerokoúÊ pasa ulicznego ñ 10,0 m,
KDX ñ ulice pieszo-jezdne, szerokoúÊ pasa drogowego 7,0 m,
KP ñ drogi przeciwpoøarowe przy lasach, szerokoúÊ 5,0 m,
KX ñ ulice piesze ñ szerokoúÊ 3,0-4,0 m
3. Ustala siÍ odleg≥oúci zabudowy od drÛg i ulic:
ñ od drogi DP 438 ñ 20,0 m od krawÍdzi jezdni drogi
powiatowej
ñ od drogi gminnych DGL ñ 15,0 m od krawÍdzi jezdni
drogi gminnej oraz co najmniej:
ñ od drÛg gminnych DGD i drÛg dojazdowych KD ñ
6,0 m od linii rozgraniczajπcej ulicÍ od ciπgÛw pieszojezdnych ñ 6,0 m od linii rozgraniczajπcej ciπgu.
ß15
1. Zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej sieci wodociπgowej, ktÛra
wymagaÊ bÍdzie rozbudowy.
2. W zakresie utylizacji úciekÛw przewiduje siÍ docelowo zrealizowanie sieci kanalizacyjnej. Przy rozwiπzaniu sieci w
uk≥adzie grawitacyjno pompowym przewiduje siÍ realizacjÍ
przepompowni, zaznaczonych orientacyjnie na rysunku planu.
Oczyszczalnie úciekÛw przewiduje siÍ wariantowo:
ñ wariant 1 ñ oczyszczalnia miejska w Nekli z doprowadzeniem úciekÛw kana≥em projektowym od ulicy PoznaÒskiej,
ñ wariant 2 ñ lokalna oczyszczalnia w Nekielce, na terenie
zaznaczonym na rysunku planu symbolem NO.
Do czasu zrealizowania uzbrojenia komunalnego dopuszcza
siÍ indywidualne rozwiπzania utylizacji úciekÛw, zgodnie
z przepisami ochrony úrodowiska.
3. åcieki opadowe zagospodarowaÊ zgodnie z przepisami ochrony úrodowiska.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o preferuje siÍ ürÛd≥a opalania paliwami ekologicznymi.
5. W zakresie gospodarki odpadami ustala siÍ:
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a) opady komunalne i komunalno-podobne naleøy gromadziÊ w granicach posesji w sposÛb umoøliwiajπcy zorganizowany wywÛz na sk≥adowisko odpadÛw,
b) odpady klasyfikowane jako niebezpieczne zagospodarowaÊ zgodnie z przepisami ochrony úrodowiska.
6. Istniejπcy stan sieci energetycznej nie pozwala zapewniÊ
w≥aúciwych parametrÛw dostarczonej energii pokryÊ zwiÍkszonego zapotrzebowania na energiÍ elektrycznπ.
W zwiπzku z powyøszym naleøy:
1) w miejsce istniejπcej stacji transformatorowej ............
typu ZH 15 B Nr 06 1121 Nekielka B wybudowaÊ stacje
transformatorowπ kontenerowπ. Dla stacji tej naleøy
wydzieliÊ grunt o powierzchni ok. 100 m2.
2) w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania
przestrzennego pobudowaÊ nowe stacje transformatorowe s≥upowe zasilane liniπ SN15kV jako odga≥Ízienie od
przebiegajπcej przez teren Nekielki linii SN15kV. PrzesuniÍcie lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych nie powoduje zmiany ustaleÒ niniejszego planu,
3) dla linii SN15kV istniejπcych jak i nowo projektowanych
naleøy zachowaÊ strefy ochronne wolne od zabudowy
(po 7,5 m od skrajnych przewodÛw). Docelowo naleøy
dπøyÊ do skablowania linii SN15kV,
4) dla przebiegajπcej linii 220kV zachowaÊ pas ochronny
wolny od zabudowy ñ po 26,0 m od skrajnych przewodÛw.
7. Docelowo przewiduje siÍ zaopatrzenie w gaz.
ß16
1. Ustala siÍ zgodnie z rysunkiem planu tereny otwarte: wody
stojπce, wody p≥ynπce, pola, ≥πki, zadrzewienia.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktÛrych
mowa w ust. 1 ustala siÍ drogi gruntowe, ciπgi piesze oraz
urzπdzenia infrastruktury technicznej.
3. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 obowiπzujπ nastÍpujπce zasady zagospodarowania:
1) zachowanie oczek wodnych, torfowisk, jako naturalnych
zbiornikÛw retencjonowania wody,
2) ochrona obszaru ürÛdliskowego rzeki Cybiny i Maskawy
przez szczegÛlnie staranne rozwiπzanie gospodarki úciekowej w urzπdzeniach indywidualnych,
3) nie wprowadzanie form zainwestowania na obszarach
pe≥niπcych funkcjÍ ≥πcznikÛw ekologicznych ñ zachowanie korytarzy ekologicznych z uwzglÍdnieniem mniejszych dolin rzecznych jako lokalny system powiπzaÒ
przyrodniczych zapewniajπcy rÛwnowagÍ w úrodowisku
i stanowiπcy naturalnπ drogÍ przewietrzania wsi,
4) wprowadzenie zadrzewieÒ uzupe≥niajπcych na granicy
uøytkowania pomiÍdzy polem a ≥πkπ, w pobliøu oczek
wodnych itp. oraz zadrzewieÒ pasowych ñ úrÛdpolnych
i zadrzewieÒ úrÛdpolnych o charakterze ekologicznym,
krajobrazowym, wodochronnym glebo- i wiatrochronnym,
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5) zalesienie lub zadrzewienie pÛl, terenÛw nieprzydatnych
rolniczo lub pozostawienie do naturalnej sukcesji roúlinnoúci zielnej i leúnej.
ß17
1. Ustala siÍ tereny lasÛw.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 obowiπzuje zachowanie istniejπcych lasÛw, szczegÛlnie wysp leúnych i leúnych
pasÛw úrÛdpolnych pe≥niπcych funkcjÍ regulatora warunkÛw
wodnych.

ROZDZIA£ 3
Przepisy koÒcowe
ß18
Okreúla siÍ stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowych op≥at
o jakich mowa w art.. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 30%.
ß19
Tracπ moc uchwa≥y: Nr XXIII/123/92 Rady Gminy Nekla z dnia
3.11.1992 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia≥ek letniskowych w Nekielce,
Nr VI/29/94 Rady Gminy Nekla z dnia 14.12.1994 r. w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla og≥oszony w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 23, poz.
279 z dnia 15.12.1994 r., Nr XXXV/214/98 Rady Gminy Nekla
z dnia 16.04.1998 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Nekielce dotyczπcego terenu przeznaczonego pod eksploatacjÍ w granicach udokumentowanego z≥oøa kruszyw z wykorzystaniem terenu eksploatacyjnego na rekreacjÍ i terenÛw zainwestowania mieszkaniowo-us≥ugowego og≥oszony w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 10 poz. 96
z dnia 28.05.1998 r. w czÍúciach sprzecznych z ustaleniami
planu uchwalonymi niniejszπ uchwa≥π.
ß20
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy w
Nekli.
ß21
Uchwa≥a w sprawie niniejszego planu wchodzi w øycie po
up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia jej w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr Roman Kuszak
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UCHWA£A Nr XLII/479/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ki po≥oøonej
w Gortatowie przy ulicy Fabrycznej i oznaczonej numerem geodezyjnym 38/2 ñ teren objÍty zmianπ ca 1,6 ha (zmiana
przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ pas dzia≥ki o g≥Íbokoúci 50 m)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz.
139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz w zwiπzku z uchwa≥π Nr
XXV/259/2001 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 27 wrzeúnia 2000 r. o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz
obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ki po≥oøonej w Gortatowie przy ulicy
Fabrycznej i oznaczonej numerem geodezyjnym 38/2 ñ teren
objÍty zmianπ ca 1,6 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ pas
dzia≥ki o g≥Íbokoúci 50 m) Rada Miejska uchwala co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ki po≥oøonej w Gortatowie przy ulicy Fabrycznej i oznaczonej numerem
geodezyjnym 38/2 ñ teren objÍty zmianπ ca 1,6 ha (zmiana
przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ pas dzia≥ki o g≥Íbokoúci 50 m).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze gminy SwarzÍdz, na
terenie dzia≥ki po≥oøonej w Gortatowie przy ulicy Fabrycznej
i oznaczonej numerem geodezyjnym 38/2 ñ teren objÍty zmianπ
ca 1,6 ha (pas dzia≥ki o g≥Íbokoúci 50 m). Granice opracowania
okreúla rysunek planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany ìZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz we wsi Gortatowo dla dzia≥ki o numerze
geodezyjnym 38/2 ñ teren objÍty zmianπ ca 1,6 ha (zmiana
przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ pas dzia≥ki o g≥Íbokoúci 50 m), opracowany w skali 1:1000.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ planu,
ñ ustalenie zasad podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane
oraz wyznaczenie linii rozgraniczajπcych ulic, s≥uøπcych
obs≥udze komunikacyjnej wyznaczonych dzia≥ek,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych.

2. Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MU,
4) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD ñ ulice dojazdowe, KL ñ ulice lokalne, KZ ñ ulice
zbiorcze,
5) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
6) warunki wynikajπce z w≥aúciwoúci úrodowiska i jego
ochrony.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, rezydencjonalnej MR oraz mieszkaniowej jednorodzinnej z moøliwoúciπ wprowadzenia nieuciπøliwych us≥ug MU ustala siÍ:
1) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych-wolnostojπcych,
2) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji naziemnych w tym poddasze uøytkowe, jednak nie
wiÍcej niø 10 m,
3) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ budynku garaøowego o powierzchni maksymalnej 50 m2,
4) budynki garaøowe naleøy lokalizowaÊ w obrÍbie budynku
mieszkalnego w linii budynku mieszkalnego lub pomiÍdzy
liniπ rozgraniczajπcπ ulicy a liniπ zabudowy budynkÛw mieszkalnych, z uwzglÍdnieniem koniecznoúci zblokowania tej
zabudowy, o ile wystÍpuje, na dzia≥kach sπsiadujπcych i koniecznoúci zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
5) wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja, jednak
nie wiÍcej niø 6 m w kalenicy,
6) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwu i wielospadowe),
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞
do 45∞,
8) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub o podobnym charakterze estetycznym,
9) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i
pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad poziomem terenu,
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11)nieprzekraczalny procent zabudowy dla dzia≥ek:
ñ MN w wysokoúci 30%,
ñ MU w wysokoúci 40%,
ñ MR w wysokoúci 25%
12)minimalnπ powierzchniÍ zieleni biologicznie czynnej ustala
siÍ:
ñ dla dzia≥ek MN ñ 25% powierzchni ca≥kowitej,
ñ dla dzia≥ek MU ñ 20% powierzchni ca≥kowitej,
ñ dla dzia≥ek MR ñ 30% powierzchni ca≥kowitej.
ß5
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej MR
zakazuje siÍ lokalizacji jakichkolwiek us≥ug.
ß6
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami MU dopuszcza siÍ lokalizacjÍ obiektu us≥ugowego o powierzchni maksymalnej 50 m2. Pozosta≥e warunki, jak dla
budynku garaøowego (ß3 pkt 4-9).
ß7
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlane:
1) dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci
5 m od linii rozgraniczajπcych ulic,
2) na rysunku przedstawiony jest podzia≥ na dzia≥ki budowlane,
3) kaøda dzia≥ka budowlana musi mieÊ bezpoúredni wjazd z
istniejπcych lub projektowanych drÛg oraz szerokoúÊ frontu
nie mniejszπ niø 20 m,
4) ustala siÍ nastÍpujπce minimalne wielkoúci dzia≥ek:
ñ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojπcej ñ 1000 m2,
ñ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us≥ugami
ñ 1100 m2,
ñ dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej ñ 1400 m2.
ß8
terenie objÍtym zmianπ zakazuje siÍ lokalizowania:
obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
innych obiektÛw jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci naleøπcych do osÛb trzecich i
sπ w konflikcie z obecnπ lub planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci w szczegÛlnoúci z funkcjπ mieszkaniowπ,
4) obiektÛw mieszkalnych wielorodzinnych,
5) ferm hodowlanych,
6) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.
Na
1)
2)
3)

ß9
1. Ustala siÍ tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu
symbolem KD ñ ulice dojazdowe, KL ñ ulice lokalne, KZ ñ
ulice zbiorcze.
2. Tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych.
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3. Dla wszystkich terenÛw przeznaczonych pod zabudowÍ
ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach w≥asnej posesji.
ß10
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru
w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z
istniejπcym systemem gminnym:
1) wodociπg,
2) kanalizacja sanitarna ñ docelowo odprowadzenie úciekÛw do PoznaÒskiego Systemu kanalizacji,
3) sieÊ energetyczna ñ skablowana, podziemna,
4) sieÊ telefoniczna ñ skablowana podziemna,
5) sieÊ gazowa,
6) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarach
objÍtych zmiana planu, zezwala siÍ na odprowadzenie
úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych pod warunkiem
ich pe≥nej szczelnoúci,
7) gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji w
pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji i
odprowadzanie ich zgodnie z gospodarkπ odpadowπ
gminy,
8) dopuszcza siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw
gazowych i p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania
elektrycznego.
2. Podstawa realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
ß12
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXII/112/92 Rady Miejskiej w
SwarzÍdzu z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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1102
UCHWA£A Nr XLII/480/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ
po≥oøonπ w Janikowie przy ul. PodgÛrnej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 205/3 ñ teren objÍty zmianπ o powierzchni
0,0741 ha (zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999 r.
poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz w zwiπzku z uchwa≥π
Nr XXXIV/392/2001 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 30 maja
2001 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ w Janikowie przy ul. PodgÛrnej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 205/3 zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ teren objÍty zmianπ 0,0741 ha, Rada Miejska
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ w
Janikowie przy ul. PodgÛrnej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 205/3 ñ teren objÍty zmianπ 0,0741 ha (zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
ß2
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje w Janikowie na dzia≥ce o numerze ewidencyjnym 205/3, ktÛrego granice okreúla rysunek
planu, bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytu≥owany ìZmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
SwarzÍdz obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ w Janikowie przy ul.
PodgÛrnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 205/3î opracowany w skali 1:500.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ ochrona interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
2. Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku ñ Mj,
2) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

3) warunki wynikajπce z w≥aúciwoúci úrodowiska i jego
ochrony.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Mj) ustala
siÍ:
1) lokalizacjÍ budynkÛw mieszkalnych, jednorodzinnych-wolnostojπcych,
2) w ramach budynku mieszkalnego zezwala siÍ lokalizacjÍ
nieuciπøliwych us≥ug tzn. nie wnoszπcych zanieczyszczenia
powietrza, ha≥asu i nie generujπcych nadmiernego ruchu
samochodowego,
3) wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze uøytkowe, nie wiÍcej niø 8,5 m od poziomu terenu
do najwyøszego punktu dachu,
4) zezwala siÍ na lokalizacjÍ budynku garaøowego poza obrysem budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej
20 m2 dla jednego stanowiska i 40 m2 dla dwÛch, pod
warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy, wysokoúÊ budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
5) preferowane rozwiπzanie dachÛw jako pochy≥e (dwuspadowe i wielospadowe),
6) wysokoúÊ wolnostojπcych budynkÛw garaøowych ñ I kondygnacja,
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych ñ 22∞
do 45∞,
8) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, cementowπ lub o podobnym charakterze estetycznym,
9) dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw,
10)poziom posadowienia parteru budynkÛw mieszkalnych nie
wyøszy niø 0,5 metra nad terenem,
11)zapewnia siÍ prawo do realizacji obiektÛw ma≥ej architektury,
12)nieprzekraczalny procent zabudowy dzia≥ki w wysokoúci 30%,
13)minimalnπ powierzchniÍ zieleni ñ 30% powierzchni ca≥kowitej dzia≥ki.

Na
1)
2)
3)

ß5
terenie objÍtym zmianπ planu zakazuje siÍ lokalizowania:
obiektÛw szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska,
obiektÛw mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
innych obiektÛw jeøeli uciπøliwoúci z nimi zwiπzane przenikajπ na teren nieruchomoúci naleøπcych do osÛb trzecich i sπ
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w konflikcie z obecnπ lub planowanπ funkcjπ tych nieruchomoúci w szczegÛlnoúci z funkcjπ mieszkaniowπ,
4) obiektÛw mieszkalnych wielorodzinnych,
5) ferm hodowlanych,
6) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk≥adowisk odpadÛw technologicznych.

Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß6
Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia terenu w
podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej powiπzanπ z istniejπcym systemem gminnym.
Zakazuje siÍ pod≥πczania obiektÛw do istniejπcych sieci
infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem sieci.
ß7
Na terenach, na ktÛrych zrealizowana bÍdzie kanalizacja sanitarna zakazuje siÍ odprowadzania úciekÛw w inny sposÛb niø
poprzez pod≥πczenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej.
ß8
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarze objÍtym
zmianπ planu, zezwala siÍ na odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych pod warunkiem ich pe≥nej szczelnoúci.
ß9
Zakazuje siÍ stosowania jako ürÛd≥a ciep≥a takich paliw i urzπdzeÒ do ich spalania, ktÛre nie odpowiadajπ wymogom ochrony
powietrza atmosferycznego.
ß10
Dla nowej zabudowy ustala siÍ zachowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg≥oúci 5 m od
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linii rozgraniczajπcych ulic, a od dzia≥ek sπsiadujπcych zachowanie odleg≥oúci zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

ROZDZIA£ III
Stawka procentowa s≥uøπca naliczaniu op≥aty na rzecz Gminy
ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenÛw o nowych
funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala siÍ 30%
stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci.
Przepisy koÒcowe
ß12
Tracπ moc ustalenia planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz zatwierdzonego uchwa≥π Nr XLIV/
/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21.01.1994 roku
(Dz.Urz. Woj. PoznaÒskiego nr 4 z dnia 28.03.1994 roku poz.
42) na obszarze wymienionym w ß1 niniejszej uchwa≥y.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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1103
UCHWA£A Nr XLII/481/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcego dzia≥kÍ po≥oøonπ
w Jasiniu przy ul. £owÍciÒskiej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 363/2 ñ zmiana miejscowego planu szczegÛ≥owego
zagospodarowania przestrzennego SwarzÍdz ñ Jasin, ul. £owÍciÒska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z pÛüniejszymi
zmianami) Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujπcego dzia≥kÍ po≥oøonπ w Jasiniu przy ul.
£owÍciÒskiej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 363/2 ñ
zmiana miejscowego planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego SwarzÍdzñJasin ul. £owÍciÒska.
2. Plan obejmuje obszar dzia≥ki nr 363/2.
3. Integralnπ czÍúciπ uchwa≥y jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik niniejszej uchwa≥y.
ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest wyznaczenie
nowych funkcji dla terenu objÍtego planem, przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych w zakresie ekologii,
komunikacji i infrastruktury.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o rÛønej
intensywnoúci, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) tereny us≥ug, oznaczone na rysunku planu symbolem U,
3) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem EE,
4) tereny komunikacji, oznaczone na planie symbolem kZ, kL,
kD, kP,
5) zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ,
6) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,
7) zasady kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej.
ß4
NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i rÛønych sposobach zagospodarowania,
c) linie zabudowy obowiπzujπce i nieprzekraczalne,
d) klasyfikacja ulic, szerokoúÊ linii rozgraniczajπcych ulic, odleg≥oúÊ linii zabudowy.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej 1MN ustala siÍ:
1. Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:
a) domÛw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojπcych,
mieszczπcych siÍ w gabarytach zabudowy okreúlonych w
ß5 pkt 2 oraz budynkÛw pomocniczych,
b) urzπdzeÒ towarzyszπcych: dojúÊ, dojazdÛw, obiektÛw
ma≥ej architektury, ogrodÛw przydomowych i ogrodzeÒ.
2. Ustalenia zawarte w pkt 1 muszπ byÊ realizowane w nawiπzaniu do okreúlonego planem uk≥adu przestrzennego sieci
ulicznej i aktualnej struktury w≥asnoúci gruntÛw z zachowaniem nastÍpujπcych zasad gospodarowania przestrzeniπ:
a) minimalna powierzchniÍ powsta≥ej w wyniku wtÛrnego
podzia≥u istniejπcej nieruchomoúci ustala siÍ na 1000 m2,
b) na jednej dzia≥ce moøliwe jest usytuowane tylko jednego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojπcego
i jednego budynku pomocniczego, ktÛre ze wzglÍdu na wysoki poziom wÛd gruntowych powinny byÊ niepodpiwniczone,
c) zabudowa musi byÊ sytuowana w nastÍpujπcy sposÛb:
ñ domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi obowiπzujπcymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
ñ budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania wyznaczonych obowiπzujπcych linii zabudowy,
d) budynki pomocnicze mogπ pe≥niÊ funkcje: garaøy, pawilonÛw ogrodowych, altan,
e) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dzia≥ki (suma
powierzchni zabudowy budynkÛw mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 25%,
f) udzia≥ zieleni w zagospodarowaniu dzia≥ki ñ min. 50%,
g) maksymalnπ powierzchniÍ budynku pomocniczego ustala siÍ na 50,0 m2,
h) ustala siÍ nieprzekraczalnπ maksymalnπ wysokoúÊ od
poziomu terenu:
ñ dla budynku mieszkalnego ñ 21 kondygnacji, bez
poddasza uøytkowego,
ñ dla budynku pomocniczego ñ 1 kondygnacja,
i) poziom posadowienia budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniÍ terenu,
j) budynki mieszkalne muszπ mieÊ dach stromy, rÛwnieø te
o 1 kondygnacji naziemnej, preferowane nachylenie
po≥aci dachowych od 20∞-45∞,
k) parkowanie ñ min. 2 stanowiska ñ naleøy zapewniÊ w
granicach w≥asnej dzia≥ki,
l) wjazdy na dzia≥ki naroøne naleøy lokalizowaÊ w maksymalnej odleg≥oúci do skrzyøowania ulic,
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m) ogrodzenia dzia≥ek ustala siÍ na granicy dzia≥ek, do
wysokoúci maksimum 1,5 m aøurowe co najmniej na
70% swojej d≥ugoúci, koniecznie wzbogacone zieleniπ.
ß6
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej 2MN ustala siÍ:
1. Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:
a) domÛw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, mieszczπcych siÍ w gabarytach zabudowy okreúlonych w ß6 pkt 2,
b) urzπdzeÒ towarzyszπcych: dojúÊ, dojazdÛw, obiektÛw
ma≥ej architektury, ogrodÛw przydomowych i ogrodzeÒ.
2. Ustalenia zawarte w pkt 1 muszπ byÊ realizowane w nawiπzaniu do okreúlonego planem uk≥adu przestrzennego sieci
ulicznej i aktualnej struktury w≥asnoúci gruntÛw z zachowaniem nastÍpujπcych zasad gospodarowania przestrzeniπ:
a) minimalnπ szerokoúÊ frontu dzia≥ki dla zabudowy szeregowej ustala siÍ na 9,0 m, z wyjπtkiem dzia≥ek skrajnych,
b) na jednej dzia≥ce moøliwe jest usytuowanie tylko jednego
budynku mieszkalnego, niepodpiwniczonego ze wzglÍdu
na wysoki poziom wÛd gruntowych,
c) zabudowa musi byÊ sytuowana tylko zgodnie z wyznaczonymi obowiπzujπcymi i nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,
d) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dzia≥ki wynosi
35%,
e) udzia≥ zieleni w zagospodarowaniu dzia≥ki ñ min. 50%,
f) ustala siÍ nieprzekraczalnπ maksymalnπ wysokoúÊ od
poziomu terenu dla budynku mieszkalnego ñ 21 kondygnacji z dachem stromym, bez poddasza uøytkowego,
g) poziom posadowienia budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniÍ terenu,
h) parkowanie ñ min. 2 stanowiska ñ naleøy zapewniÊ w
granicach w≥asnej dzia≥ki,
i) ogrodzenia dzia≥ek ustala siÍ na granicy, do wysokoúci
maksimum 1,5 m aøurowe co najmniej na 70% swojej
d≥ugoúci, koniecznie wzbogacone zieleniπ.
ß7
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej 3MN i 4MN ustala siÍ:
1. Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:
a) domÛw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliüniaczej lub szeregowej (w wyniku po≥πczenia budynkÛw
mieszkalnych budynkami garaøowymi),
b) urzπdzeÒ towarzyszπcych: dojúÊ, dojazdÛw, obiektÛw
ma≥ej architektury, ogrodÛw przydomowych i ogrodzeÒ.
2. Ustalenia zawarte w pkt 1 muszπ byÊ realizowane w nawiπzaniu do okreúlonego planem uk≥adu przestrzennego sieci
ulicznej i aktualnej struktury w≥asnoúci gruntÛw z zachowaniem nastÍpujπcych zasad gospodarowania przestrzeniπ:
a) minimalnπ szerokoúÊ frontu dzia≥ki dla zabudowy szeregowej ustala siÍ na 9,0 m, z wyjπtkiem dzia≥ek skrajnych,
b) minimalnπ powierzchniÍ dzia≥ki dla zabudowy bliüniaczej
ustala siÍ w wysokoúci 450 m2,
c) na jednej dzia≥ce moøliwe jest usytuowanie tylko jednego
budynku mieszkalnego, niepodpiwniczonego ze wzglÍdu
na wysoki poziom wÛd gruntowych,
d) zabudowa musi byÊ sytuowana tylko zgodnie z wyznaczonymi obowiπzujπcymi liniami zabudowy,
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e) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dzia≥ki wynosi
35%,
f) udzia≥ zieleni w zagospodarowaniu dzia≥ki ñ min. 30%,
g) ustala siÍ nieprzekraczalnπ maksymalnπ wysokoúÊ od
poziomu terenu dla budynku mieszkalnego ñ 21 kondygnacji z dachem stromym, bez poddasza uøytkowego,
h) poziom posadowienia budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy niø 0,5 m nad powierzchniÍ terenu,
i) parkowanie ñ min. 2 stanowiska ñ naleøy zapewniÊ w
granicach w≥asnej dzia≥ki,
j) ogrodzenia dzia≥ek ustala siÍ na granicy, do wysokoúci
maksimum 1,5 m aøurowe co najmniej na 70% swojej
d≥ugoúci, koniecznie wzbogacone zieleniπ.
ß8
Dla terenÛw us≥ug U ustala siÍ:
1. RealizacjÍ us≥ug nieuciπøliwych, np. dom modelowy osiedla,
mieszczπcy biura handlowe, w otoczeniu zieleni g≥Ûwnie
zimozielonej.
2. Gabaryty budynku zgodne z ustaleniami zawartymi w ß7
ust. 2 pkt f).
ß9
Dla terenu urzπdzeÒ elektroenergetycznych EE ustala siÍ:
1. LokalizacjÍ projektowanej stacji transformatorowej typu
konsumpcyjnego zgodnie z rysunkiem planu, zasilanej liniπ
kablowπ lub napowietrznπ SN-15 kV na podstawie warunkÛw technicznych przy≥πcza, ktÛre wyda E.P. S.A. na etapie
opracowania projektu branøowego.
2. Dla obiektÛw stacji transformatorowej nie obowiπzujπ wyznaczone linie zabudowy.
ß10
Dla terenÛw komunikacji ustala siÍ:
1. W zaleønoúci od miejsca p≥oøenia i wg symboli umieszczonych na rysunku planu ustala siÍ pasy tereny przeznaczonego pod infrastrukturÍ transportowπ:
kZ ñ ulica zbiorcza ñ istniejπca ul. £owÍciÒska, przewidziane
poszerzenie do 20,0 m w liniach rozgraniczajπcych,
z jezdniπ o szerokoúci 7,0 m i obustronnymi chodnikami,
kL ñ ulica lokalna ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych
12,0 m z jezdniπ o szerokoúci 6,0 m i obustronnymi
chodnikami o szerokoúci minimum 2,0 m,
kD ñ ulice dojazdowe ñ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 10,0 m, z jezdniπ o szerokoúci 5,0 m oraz obustronnymi chodnikami szerokoúci minimum 1,5 m,
kP ñ ulice pieszojezdne, jednoprzestrzenne o szerokoúci
6,0 m ñ bez wydzielonych chodnikÛw, z nawierzchniπ
rozbieralnπ.
2. Tereny komunikacji stanowiπ przestrzeÒ do realizacji urzπdzeÒ podziemnych.
ß11
W zakresie obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ ustala siÍ:
1. Obowiπzek wyposaøenia ca≥ego terenu w infrastrukturÍ technicznπ: wodociπg, kanalizacjÍ sanitarnπ i deszczowπ, energiÍ
elektrycznπ, gaz, telekomunikacjÍ na warunkach gwarantujπcych w≥aúciwy standard poziomu øycia mieszkaÒcÛw oraz
zgodny z wymogami ochrony úrodowiska.
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2. Wodociπg ñ zaopatrzenie w wodÍ nastπpi poprzez lokalnπ
sieÊ wodociπgowπ φ 100 rozprowadzonπ w projektowanych
ulicach, pod≥πczonπ do istniejπcego przewodu wodociπgu
miejskiego φ 150 w ul. £owÍciÒskiej.
3. Dla odprowadzenia úciekÛw sanitarnych konieczna jest realizacja lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej φ 200,
odprowadzajπcej úcieki do istniejπcego kolektora φ 400 w ul.
WrzesiÒskiej, a dalej do oczyszczalni úciekÛw. KanalizacjÍ
sanitarnπ naleøy realizowaÊ zgodnie z programem kanalizacji
sanitarnej gminy SwarzÍdz.
4. Kanalizacja deszczowa ñ odprowadzenie wÛd deszczowych
nastπpi poprzez sieÊ kanalizacji deszczowej w ulicach do
kanalizacji deszczowej w ul. £owÍciÒskiej, ktÛra leøy w
zlewni kana≥u ìcrî. Do czasu realizacji kana≥Ûw deszczowych
wody opadowe naleøy zagospodarowaÊ we w≥asnym zakresie na terenie dzia≥ki, nie naruszajπc interesu osÛb trzecich.
5. Energetyka ñ zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ nastπpi
poprzez rozbudowÍ sieci elektroenergetycznej w projektowanych ulicach z projektowanej stacji transformatorowej.
6. SieÊ gazowa ñ zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej úredniego
ciúnienia w projektowanych ulicach po pod≥πczeniu do gazociπgu úredniego ciúnienia Dn 150 PE istniejπcego w ul.
£owÍciÒskiej.
7. Ustala siÍ obowiπzek stosowania dla celÛw grzewczych
paliw gazowych i p≥ynnych oraz promowanie nowych, niekonwencjonalnych ürÛde≥ energii.
8. Gromadzenie odpadÛw bytowych w pojemnikach na kaødej
posesji z odprowadzeniem ich zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy.
9. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.
ß12
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony úrodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym
ochrony akustycznej:
1. Na terenie objÍtym planem zakazuje siÍ lokalizacji obiektÛw
(zgodnie z Rozporzπdzeniem Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. ñ
Dz.U. Nr 93, poz. 589), szczegÛlnie szkodliwych lub mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska i zdrowia ludzi, a takøe
innych, odpowiadajπcych im zgodnie z przepisami obowiπzujπcymi w momencie z≥oøenia wniosku o ustalenie warunkÛw
zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Zakazuje siÍ lokalizacji jakichkolwiek obiektÛw generujπcych
ruch samochodowy dostawczo-odbiorczy, zanieczyszczenie
powietrza, ha≥as itp. uciπøliwoúci dla mieszkaÒcÛw sπsiednich dzia≥ek.
3. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady kszta≥towania klimatu akustycznego ñ zgodnie z obowiπzujπcymi obecnie normami:
ñ wyznacza siÍ dopuszczalny rÛwnowaøny poziom düwiÍku
w úrodowisku zewnÍtrznym:
a) dla ha≥asu komunikacyjnego samochodowego ñ w
czasie ca≥ej pory dziennej i nocnej, odpowiednio:
L*AT(D/N) = 55/45 dB ñ dla terenu objÍtego planem
ñ w zabudowie jednorodzinnej niskiej,
L*AT(D/N) = 60/50 dB ñ na obrzeøach terenu objetego
planem,
b) dla pozosta≥ych obiektÛw i grup ürÛde≥ ha≥asu ñ w
czasie 8-miu godzin pory dziennej i jednej godziny w
nocy:
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L*AT(D/N) = 50/40 dB ñ na granicy dzia≥ek i terenÛw
z funkcjπ mieszkaniowπ.
ß13
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w
zakresie kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1. Na wszystkich terenach, niezaleønie od planowanego przeznaczenia ustala siÍ:
a) obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do pe≥nionych funkcji krajobrazu, architektury istniejπcego i planowanego otoczenia,
b) sposÛb zagospodarowania nieruchomoúci nie moøe ograniczaÊ i uniemoøliwiaÊ zgodnego z prawem dysponowania sπsiednimi posesjami.
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane
lub kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu.
3. Zakazuje siÍ realizowania zabudowy substandardowej.
4. Przestrzenie publiczne naleøy wyposaøyÊ w obiekty ma≥ej
architektury oraz zieleÒ towarzyszπcπ, przy czym niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i zieleÒcÛw takich elementÛw ich zagospodarowania, ktÛre swπ
wielkoúciπ, formπ lub kolorystykπ zmieniajπ uk≥ad przestrzenny i charakter tych wnÍtrz.
5. Dla obszaru zabudowy mieszkaniowej wprowadzanie tablic
reklamowych i informacyjnych dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjnoúci z uk≥adem komunikacyjnym oraz dostosowania wielkoúciπ i kolorystykπ do miejsca, gdzie majπ byÊ zlokalizowane.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß14
Ustala siÍ % stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, s≥uøπcπ
naliczeniu jednorazowej op≥aty z tytu≥u wartoúci nieruchomoúci,
okreúlonπ przy uwzglÍdnieniu przeznaczenia terenu, w zwiπzku
z uchwaleniem planu.
ß15
Na obszarze okreúlonym w ß1 tracπ moc ustalenia miejscowego
planu szczegÛ≥owego zagospodarowania przestrzennego SwarzÍdzñJasinñul. £owÍciÒska, uchwalonego uchwa≥π Nr 32/169/93
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 8 lutego 1993 r. og≥oszonπ
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 5,
poz. 40 z 8.04.1993 r.
ß16
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß17
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XLVI/281/2002 RADY GMINY PRZEM T
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy PrzemÍt
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. ñ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym tekst jednolity (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) Rada Gminy PrzemÍt uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr XXXVIII/230/2001 Rady Gminy PrzemÍt z dnia
14 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy PrzemÍt dokonuje
siÍ zmiany w treúci ß13 oraz ß131:
1. ß13 otrzymuje brzmienie:
ì1. Rada powo≥uje nastÍpujπce sta≥e komisje:
1) Rewizyjnπ,
2) Budøetu, FinansÛw, Planowania, Mienia Komunalnego i Dzia≥alnoúci Gospodarczej,
3) Rolnictwa, Ochrony årodowiska i zaopatrzenia,
4) Kultury, Oúwiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz
Sportu i Rekreacji,
5) Spraw obywatelskich i BezpieczeÒstwa Publicznego.
2. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej 2 komisji sta≥ych.
3. Radny nie moøe byÊ jednoczeúnie cz≥onkiem Zarzπdu
Gminy i Komisji Budøetu, FinansÛw, Mienia Komunalnego i Dzia≥alnoúci Gospodarczej.

4. W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne
komisje wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπc ich
sk≥ad i zakres dzia≥aniaî.
2. ß131 otrzymuje nastÍpujπce brzmienie:
ìUchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
z wyjπtkiem ß11 ust. 2, ß13 ust. 3 i ß108 niniejszego
Statutu, ktÛre obowiπzujπ od nowej kadencji.î
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy PrzemÍt.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenie
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Zbigniew Jakubowski
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UCHWA£A Nr XXXIV/190/02 RADY GMINY W SIEDLCU
z dnia 11 lutego 2002 r.
w sprawie przyjÍcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26
paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z pÛün.zm.) uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
Przyjmuje siÍ Gminny Program profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002 stanowiπcy za≥πcznik do
niniejszej uchwa≥y.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) W≥adys≥aw Leúnik
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Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XXXIV/190/02
Rady Gminy w Siedlcu
z dnia 11 lutego 2002 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych na rok 2002
Ustawa o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi nak≥ada na gminÍ szereg zwiπzanych z profilaktykπ
i rozwiπzywaniem problemÛw alkoholowych.
Naleøπ do nich w szczegÛlnoúci:
Zadanie I
ZwiÍkszanie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu:
1. Dofinansowanie przeznaczone na uzupe≥nienie wyposaøenia
placÛwek lecznictwa odwykowego (ambulatoryjnego i stacjonarnego) w pomoce i sprzÍty niezbÍdne dla prowadzenia
zajÍÊ terapeutycznych.
2. Dofinansowywanie szkoleÒ i kursÛw specjalistycznych dla
pracownikÛw lecznictwa odwykowego w celu podniesienia
ich kwalifikacji.
3. Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osÛb
uzaleønionych od alkoholu i cz≥onkÛw ich rodzin.
4. Wspieranie pracy grupy Anonimowych AlkoholikÛw w Siedlcu.
5. Zakup komputera z drukarkπ do obs≥ugi Gminnej Komisji
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w Siedlcu.
Zadania II
Udzielanie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe
pomocy psychospo≥ecznej i prawnej, a w szczegÛlnoúci ochrony
przed przemocπ w rodzinie:
1. Doposaøenie åwietlicy Socjoterapeutycznej w Siedlcu w pomoce i sprzÍt niezbÍdny do prowadzenia zajÍÊ z dzieÊmi
i m≥odzieøπ, rozszerzenie zakresu jej dzia≥alnoúci oraz wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzajπcych do organizowania siÍ
spo≥ecznoúci, a zw≥aszcza m≥odzieøy w kluby i úwietlice, w tym
úwietlice socjoterapeutyczne majπce na celu prowadzenie
dzia≥alnoúci profilaktycznej i odciπganie m≥odzieøy od alkoholu.
2. Tworzenie nowych úwietlic socjoterapeutycznych na terenie
Gminy Siedlec.
3. Uruchomienie telefonu zaufania.
4. Edukacja publiczna poprzez ulotki, poradniki i broszury.
5. Dofinansowanie obozÛw turystycznych i sportowych, w ramach ktÛrych przeprowadzane bÍdπ programy o tematyce
alkoholowej.
6. Pomoc w utworzeniu grupy samopomocowej dla osÛb wspÛ≥uzaleønionych.
7. Udzia≥ w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiπzywania
problemÛw uzaleønieÒ cz≥onkÛw Gminnej Komisji RPA w
Siedlcu oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zaangaøowanych w profilaktykÍ antyalkoholowπ i krzewienie
trzeüwoúci.
8. WspÛ≥praca z Rewirem Dzielnicowych w Siedlcu Komendy
Powiatowej Policji w Wolsztynie w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
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9. WspÛ≥praca z Oúrodkiem Pomocy Spo≥ecznej w Siedlcu oraz
kuratorami sπdowymi w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
10. Opracowywanie i umieszczanie w lokalnej gazecie pt.: ìGminne Wieúciî niezbÍdnych informacji dotyczπcych pracy Komisji i jednostek wspÛ≥dzia≥ajπcych.
11. WspÛ≥praca z Gminnπ Bibliotekπ Publicznπ.
Zadania III
Prowadzenie profilaktycznej dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej, w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy:
1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkÛ≥ programÛw
profilaktycznych dla dzieci i m≥odzieøy, pogadanek oraz
spektakli teatralnych dotyczπcych problematyki uzaleønieÒ.
2. Dofinansowanie szkoleÒ i kursÛw specjalistycznych w zakresie pracy z dzieÊmi i m≥odzieøπ oraz rozwijania umiejÍtnoúci
prowadzenia zajÍÊ profilaktycznych dla pedagogÛw i nauczycieli, ktÛrzy deklarujπ gotowoúÊ podjÍcia pracy profilaktycznej z m≥odymi ludümi.
3. Uczestniczenie dzieci ze úwietlic socjoterapeutycznych w
spotkaniach w ramach projektu ìRelaksî Gmin Regionu Koz≥a
oraz zorganizowanie imprezy podsumowujπcej realizacjÍ
tego projektu za 2001 rok.
4. Wspieranie lokalnych dzia≥aÒ polegajπcych na organizowaniu imprez o charakterze rozrywkowym i sportowym, ktÛrych
celem jest propagowanie zdrowego stylu øycia ñ bez uzaleønieÒ.
5. WspÛ≥praca z jednostkami OSP z terenu Gminy.
Zadanie IV
Wspomaganie dzia≥alnoúci instytucji, stowarzyszeÒ i osÛb fizycznych s≥uøπcej rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych:
1. WspÛ≥praca z organizacjami pozarzπdowymi i innymi podmiotami øycia spo≥ecznego w zakresie wypracowania form
i moøliwoúci realizacji wybranych zadaÒ programu.
2. WspÛ≥dzia≥anie takøe z koúcio≥ami w celu propagowania
trzeüwych obyczajÛw.
Zadanie V
Podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia przepisÛw
ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi:
1. Podejmowanie interwencji oraz wystÍpowanie przed sπdem
w charakterze oskarøyciela publicznego za naruszenie przepisÛw mÛwiπcych o zakazie reklamy i promocji na obszarze
kraju napojÛw alkoholowych oraz zabraniajπcych sprzedaøy
i podawania napojÛw alkoholowych osobom znajdujπcym
siÍ w stanie nietrzeüwoúci, osobom do lat 18, na kredyt lub
pod zastaw.

ZASADY SPRZEDAØY, PODAWANIA I SPOØYWANIA NAPOJ”W ALKOHOLOWYCH ORAZ WARUNKI SPRZEDAØY TYCH
NAPOJ”W
Sprzedaø napojÛw alkoholowych moøe byÊ prowadzona tylko na
podstawie zezwolenia wydanego przez WÛjta Gminy, po zasiÍgniÍciu opinii Zarzπdu Gminy, z zachowaniem przepisÛw ustawy
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z dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi.
Sprzedaø napojÛw alkoholowych za zezwoleniem moøe odbywaÊ siÍ tylko w miejscu i czasie ustalonym przez w≥aúciwy organ
Gminy.
Maksymalna liczba punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych
zawierajπcych powyøej 4,5% (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy na terenie Gminy Siedlec
wynosi 50 punktÛw, natomiast napojÛw przeznaczonych do
spoøycia w miejscu sprzedaøy wynosi 20 punktÛw.
Sprzedaø napojÛw alkoholowych moøe byÊ prowadzona wy≥πcznie:
ñ w sklepach monopolowych,
ñ w odrÍbnych stoiskach z artyku≥ami spoøywczymi w sklepach wielobranøowych,
ñ w sklepach spoøywczych.
Sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia w
miejscu sprzedaøy moøe byÊ prowadzona wy≥πcznie w zak≥adach gastronomicznych takich jak:
ñ restauracje, bary, z wyjπtkiem barÛw mlecznych,
ñ kawiarnie,
ñ cukiernie,
ñ winiarnie i pijalnie,
ñ punkty ma≥ej gastronomii.
Moøna odmÛwiÊ wydania zezwolenia na sprzedaø napojÛw
alkoholowych dla placÛwek i zak≥adÛw, ktÛre sπ usytuowane w
odleg≥oúci bliøszej niø 50 m od szkÛ≥, przedszkoli, obiektÛw kultu
religijnego, cmentarzy, pomnikÛw.

ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLE— NA SPRZEDAØ NAPOJ”W ALKOHOLOWYCH ORAZ KONTROLA
PRZESTRZEGANIA ZASAD OBROTU TYMI NAPOJAMI
1. Zasady wydawania zezwoleÒ na sprzedaø i podawanie napojÛw alkoholowych na czas oznaczony.
1) Zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych wydaje
siÍ oddzielnie dla kaødego punktu sprzedaøy, niezaleønie
od wspÛlnego przedsiÍbiorcy, jak rÛwnieø oddzielnie na
kaødy rodzaj napojÛw alkoholowych. Ubiegajπcy siÍ o zezwolenie zobowiπzany jest do z≥oøenia wniosku, ktÛry
powinien zawieraÊ.
a) imiÍ i nazwisko przedsiÍbiorcy,
b) adres zamieszkania przedsiÍbiorcy,
c) rodzaj i adres placÛwki,
d) termin uruchomienia placÛwki,
e) okreúlenie rodzajÛw napojÛw alkoholowych,
f) podpis przedsiÍbiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiÍbiorcy.
2) Do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
a) wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej lub aktualny odpis z w≥aúciwego rejestru (nie dotyczy dzia≥alnoúci zarejestrowanej w UrzÍdzie Gminy w Siedlcu),
b) w przypadku zmiany sposobu uøytkowania ñ kopiÍ
zezwolenia na uøytkowanie lokalu wydanego z godnie z przepisami Prawa Budowlanego.
3) W trakcie prowadzenia postÍpowania w sprawie o wydanie zezwolenia, moøe byÊ przeprowadzona wizja lokal-
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na we wskazanym miejscu sprzedaøy pod kπtem zgodnoúci usytuowania punktu sprzedaøy napojÛw alkoholowych z ustawπ z dnia 26 paüdziernika 1982 roku
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z pÛün.zm.) zwanπ dalej
ustawπ oraz zgodnoúci z uchwa≥π Rady Gminy w Siedlcu
z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby
punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy jak i w
miejscu sprzedaøy oraz okreúlenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaøy, podawania i spoøywania napojÛw alkoholowych i warunki sprzedaøy tych napojÛw. Z przeprowadzonej wizji sporzπdzony jest protokÛ≥.
4) Po wydaniu postanowienia Zarzπdu Gminy w Siedlcu,
WÛjt podejmuje decyzjÍ w sprawie wydania zezwolenia.
5) PrzedsiÍbiorca otrzymujπcy zezwolenia zobowiπzany jest
do przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
zawartych w ustawie.
2. Zasady wydawania jednorazowych zezwoleÒ na sprzedaø i
podawanie napojÛw alkoholowych:
1) Jednorazowe zezwolenia wydaje siÍ przedsiÍbiorcom
posiadajπcym zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych wydane na czas oznaczony po uzyskaniu opinii
organizatora oraz jednostkom Ochotniczych Straøy Poøarnych. Opinia nie jest wymagana, jeøeli o zezwolenie
ubiega siÍ organizator bÍdπcy przedsiÍbiorcπ posiadajπcym zezwolenie.
2) Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia powinien
zawieraÊ:
a) imiÍ i nazwisko lub nazwÍ wnioskodawcy,
b) adres i siedzibÍ wnioskodawcy,
c) rodzaj uroczystoúci, imprezy,
d) nazwÍ organizatora imprezy,
e) rodzaj placÛwki (bufet, kiosk),
f) rodzaj alkoholu,
g) kopiÍ zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych
(nie dotyczy przedsiÍbiorcÛw, ktÛrych zezwolenia zosta≥y wydane przez WÛjta Gminy Siedlec).
3. Zasady cofania zezwoleÒ.
Zezwolenia cofa siÍ, jeøeli zaistniejπ przes≥anki okreúlone w
art. 18 ust. 6 ustawy i zosta≥y potwierdzone jednym z niøej
wymienionych dokumentÛw:
a) protoko≥em Policji lub innego organu kontroli paÒstwowej (PaÒstwowej Inspekcji Handlowej, UrzÍdu Kontroli
Skarbowej),
b) protoko≥em z kontroli przeprowadzonej przez Gminnπ
KomisjÍ Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych lub
upowaønionych pracownikÛw UrzÍdu Gminy w Siedlcu,
c) zeznaniami úwiadkÛw z≥oøonymi w postÍpowaniu administracyjnym,
d) prawomocnym wyrokiem sπdu.
4. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
1) Kontroli podlegajπ wszyscy przedsiÍbiorcy prowadzπcy
sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaøy,
2) KontrolÍ przeprowadzajπ cz≥onkowie Gminnej Komisji
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych, upowaønieni
przez WÛjta Gminy Siedlec pracownicy UrzÍdu lub Policja.
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3) Zakres kontroli:
a) zgodnoúÊ prowadzonej sprzedaøy napojÛw alkoholowych z aktualnie waønym zezwoleniem,
b) przestrzeganie przepisÛw ustawy dotyczπcych zw≥aszcza sprzedaøy i podawania napojÛw alkoholowych
osobom nieletnim i nietrzeüwym,
c) przestrzeganie warunkÛw i zasad sprzedaøy napojÛw
alkoholowych okreúlonych w niniejszej uchwale.
4) Czynnoúci kontrolnych dokonuje siÍ w obecnoúci kontrolowanego, osoby zastÍpujπcej lub zatrudnianej w danej
placÛwce.
5) Z przeprowadzonej kontroli sporzπdza siÍ na miejscu
protokÛ≥, ktÛry podpisywany jest przez kontrolujπcego
i kontrolowanego, a nastÍpnie z ewentualnymi wnioskami przekazywany do organu wydajπcego zezwolenie.
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ZASADY WYNAGRADZANIA CZ£ONK”W GMINNEJ KOMISJI
ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH
1. Wynagrodzenie dla cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych jest wyp≥acane za kaødy udzia≥
w posiedzeniach i pracach Komisji, z zastrzeøeniem pkt 3.
2. Wynagrodzenie, o ktÛrym mowa w pkt 1 wynosi:
ñ dla Przewodniczπcego Komisji
150,00 z≥ brutto,
ñ dla pozosta≥ych cz≥onkÛw Komisji
110,00 z≥ brutto.
3. Cz≥onkowi Komisji wykonujπcemu czynnoúci zwiπzane z pracπ Komisji, wynagrodzenie i jeøeli za te godziny pracy
otrzymuje wynagrodzenie w ramach stosunku pracy.
4. Wynagrodzenie p≥atne jest z do≥u, na koniec kaødego miesiπca. Podstawπ naliczenia wynagrodzenia jest lista obecnoúci.
5. Wynagrodzenie cz≥onkÛw Komisji podlega zaliczkowemu
opodatkowaniu w ciπgu roku w wysokoúci 20% naleønoúci
pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu w wysokoúci
20% uzyskanego przychody.

1106
UCHWA£A Nr XXXIV/193/2002 RADY GMINY SIEDLEC
z dnia 11 lutego 2002 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Gminy Siedlec
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591), Rada Gminy Siedlec na wniosek Zarzπdu Gminy Siedlec uchwala Regulamin Organizacyjny UrzÍdu Gminy Siedlec:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Regulamin Organizacyjny UrzÍdu Gminy Siedlec zwany dalej Regulaminem, okreúla:
1) zakres dzia≥ania i zadania UrzÍdu Gminy Siedlec, zwanego
dalej UrzÍdem,
2) organizacjÍ UrzÍdu,
3) zasady funkcjonowania UrzÍdu,
4) zakres dzia≥ania kierownictwa UrzÍdu i poszczegÛlnych stanowisk pracy w UrzÍdzie.
ß2
IlekroÊ w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie, naleøy przez to zrozumieÊ GminÍ Siedlec,
2) Radzie lub Zarzπdzie, naleøy przez to rozumieÊ odpowiednio
RadÍ Gminy Siedlec oraz Zarzπd Gminy Siedlec,
3) WÛjcie, ZastÍpcy WÛjta, Sekretarzu, Skarbniku, ZastÍpcy
Skarbnika, Kierownika UrzÍdu Stanu Cywilnego, naleøy przez
to zrozumieÊ odpowiednio: WÛjta Gminy Siedlec, Sekretarza
Gminy Siedlec, Skarbnika Gminy Siedlec, ZastÍpcÍ Skarbnika
Gminy Siedlec, Kierownika UrzÍdu Stanu Cywilnego w Siedlcu.

ß3
1. Urzπd jest jednostkπ budøetowπ Gminy.
2. Urzπd jest pracodawcπ dla zatrudnionych w nim pracownikÛw.
3. Siedzibπ UrzÍdu jest wieú Siedlec.
ß4
1. Urzπd jest czynny w dniach roboczych w nastÍpujπcych
godzinach:
a) w poniedzia≥ki kaødego tygodnia od godz. 800 do godz.
1600
b) w pozosta≥e dni tygodnia, tj. od wtorku do piπtku od godz.
730 do godz. 1530
2. Urzπd Stanu Cywilnego udziela úlubÛw takøe w niedzielÍ,
úwiÍta i dni dodatkowo wolne od pracy w uzgodnionych
godzinach.

ROZDZIA£ II
Zakres dzia≥ania i zadania UrzÍdu
ß5
1. Urzπd stanowi aparat pomocniczy Rady i jej Komisji, Zarzπdu,
WÛjta i innych organÛw Gminy.
2. Do zakresu dzia≥ania UrzÍdu naleøy zapewnienie warunkÛw
naleøytego wykonywania spoczywajπcych na Gminie:
1) zadaÒ w≥asnych,
2) zadaÒ zleconych,
3) zadaÒ wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rzπdowej,
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4) zadaÒ publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia miÍdzygminnego,
5) zadaÒ publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, ktÛre nie
zosta≥y powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, zwiπzkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umÛw.
ß6
1. Do zadaÒ UrzÍdu naleøy zapewnienie pomocy organom
Gminy, w wykonywaniu ich zadaÒ i kompetencji.
2. W szczegÛlnoúci do zadaÒ UrzÍdu naleøy:
1) przygotowanie materia≥Ûw niezbÍdnych do podejmowania uchwa≥, wydawania decyzji, postanowieÒ i innych
aktÛw z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynnoúci prawnych przez organy Gminy,
2) wykonywanie ñ na podstawie udzielonych upowaønieÒ ñ
czynnoúci faktycznych wchodzπcych w zakres zadaÒ
Gminy,
3) zapewnienie organom Gminy, moøliwoúci przyjmowania,
rozpatrywania oraz za≥atwiania skarg i wnioskÛw.

ROZDZIA£ III
Organizacja UrzÍdu
ß7
sk≥ad UrzÍdu wchodzπ nastÍpujπce stanowiska pracy:
Sekretariat ìSKî
Urzπd Stanu Cywilnego ìUSCî
ZespÛ≥ RadcÛw Prawnych ìRPî
stanowisko Pe≥nomocnika Ochrony Informacji Niejawnych ìINí
5) Kancelaria Tajna ìTKî
6) stanowisko d/s Obs≥ugi OrganÛw Gminy ìRGî
7) stanowisko d/s Zatrudnienia i Kadr ìZKî
8) stanowisko d/s Organizacyjno-Administracyjnych i Gospodarczych ìOAGî
9) stanowisko d/s Obrony Cywilnej, Wojskowych Przeciwpoøarowych ìOCWî
10)stanowisko d/s Obywatelskich ìSOî
11)stanowisko d/s PodatkÛw i Op≥at ìPOî
12)stanowisko d/s KsiÍgowoúci ìKSî
13)stanowisko d/s P≥ac ìP£î
14)stanowisko d/s Gospodarki Gruntami ìGGî
15)stanowisko d/s Rolnictwa i Dzia≥alnoúci i Gospod. ìRDGí
16)stanowisko d/s Oúwiaty, Wychowania i Zdrowia ëOWZî
17)stanowisko d/s Kultury i Kultury Fizycznej ìKKFî
18)stanowisko d/s Planowania Przestrzennego i Budownictwa ìPPBî
19)stanowisko d/s Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa
ìRLDî
20) stanowisko d/s Ochrony årodowiska ìOåî
21 stanowisko d/s Gospodarki Komunalnej i Lokalowej ìGKLî
22)stanowisko d/s ZamÛwieÒ Publicznych ìZPî
23)stanowisko d/s Kontroli ìSKî
24)stanowisko d/s Promocji i Integracji z Uniπ Europejskπ
ìPIEî
25)stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpoøarowej ìOPPî

1. W
1)
2)
3)
4)
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2. Stanowiska pracy mogπ byÊ jedno, dwu lub wiÍcej osobowe.
3. Stanowisko Pe≥nomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,
stanowisko d/s Obrony Cywilnej, Wojskowych i Przeciwpoøarowych oraz Kancelaria Tajna tworzπ pion ochrony informacji niejawnych w UrzÍdzie.
4. Obs≥ugÍ UrzÍdu stanowiπ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
a) sprzπtaczki,
b) konserwatora ñ palacza.
ß8
StrukturÍ organizacyjnπ UrzÍdu okreúla schemat organizacyjny,
stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do Regulaminu.

ROZDZIA£ IV
Zasady funkcjonowania UrzÍdu
ß9
Urzπd dzia≥a w oparciu o nastÍpujπce zasady:
1) praworzπdnoúci,
2) s≥uøebnoúci wobec spo≥ecznoúci lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnÍtrznej,
7) podzia≥u zadaÒ pomiÍdzy kierownictwo UrzÍdu i poszczegÛlne stanowiska pracy oraz wzajemnego wspÛ≥dzia≥ania.
ß10
Pracownicy UrzÍdu w wykonywaniu swoich obowiπzkÛw i zadaÒ
UrzÍdu dzia≥ajπ na podstawie i w granicach prawa i obowiπzani
sπ do úcis≥ego jego przestrzegania.
ß11
Pracownicy UrzÍdu w wykonywaniu zadaÒ UrzÍdu i swoich
obowiπzkÛw sπ obowiπzani s≥uøyÊ Gminie i PaÒstwu.
ß12
1. Gospodarowanie úrodkami rzeczowymi odbywa siÍ w sposÛb racjonalny, celowy i oszczÍdny z uwzglÍdnieniem zasady
szczegÛlnej starannoúci w zarzπdzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane sπ po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczπcymi zamÛwieÒ
publicznych.
3. Sprawy zamÛwieÒ publicznych prowadzone sπ w/g w≥aúciwoúci rzeczowej przez merytoryczne stanowiska pracy.
ß13
1. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitoúci poleceniodawstwa i s≥uøbowego podporzπdkowania, podzia≥u czynnoúci na poszczegÛlnych pracownikÛw oraz ich indywidualnej odpowiedzialnoúci za wykonanie powierzonych zadaÒ.
2. UrzÍdem kieruje WÛjt przy pomocy swego ZastÍpcy, Sekretarza oraz Skarbnika ii jego zastÍpcy ktÛrzy ponoszπ odpowiedzialnoúÊ przed WÛjtem za realizacjÍ swoich zadaÒ.
3. Zasady podpisywania pism przez WÛjta, jego ZastÍpcÍ,
Sekretarza, Skarbnika oraz upowaønionych pracownikÛw
okreúla za≥πcznik Nr 2 do Regulaminu.
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ß14
1. Urzπd dzia≥a zgodnie z rocznym planem pracy.
2. SzczegÛ≥owe zasady planowania pracy w UrzÍdzie okreúla
za≥πcznik Nr 3 do Regulaminu.
ß15
1. W UrzÍdzie dzia≥a kontrola wewnÍtrzna, ktÛrej celem jest
zapewnienie prawid≥owoúci wykonywania zadaÒ i obowiπzkÛw przez poszczegÛlnych pracownikÛw UrzÍdu.
2. SzczegÛ≥owe zasady kontroli wewnÍtrznej w UrzÍdzie okreúla za≥πcznik Nr 4 do Regulaminu.
ß16
1. Pracownicy UrzÍdu realizujπ zadania wynikajπce z przepisÛw
prawa i Regulaminu w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
2. Pracownicy UrzÍdu sπ zobowiπzani do wspÛ≥dzia≥ania ze
sobπ w szczegÛlnoúci do wspÛ≥dzia≥ania ze sobπ w szczegÛlnoúci w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji zadaÒ zbliøonych i pokrewnych.

ROZDZIA£ V
Zakresy dzia≥aÒ wÛjta, zastÍpcy wÛjta, sekretarza
i skarbnika gminy oraz zastÍpcy skarbnika
ß17
Do zadaÒ WÛjta naleøy w szczegÛlnoúci:
1) reprezentowanie UrzÍdu na zewnπtrz,
2) podejmowanie czynnoúci w sprawach z zakresu prawa pracy
i wyznaczanie innych osÛb do podejmowania tych czynnoúci,
3) wykonywanie uprawnieÒ zwierzchnictwa s≥uøbowego wobec wszystkich pracownikÛw UrzÍdu,
4) okresowe zwo≥ywanie ñ nie rzadziej jednak, niø raz w
miesiπcu ñ narad pracowniczych w celu uzgadniania wspÛ≥dzia≥ania i realizacji zadaÒ,
5) rozstrzyganie sporÛw pomiÍdzy poszczegÛlnymi pracownikami UrzÍdu w szczegÛlnoúci dotyczπcych podzia≥u zadaÒ,
6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
o ile statut Gminy nie stanowi inaczej,
7) nadzorowanie toku i terminowoúci wykonywania zadaÒ UrzÍdu,
8) przyjmowanie ustnych oúwiadczeÒ woli spadkodawcy,
9) upowaønienie swego zastÍpcy lub innych pracownikÛw UrzÍdu
do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10)przyjmowanie oúwiadczeÒ o stanie majπtkowym od przewodniczπcego rady gminy, cz≥onkÛw zarzπdu oraz pracownikÛw samorzπdowych upowaønionych przez WÛjta do
wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
11)ogÛlny nadzÛr nad prawid≥owym wykonywaniem przez pracownikÛw UrzÍdu czynnoúci kancelaryjnych,
12)wykonywanie innych zadaÒ zastrzeøonych dla WÛjta przez
przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwa≥y Rady i Zarzπdu.
ß18
1. ZastÍpca WÛjta podejmuje czynnoúci kierownika UrzÍdu pod
nieobecnoúÊ WÛjta lub wynikajπcej z innych przyczyn niemoønoúci pe≥nienia obowiπzkÛw przez WÛjta.
2. ZastÍpca WÛjta prowadzi sprawy Gminy powierzone przez
WÛjta.
3. Sekretarz Gminy prowadzi sprawy powierzone przez WÛjta
i zapewnia sprawne funkcjonowanie UrzÍdu.
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4. Skarbnik Gminy organizuje i zapewnia ca≥oúÊ spraw zwiπzanych z budøetem i realizacja zadaÒ Gminy w zakresie finansowym zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami i ustaleniami
Zarzπdu i WÛjta.
5. SzczegÛ≥owy zakres obowiπzkÛw i uprawnieÒ ZastÍpcy WÛjta,
Sekretarza i Skarbnika Gminy ustala WÛjt w drodze zarzπdzenia.
ß19
Do zadaÒ ZastÍpcy Skarbnika naleøy:
1) ZastÍpowanie Skarbnika w czasie jego nieobecnoúci lub
niemoøliwoúci pe≥nienia funkcji,
2) wykonywanie innych zadaÒ wynikajπcych polecenia, upowaønienia lub podzia≥u czynnoúci ustalonego przez Skarbnika,
3) wykonywanie innych zadaÒ przewidzianych przepisami prawa
oraz zadaÒ wynikajπcych z poleceÒ lub upowaønieÒ WÛjta.

ROZDZIA£ VI
Podzia≥ zadaÒ pomiÍdzy stanowiskami
ß20
1. Do wspÛlnych zadaÒ stanowisk pracy naleøy przygotowywanie materia≥Ûw oraz podejmowanie czynnoúci organizatorskich na potrzeby organÛw Gminy, a w szczegÛlnoúci:
1) prowadzenie postÍpowania administracyjnego i przygotowywanie materia≥Ûw oraz projektÛw decyzji administracyjnych, a takøe wykonywanie zadaÒ wynikajπcych z przepisÛw o postÍpowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie, w≥aúciwym rzeczowo komisjom Rady,
Zarzπdowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadaÒ,
3) wspÛ≥dzia≥anie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materia≥Ûw niezbÍdnych do przygotowania projektu budøetu
Gminy,
4) przygotowywanie sprawozdaÒ, ocen, analiz i bieøπcych
informacji o realizacji zadaÒ,
5) stosowanie obowiπzujπcego jednolitego rzeczowego
wykazu akt,
6) stosowanie zasad dotyczπcych wewnÍtrznego obiegu
akt, za≥atwianie spraw i ich przechowywanie,
7) wspÛ≥dzia≥anie w za≥atwianiu skarg, wnioskÛw i listÛw
obywateli,
8) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dane stanowisko podaÒ kierowanych przez obywateli do innych
organÛw,
9) usprawnianie w≥asnej organizacji, metod i form pracy,
10 wykonywanie zadaÒ przekazanych do realizacji przez
WÛjta, ZastÍpcÍ WÛjta i Sekretarza.
ß21
Do zadaÒ pracownika Sekretariatu naleøy zapewnienie obs≥ugi
organizacyjnej WÛjtowi, ZastÍpcy WÛjta i Sekretarzowi oraz
sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczegÛlnoúci:
1) przyjmowanie, wysy≥anie i rozdzielanie korespondencji na
zewnπtrz i wewnπtrz UrzÍdu,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) prowadzenie spraw jednostek pomocniczych ñ so≥ectw,
4) obs≥uga centrali telefonicznej i prowadzenie ewidencji rozmÛw telefonicznych,
5) prowadzenie obs≥ugi faxu,
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6) przygotowywanie pomieszczeÒ i obs≥uga ñ w tym protoko≥owanie ñ spotkaÒ i zebraÒ organizowanych przez WÛjta,
ZastÍpcÍ WÛjta i Sekretarza,
7) prenumerata czasopism i dziennikÛw urzÍdowych,
8) nadzÛr nad przechowywaniem pieczÍci urzÍdowych,
9) prowadzenie spraw zwiπzanych z zaopatrzeniem kancelaryjnym oraz w druki akcydensowe,
10)przyjmowanie interesantÛw zg≥aszajπcych skargi i wnioski
oraz organizowanie ich kontaktÛw z WÛjtem, jego ZastÍpcπ
lub Sekretarzem bπdü kierowanie ich do w≥aúciwych stanowisk pracy,
11)prowadzenie ewidencji: delegacji s≥uøbowych,
12)prowadzenie biblioteki zak≥adowej,
13)prowadzenie magazynu materia≥Ûw biurowych i kancelaryjnych i wyposaøenie pracownikÛw w te materia≥y,
14)prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
15)prowadzenie spraw zwiπzanych z dokonywaniem zamÛwieÒ
publicznych w zakresie wykonywanych zadaÒ.
ß22
Do zadaÒ UrzÍdu Stanu Cywilnego naleøy prowadzenie spraw
z zakresu akt stanu cywilnego i zwiπzanych z nimi spraw
rodzinno-opiekuÒczych, a w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
1) rejestracji urodzin, ma≥øeÒstw oraz zgonÛw i innych zdarzeÒ
majπcych wp≥yw na stan cywilny osÛb,
2) sporzπdzania aktÛw stanu cywilnego i prowadzenia ksiπg
stanu cywilnego,
3) sporzπdzania i wydawania odpisÛw aktÛw stanu cywilnego
oraz zaúwiadczeÒ,
4 przechowywania i konserwacji ksiπg stanu cywilnego oraz
akt zbiorowych,
5) przyjmowania oúwiadczeÒ o wstπpieniu w zwiπzek ma≥øeÒski oraz innych oúwiadczeÒ zgodnie z przepisami kodeksu
rodzinnego i opiekuÒczego,
6) stwierdzania legitymacji procesowej do wystπpienia do sπdu
w sprawach moønoúci lub niemoønoúci zawarcia ma≥øeÒstwa,
7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
8) wykonywania zadaÒ wynikajπcych z Konkordatu,
9) ustanawiania pe≥nomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie.
ß23
Do zadaÒ zespo≥u RadcÛw Prawnych naleøy wykonywanie
obs≥ugi prawnej UrzÍdu, a w szczegÛlnoúci:
1) opiniowanie:
a) projektÛw uchwa≥ rady gminy,
b) projektÛw decyzji z zakresu administracji publicznej wydawanych w indywidualnych sprawach,
c) projektÛw porozumieÒ, umÛw oraz zawierania ugody,
2) obs≥ugi rady gminy,
3) udzielanie porad prawnych pracownikom UrzÍdu,
4) pe≥nienie funkcji zastÍpcy procesowego przed sπdami powszechnymi i gospodarczymi oraz przed samorzπdowym
kolegium odwo≥awczym,
5) informowanie kierownika UrzÍdu o zmianach w obowiπzujπcych przepisach prawnych i udzielanie wyjaúnieÒ w tym
zakresie.
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ß24
Do zadaÒ stanowiska d/s Obs≥ugi OrganÛw Gminy naleøy
zapewnienie obs≥ugi administracyjnej Rady, jej komisji i Zarzπdu
oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczegÛlnoúci:
1) przygotowywanie we wspÛ≥pracy z w≥aúciwymi merytorycznie stanowiskami pracy materia≥Ûw dotyczπcych projektÛw
uchwa≥ Rady, jej komisji i Zarzπdu oraz innych materia≥Ûw
na posiedzenia i obrady tych organÛw,
2) prowadzenie ewidencji uchwa≥ ñ zarzπdzeÒ i innych postanowieÒ Rady, komisji Rady i Zarzπdu,
3) przekazywanie ñ za poúrednictwem sekretariatu ñ korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczegÛlnych radnych,
4) przygotowywanie materia≥Ûw do projektÛw planÛw pracy
Rady, jej komisji i Zarzπdu,
5) podejmowanie czynnoúci organizacyjnych zwiπzanych z przeprowadzeniem sesji posiedzeÒ i spotkaÒ Rady, jej komisji
Zarzπdu,
6) protoko≥owanie sesji, posiedzeÒ zebraÒ i spotkaÒ,
7) prowadzenie rejestru wnioskÛw, zapytaÒ i interpelacji sk≥adanych przez radnych,
8) prowadzenie ewidencji radnych i cz≥onkÛw komisji spoza
Rady, udzia≥u w posiedzeniach i naleønych diet,
9) organizowanie szkoleÒ radnych i cz≥onkÛw Rady, nie bÍdπcych radnymi,
10)prowadzenie strony i obs≥uga internetu,
11)prowadzenie zbioru przepisÛw gminnych, udostÍpnianie do
powszechnego wglπdu w siedzibie UrzÍdu.
ß25
Do zadaÒ Pe≥nomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych
naleøy prowadzenie spraw zwiπzanych z ochronπ tajemnicy
paÒstwowej i s≥uøbowej, a w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
1) zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
2) ochrony systemu sieci teleinformatycznych,
3) zapewnienia ochrony fizycznej UrzÍdu,
4) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania
przepisÛw o ochronie tych informacji,
6) okresowej kontroli ewidencji materia≥Ûw i obiegu dokumentÛw,
7) opracowywania planu ochrony UrzÍdu i nadzorowania jego
realizacji,
8) szkolenia pracownikÛw w zakresie ochrony informacji niejawnych.
ß26
Kancelaria tajna prowadzi sprawy zawierajπce informacje niejawne oznaczone klauzulπ ìpoufneî lub stanowiπce tajemnicÍ
paÒstwowπ, a w szczegÛlnoúci:
1) zabezpiecza tajemnicÍ paÒstwowπ,
2) przygotowuje, wysy≥a i odbiera przesy≥ki z poczty specjalnej,
3) dorÍcza korespondencjÍ niejawnπ w obrÍbie Gminy,
4) przekazuje korespondencjÍ niejawnπ upowaønionym pracownikom UrzÍdu,
5) nadzoruje i opracowywanie i przechowywanie materia≥Ûw
zastrzeøonych, poufnych i tajnych przez upowaønionych
pracownikÛw UrzÍdu,
6) archiwizuje dokumenty niejawne UrzÍdu,
7) wspÛ≥pracuje z Pe≥nomocnikiem d/s Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szkolenia kontroli i ochrony informacji
niejawnych.
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ß27
Do zadaÒ stanowiska d/s Zatrudnienia i Kadr naleøy prowadzenie spraw osobowych pracownikÛw UrzÍdu oraz kierownikÛw
jednostek organizacyjnych Gminy, a w szczegÛlnoúci:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach zwiπzanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownikÛw,
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracownikÛw,
3) przygotowywanie materia≥Ûw umoøliwiajπcych podejmowanie czynnoúci z zakresu prawa pracy,
4) zapewnienie warunkÛw do prowadzenia okresowych ocen
kwalifikacyjnych pracownikÛw mianowanych UrzÍdu,
5) przygotowywanie projektÛw planÛw urlopÛw wypoczynkowych,
6) zapewnienie warunkÛw do prowadzenia dzia≥alnoúci socjalnej UrzÍdu jako pracodawcy,
7) przygotowywanie i wydawanie úwiadectw pracy,
8) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownikÛw,
9) kompletowanie wnioskÛw emerytalno-rentowych,
10)sporzπdzanie okresowej sprawozdawczoúci statystycznej.
ß28
Do zadaÒ stanowiska d/s Organizacyjno-Administracyjnych i Gospodarczych naleøπ sprawy organizacyjno-gospodarcze, a w
szczegÛlnoúci:
1) prowadzenie rejestru aktÛw wewnÍtrznych UrzÍdu,
2) prowadzenie rejestru podmiotÛw zarzπdzajπcych sk≥adnikami mienia komunalnego Gminy (rejestru Gminnych jednostek
organizacyjnych),
3) prowadzenie ewidencji przepisÛw prawnych,
4) prowadzenie rejestru wydawanych uprawnieÒ i pe≥nomocnictw,
5) protoko≥owanie narad z pracownikami UrzÍdu,
6) prowadzenie adaptacji, remontÛw i napraw oraz konserwacji
budynku UrzÍdu, pomieszczeÒ i inwentarza biurowego,
7) analiza kosztÛw funkcjonowania UrzÍdu, oraz dbanie o terminowe uiszczanie op≥at z tym zwiπzanych,
8) zaopatrywanie UrzÍdu w niezbÍdny sprzÍt biurowy,
9) prowadzenie ksiÍgi inwentarzowej UrzÍdu,
10)nadzorowanie i wspÛ≥praca z prowadzπcym na zlecenie sprawy
bhp UrzÍdu,
11)prowadzenie spraw ochrony p.poø. UrzÍdu,
12)ochrona systemÛw i sieci informatycznej,
13)prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych
a w szczegÛlnoúci:
a) wykonywanie czynnoúci administratora sieci komputerowej,
b) wdraøanie programÛw komputerowych,
c) zg≥aszanie do rejestracji zbiorÛw danych osobowych
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
14)aktualizacja tablicy informacyjnej w UrzÍdzie,
15)dokonywanie zamÛwieÒ publicznych w zakresie prowadzonych spraw.
ß29
Do zadaÒ stanowiska d/s Obrony Cywilnej, Wojskowych i Przeciwpoøarowych naleøπ sprawy zwiπzane z obronnoúciπ kraju,
a w szczegÛlnoúci dotyczπce:
1) przygotowania ludnoúci i mienia komunalnego na wypadek
wojny,
2) wspÛ≥dzia≥ania z organami wojskowymi,
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3) administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji poboru i
ewidencji, orzekania o koniecznoúci sprawowania bezpoúredniej opieki nad cz≥onkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego øywiciela,
4) przys≥ugujπcych øo≥nierzom i cz≥onkom ich rodzin, zasi≥kÛw
na utrzymanie rodziny oraz pokrywania naleønoúci mieszkaniowych i op≥at eksploatacyjnych,
5) tworzenia formacji obrony cywilnej,
6) nak≥adania obowiπzkÛw w ramach powszechnej samoobrony ludnoúci,
7) úwiadczeÒ na rzecz obrony,
8) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
9) zakwaterowania si≥ zbrojnych,
10)prowadzenia magazynu sprzÍtu OC,
11)realizacji zadaÒ z zakresu zarzπdzania kryzysowego,
12)prowadzenia spraw przeciwpoøarowych poza sprawami przypisanymi komendantowi Gminnemu Ochrony Przeciwpoøarowej,
13)dokonywania zamÛwieÒ publicznych w zakresie prowadzonych zadaÒ.
ß30
Do zadaÒ stanowiska d/s Obywatelskich naleøπ sprawy dotyczπce w szczegÛlnoúci:
1) ewidencji ludnoúci i dowodÛw stwierdzajπcych toøsamoúÊ,
2) prowadzenia rejestru mieszkaÒcÛw i jego aktualizacji,
3) zgromadzeÒ,
4) zbiÛrek publicznych,
5) postÍpowaÒ cywilnych i karnych, w tym:
a) przyjmowania pism sπdowych i wywieszania og≥oszeÒ
o ustaleniu kuratora,
b) przyjmowania obwieszczeÒ i podawania do publicznej
wiadomoúci,
6) prowadzenia archiwum zak≥adowego.
ß31
Do zadaÒ stanowiska d/s PodatkÛw i Op≥at naleøy prowadzenie
spraw zwiπzanych z wymiarem i poborem podatkÛw i op≥at
lokalnych, podatku rolnego i leúnego oraz innych podatkÛw
i op≥at pozostajπcych w zakresie w≥aúciwoúci Gminy, a w szczegÛlnoúci:
1) prowadzenie ewidencji podatnikÛw i inkasentÛw,
2) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod wzglÍdem
zgodnoúci ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji
podatkowych sk≥adanych organowi podatkowemu,
3) przygotowywanie aktÛw administracyjnych dotyczπcych
podatkÛw i op≥at,
4) podejmowanie czynnoúci zmierzajπcych do egzekucji administracyjnej úwiadczeÒ pieniÍønych oraz postÍpowania zabezpieczajπcego,
5) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytu≥Ûw wykonawczych,
6) przygotowywanie projektÛw aktÛw dotyczπcych podatkÛw
i op≥at,
7) sporzπdzanie sprawozdaÒ dotyczπcych podatkÛw i op≥at,
8) prowadzenie dla potrzeb UrzÍdu w programie komputerowym ewidencji gruntÛw,
9) wydawanie zaúwiadczeÒ uprawniajπcych podatnika do otrzymania bonÛw paliwowych,
10)wydawanie zaúwiadczeÒ o stanie majπtkowym.
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ß32
Do zadaÒ stanowiska d/s KsiÍgowoúci naleøy:
1) przygotowywanie materia≥Ûw niezbÍdnych do uchwalenia
budøetu Gminy oraz podjÍcia uchwa≥y w sprawie absolutorium dla Zarzπdu,
2) zapewnienie obs≥ugi finansowo ñ ksiÍgowej i kasowej UrzÍdu,
oraz Kasy Zapomogowo ñ Poøyczkowej przy UrzÍdzie,
3) sporzπdzanie niezbÍdnej sprawozdawczoúci finansowo ñ
ksiÍgowej,
4) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
5) prowadzenie ksiπg rachunkowych, kartoteki materia≥owej
i ksiÍgi inwentarzowej,
6) prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,
7) dokonywanie wyceny aktywÛw oraz pasywÛw i ustalanie
wyniku finansowego,
8) prowadzenie spraw umorzeÒ úrodkÛw trwa≥ych oraz wartoúci niematerialnych i prawnych,
9) prowadzenie obs≥ugi ekonomiczno-finansowej gminnych jednostek oúwiatowych i nadzoru nad nimi w tym zakresie.
ß33
Do zadaÒ stanowiska d/s P≥ac naleøy prowadzenie spraw
obs≥ugi p≥acowej pracownikÛw UrzÍdu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w stosunku do ktÛrych Urzπd prowadzi obs≥ugÍ
finansowo-kasowπ, a w szczegÛlnoúci:
1) sporzπdzanie miesiÍcznych list p≥ac oraz stosownych sprawozdaÒ,
2) naliczanie i rozliczanie naleønego podatku dochodowego od
dochodÛw uzyskiwanych ze stosunku pracy,
3) naliczanie i odprowadzanie sk≥adek ZUS oraz prowadzenie
dokumentacji w tym zakresie,
4) prowadzenie kart wynagrodzeÒ pracownikÛw,
5) rozliczanie godzin ponadwymiarowych pracownikÛw pedagogicznych szkÛ≥ i przedszkoli,
6) prowadzenie dokumentacji do ustalenia kapita≥u poczπtkowego ubezpieczonych pracownikÛw.
ß34
Do zadaÒ stanowiska d/s Gospodarki Gruntami naleøy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wyw≥aszczenia
nieruchomoúci, a w szczegÛlnoúci zwiπzanych z:
1) gospodarowaniem i zarzπdzaniem komunalnymi gruntami
zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowÍ, w tym ich zbywanie,
oddawanie w uøytkowanie wieczyste, uøytkowanie, dzierøawÍ, najmu, uøyczenie i w zarzπd,
2) ustalenie ich wartoúci, cen i op≥at za korzystanie z nich,
3) organizowaniem przetargÛw na nieruchomoúci komunalne,
4) nabywaniem nieruchomoúci niezbÍdnych dla realizacji zadaÒ
Gminy,
5) komunalizacja gruntÛw,
6) prowadzeniem ewidencji gruntÛw komunalnych,
7) tworzeniem zasobÛw gruntÛw na cele zabudowy,
8) pierwokupem nieruchomoúci,
9) podzia≥em nieruchomoúci,
10)przekszta≥ceniem prawa uøytkowania wieczystego przys≥ugujπcego osobom fizycznym w prawo w≥asnoúci,
11)dokonywaniem zamÛwieÒ publicznych w zakresie prowadzonych spraw.
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ß35
Do zadaÒ stanowiska d/s Rolnictwa, Leúnictwa, Dzia≥alnoúci
Gospodarczej naleøy prowadzenie spraw zwiπzanych w szczegÛlnoúci z:
1) zwalczaniem zaraüliwych chorÛb zwierzÍcych,
2) ochronπ zwierzπt,
3) nasiennictwem,
4) wydawaniem zezwoleÒ na uprawÍ maku i konopi,
5) gospodarka leúnπ, w tym wydawaniem zezwoleÒ na wyrπb
drzew i krzewÛw,
6) gospodarkπ ≥owieckπ,
7) ewidencjπ dzia≥alnoúci gospodarczej,
8) wydawaniem zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw alkoholowych,
9) ustalaniem czasu pracy placÛwek handlowych, us≥ugowych
i gastronomicznych,
10)dokonywaniem zamÛwieÒ publicznych, w zakresie prowadzonych zadaÒ.
ß36
Do zadaÒ stanowiska d/s Oúwiaty, Wychowania i Zdrowia
naleøy prowadzenie spraw zwiπzanych z zadaniami Gminy jako
organu prowadzπcego Gminne przedszkola, szko≥y i placÛwki
oúwiatowe takøe zwiπzanych z kulturπ i sztukπ, kulturπ fizycznπ
i zdrowieniem a w szczegÛlnoúci spraw dotyczπcych:
1) zak≥adania, przekszta≥cania i likwidacji gminnych jednostek
oúwiatowych,
2) utrzymania tych jednostek,
3) kszta≥towania sieci przedszkoli, szkÛ≥ podstawowych i gimnazjÛw oraz granic ich obwodÛw,
4) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania
przedszkolnego,
5) zapewniania bezp≥atnego transportu dzieci do i ze szko≥y,
6) obs≥ugi administracyjnej gminnych jednostek oúwiatowych,
7) powierzania stanowisk kierowniczych w oúwiacie gminnej
i odwo≥ywania z tych stanowisk,
8) oceniania dyrektorÛw gminnych jednostek oúwiatowych,
9) zatrudniania dyrektorÛw tych jednostek jako pracownikÛw ñ
nauczycieli,
10)zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkÛ≥ i gimnazjÛw,
11)realizacji obowiπzku szkolnego i nauki,
12)organizowania wypoczynku letniego i zimowego uczniÛw,
13)wspÛ≥dzia≥ania z dyrektorami gminnych jednostek oúwiatowych w zakresie prowadzenia remontÛw i utrzymania oúwiatowej bazy materialnej,
14)prowadzenia inwestycji oúwiatowych,
15)ochrony zdrowia i zak≥adÛw opieki zdrowotnej,
16)zwalczania chorÛb zakaünych,
17)prowadzenia spraw zwiπzanych z dokonywaniem zamÛwieÒ
publicznych w zakresie wykonywanych zadaÒ.
ß37
Do stanowiska d/s Kultury i Kultury Fizycznej naleøy prowadzenie spraw zwiπzanych z utrzymaniem úwietlic, bibliotek, zespo≥Ûw sportowych, a w szczegÛlnoúci spraw dotyczπcych:
1) tworzenia, ≥πczenia i przekszta≥cania bibliotek oraz nadawania im statutÛw,
2) nadzorowania úwietlic wiejskich,
3) prowadzenia ewidencji dÛbr kultury i ewidencji zabytkÛw
znajdujπcych siÍ na terenie Gminy,
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4) inicjowania przedsiÍwziÍÊ o charakterze kulturalnym,
5) koordynowania dzia≥aÒ dotyczπcych toczπcego siÍ øycia
kulturalnego,
6) angaøowania w poszukiwaniu sojusznikÛw dla dzia≥aÒ pro-kulturalnych,
7) poszukiwania ürÛde≥ wspÛ≥finansowanie przejawÛw øycia
kulturalnego,
8) zabiegania o medialnoúÊ organizowanych imprez,
9) ewidencjonowania rÛønorakich form kultury zauwaøanych,
10)planowania wydatkÛw zwiπzanych z przedsiÍwziÍciami kulturalnymi i przedk≥adania Zarzπdowi Gminy sprawozdaÒ
finansowo-rzeczowych w tym zakresie,
11)inicjowania imprez towarzyszπcych øyciu bibliotecznemu, np.
wieczorkÛw poezji, wystaw rysunkÛw, recytacji przy muzyce itp.,
12)upowszechniania dostÍpu do ksiπøki, poszukiwania jej sprzymierzeÒcÛw,
13)ewidencjonowania przejawÛw øycia sportowego,
14)korelacji dzia≥aÒ dotyczπcych tzw. aktywnoúci sportowej
mieszkaÒcÛw,
15)realizacji zadaÒ w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu
rekreacji i wypoczynku, wspÛ≥dzia≥ania z Ludowymi Zespo≥ami Sportowymi,
16)przedk≥adania Zarzπdowi Gminy planÛw finansowych dotyczπcych imprez sportowych i sporzπdzania sprawozdaÒ w
tym zakresie.
ß38
Do zadaÒ stanowiska d/s Planowania Przestrzennego i Budownictwa naleøy prowadzenie spraw zwiπzanych z planowaniem
i zagospodarowaniem przestrzennym, a takøe budownictwem,
a w szczegÛlnoúci spraw dotyczπcych:
1) przygotowywania materia≥Ûw do dokumentÛw planistycznych
Gminy,
2) koordynacji i obs≥ugi dzia≥Ûw zwiπzanych z opiniowaniem
i uzgadnianiem dokumentÛw planistycznych,
3) przygotowywania i uchwalania miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
4) przygotowywania planÛw zagospodarowania przestrzennego
oraz wydawania odpisÛw i wypisÛw,
5) prowadzenia i aktualizacji rejestru miejscowych planÛw zagospodarowania przestrzennego,
6) oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy
i przygotowywania wynikÛw tej oceny oraz analizy wnioskÛw w sprawach sporzπdzania lub zmiany planÛw zagospodarowania przestrzennego,
7) rozliczeÒ finansowych wynikajπcych z ustaleÒ planÛw zagospodarowania przestrzennego,
8) ustaleÒ warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu,
9) prowadzenia ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10)rejestrowania decyzji dotyczπcych zagospodarowania terenu,
wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz
analizowania ich zgodnoúci z ustalonymi warunkami zabudowy
i zagospodarowania terenu,
11)prawa geologicznego i gÛrniczego,
12)dokonywania zamÛwieÒ publicznych w zakresie prowadzonych spraw.
ß39
Do zadaÒ stanowiska ds. Rozwoju Lokalnego i Drogowego
naleøy prowadzenie spraw zwiπzanych z rozwojem Gminy oraz
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zarzπdzaniem drogami gminnymi i ulicami wiejskimi, a w szczegÛlnoúci spraw dotyczπcych:
1) dokonywania zamÛwieÒ publicznych w zakresie inwestycji
i remontÛw prowadzonych na terenie Gminy, z wy≥πczeniem
inwestycji zastrzeøonych do stanowiska ds. Oúwiaty, Kultury
i Zdrowia, a takøe prowadzenia nadzoru nad realizowanymi
inwestycjami i pracami remontowymi,
2) opracowywania programÛw gospodarczych, w tym wykonywania prac strukturalnych i prognostycznych,
3) gromadzenia informacji o Gminie i przygotowywania materia≥Ûw promujπcych GminÍ na Zewnπtrz,
4) organizowania wspÛ≥pracy ze stowarzyszeniami i instytucjami promujπcymi GminÍ,
5) gromadzenia informacji o úrodkach finansowych jakie Gmina
moøe pozyskaÊ z zewnπtrz,
6) projektowania przebiegu drÛg,
7) budowy, modernizacji i ochrony drÛg,
8) zarzπdzania drogami, utrzymania porzπdku i czystoúci na
drogach,
9) prowadzenia ewidencji drÛg, ulic i placÛw,
10)okreúlania szczegÛlnego korzystania z drÛg, w tym wykorzystania pasÛw drogowych na cele niekomunikacyjne,
11)koordynacji i obs≥ugi wspÛ≥pracy z innymi zarzπdcami drÛg
publicznych,
12)ustalania nazw miejscowoúci, ulic i obiektÛw fizjograficznych, numeracji nieruchomoúci i ustawiania stosownych
tablic,
13)komunikacji PKS.
ß40
Do zadaÒ stanowiska ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
naleøy prowadzenie spraw dotyczπcych:
1) administrowania, gospodarowania i zarzπdzania lokalami
mieszkaniowymi i uøytkowymi oraz nieruchomoúciami budynkowymi,
2) dodatkÛw mieszkaniowych,
3) zamiany lokali,
4) przyznawania lokali mieszkaniowych w tym socjalnych i zastÍpczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego
zakwaterowania osÛb zwolnionych z zak≥adÛw karnych,
5) zarzπdu nieruchomoúciami wspÛlnymi,
6) przejmowania zak≥adowych budynkÛw mieszkalnych,
7) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutkÛw samowoli lokalowej,
8) stawek czynszÛw i op≥at za lokale i nieruchomoúci budynkowe,
9) tworzenia i utrzymywania terenÛw zielonych,
10)utrzymywania porzπdku i czystoúci w Gminie,
11)cmentarzy komunalnych i nieczynnych.
ß41
Do zadaÒ stanowiska ds. Ochrony årodowiska naleøy prowadzenie spraw zwiπzanych z ochronπ úrodowiska, a w szczegÛlnoúci
spraw dotyczπcych:
1) ochrony i kszta≥towania úrodowiska, a w tym:
a) ochrony powietrza atmosferycznego,
b) zezwoleÒ na usuwanie drzew i krzewÛw,
c) ograniczeÒ dotyczπcych maszyn i urzπdzeÒ technicznych,
2) ochrony úrodowiska przed odpadami innymi niø komunalne,
3) ochrony przyrody,
4) gospodarki wodnej,
5) ochrony gruntÛw rolnych i leúnych w tym:
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a)
b)
c)
d)

przeznaczenia gruntÛw na cele nierolnicze lub nieleúne,
wy≥πczania gruntÛw z produkcji,
rolniczego wykorzystania gruntÛw,
rekultywacji nieuøytkÛw oraz zdewastowanych i zdegradowanych, takøe uøyüniania innych gruntÛw,
6) dokonywania zamÛwieÒ publicznych w zakresie prowadzonych spraw.
ß42
Do zadaÒ stanowiska ds. ZamÛwieÒ Publicznych naleøy prowadzenie spraw zwiπzanych z dokonywaniem zamÛwieÒ publicznych w zakresie wykraczajπcym poza zadania innych stanowisk,
a w szczegÛlnoúci:
1) opracowywanie planu finansowego i og≥aszanie planowanych zamÛwieÒ publicznych w Biuletynie ZamÛwieÒ Publicznych,
2) prowadzenie rejestru zamÛwieÒ publicznych,
3) prowadzenie ewidencji wydatkÛw zwiπzanych z robotami,
dostawami i us≥ugami, wy≥πczonych z ustawy o zamÛwieniach publicznych,
4) prowadzenie dokumentacji i obs≥uga komisji przetargowej,
5) wspÛ≥praca ze stanowiskiem ds. kontroli w zakresie zamÛwieÒ wynikajπcych z ustawy o finansach publicznych.
ß43
Do zadaÒ stanowiska ds. kontroli naleøy:
1) prowadzenie kontroli wewnÍtrznej w UrzÍdzie, a w szczegÛlnoúci kontroli finansowej,
2) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy w zakresie zadaÒ wynikajπcych z przepisÛw
ustawy o finansach publicznych.
ß44
Do zadaÒ stanowiska ds. obs≥ugi Gminnej Komisji Rozwiπzywania Spraw Alkoholowych naleøy:
1) prowadzenie spraw dotyczπcego wychowania w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi,
2) obs≥ugi Gminnej Komisji Rozwiπzywania Spraw Alkoholowych,
3) obs≥uga kserokopiarki,
4) dokonywanie zamÛwieÒ publicznych w zakresie prowadzonych spraw.
ß45
Do zadaÒ stanowiska ds. Promocji i Integracji z Uniπ Europejskπ
naleøπ sprawy:
1) inicjowania imprez promocyjnych gminy Siedlec oraz wspÛ≥dzia≥ania z innymi podmiotami w ich organizacji,
2) planowania i realizacji przedsiÍwziÍÊ zwiπzanych z promocjπ
gminy,
3) planowania i realizacji budøetu promocyjnego gminy,
4) inicjowania i koordynacji dzia≥aÒ w zakresie publikacji informatorÛw, opracowaÒ i wydawnictw promocyjnych, aktualizowania strony internetowej gminy,
5) wspÛ≥pracy z innymi instytucjami zajmujπcymi siÍ promocjπ
w tym takøe organizacjami pozarzπdowymi,
6) przekazywania informacji do prasy, radia, telewizji o dzia≥alnoúci gminy,
7) úledzenia, gromadzenia, komentowania informacji dotyczπcych gminy ukazujπcych siÍ w úrodkach masowego przekazu,
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8) prowadzenia spraw uczestnictwa Gminy Siedlec w Stowarzyszeniu Region Koz≥a,
9) gromadzenia informacji o Unii Europejskiej np. opracowaÒ,
publikacji, folderÛw,
10)popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej przez zamieszczanie
w lokalnej prasie stosownych publikacji,
11)wspÛ≥pracy ze úrodowiskami szkolnymi w sprawie popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej,
12)utrzymania bieøπcych kontaktÛw z Centrami Informacji Europejskiej,
13)udzia≥u w szkoleniach, seminariach itp. na temat úrodkÛw
tzw. pomocowych bÍdπcych do dyspozycji paÒstw aspirujπcych do cz≥onkostwa w Unii Europejskiej.
ß46
Do zadaÒ komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpoøarowej
naleøy prowadzenie spraw zwiπzanych z ochronπ przeciwpoøarowπ, a w szczegÛlnoúci:
1) podejmowanie spraw zwiπzanych z wdraøaniem postÍpu
i doradztwem technicznym w dziedzinie ochrony przeciwpoøarowej,
2) sporzπdzanie planÛw, analiz, prognoz, ocen oraz sprawozdaÒ
z zakresu realizowanych zadaÒ,
3) nadzÛr nad utrzymaniem sprzÍtu i wyposaøenia jednostek
OSP we w≥aúciwym stanie technicznym i gotowoúci do
zadaÒ ratowniczych,
4) koordynacja dzia≥alnoúci ochotniczych straøy poøarnych w
zakresie operacyjno-technicznym na terenie gminy,
5) organizacja i prowadzenie szkolenia cz≥onkÛw ochotniczych
straøy poøarnych z terenu gminy,
6) organizacja ÊwiczeÒ taktyczno-bojowych jednostek ochotniczych straøy poøarnych z terenu gminy,
7) wspÛ≥udzia≥ w organizacji zawodÛw sportowo-poøarnych,
8) dokonywanie kontroli gotowoúci bojowej jednostek ochotniczych straøy poøarnych z terenu gminy,
9) opiniowanie wnioskÛw ochotniczych straøy poøarnych kierowanych do organÛw administracji i innych podmiotÛw,
10)inicjowanie dzia≥alnoúci w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpoøarowej,
11)nadzÛr i kontrola zasad przestrzegania przepisÛw przeciwpoøarowych w jednostkach organizacyjnych gminy.

ROZDZIA£ VII
Postanowienia koÒcowe
ß47
Za≥πcznik nr 1-4 do Regulaminu stanowiπ jego integralnπ czÍúÊ.
ß48
Zmiany Regulaminu w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.
ß49
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß50
Traci moc uchwa≥a Nr VIII/48/91 Rady Gminy Siedlec z dnia 25
kwietnia 1991 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Gminy.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 37

ó 4522 ó

ß51
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
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ß52
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Gminy
w Siedlcu.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) W≥adys≥aw Leúnik

Za≥πcznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
UrzÍdu Gminy w Siedlcu ustalonego
Uchwa≥π Nr XXXIV/193/2002 r.
Rady Gminy Siedlec
z dnia 11 lutego 2002 roku

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 37

ó 4523 ó

Za≥πcznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
UrzÍdu Gminy w Siedlcu ustalonego
uchwa≥π Nr XXXIV/193/2002
Rady Gminy Siedlec
z dnia 11 lutego 2002 r.

ZASADY PODPISYWANIA PISM
ß1
WÛjt podpisuje:
1) zarzπdzenia i regulaminy wewnÍtrzne,
2) pisma zwiπzane z reprezentowaniem Gminy na zewnÍtrz,
3) pisma zawierajπce oúwiadczenia woli w zakresie bieøπcej
dzia≥alnoúci Gminy,
4) odpowiedzi na skargi, wnioski i listy dotyczπce dzia≥alnoúci
UrzÍdu i jego pracownikÛw,
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do ktÛrych wydawania w jego imieniu nie upowaøni≥ pracownikÛw UrzÍdu,
6) decyzje z zakresu administracji publicznej podejmowane
przez Zarzπd,
7) pe≥nomocnictwa i upowaønienia do dzia≥ania w jego imieniu,
w tym pisma wyznaczajπce osoby uprawnione do podejmowania czynnoúci z zakresu prawa pracy wobec pracownikÛw
UrzÍdu,
8) pisma zawierajπce pe≥nomocnictwa do reprezentowania
Gminy przed sadami i organami administracji,
9) oúwiadczenia woli UrzÍdu jako pracodawcy,
10)odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych,
11)pisma zawierajπce odpowiedzi na postulaty mieszkaÒcÛw,
zg≥aszanie za poúrednictwem radnych i so≥tysÛw,
12)inne pisma, jeúli ich podpisywanie WÛjt zastrzeg≥ dla siebie.
ß2
ZastÍpca WÛjta, Sekretarz i Skarbnik podpisujπ pisma pozostajπce w zakresie ich zadaÒ, nie zastrzeøone do podpisu WÛjta.
ß3
Kierownik UrzÍdu Stanu Cywilnego i jego zastÍpca podpisujπ
pisma pozostajπce w zakresie ich zadaÒ.
ß4
Pe≥nomocnik Ochrony Informacji Niejawnych podpisuje pisma
pozostajπce w zakresie jego zadaÒ.
ß5
Pracownicy UrzÍdu podpisujπ:
1) pisma zwiπzane z zakresem dzia≥ania stanowiska pracy, nie
zastrzeøone do podpisu WÛjta,
2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do za≥atwienia ktÛrych zostali upowaønieni przez WÛjta.
ß6
Pracownicy przygotowujπ projekty pism, w tym decyzji administracyjnych parafujπc je swoim podpisem umieszczonym na
koÒcu tekstu projektu z lewej strony.
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ß7
Projekty aktÛw prawnych organÛw gminy, projekty umÛw,
porozumieÒ oraz decyzji administracyjnych o skomplikowanym
charakterze wymagajπ akceptacji radcy prawnego.

Za≥πcznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
UrzÍdu Gminy w Siedlcu ustalonego
Uchwa≥π Nr XXXIV/193/2002 r.
Rady Gminy Siedlec
z dnia 11 lutego 2002 r.
ZASADY PLANOWANIA PRACY
ß1
1. Planowanie pracy w UrzÍdzie ma charakter zadaniowy i s≥uøy
sprecyzowaniu zdaÒ na≥oøonych na poszczegÛlne stanowiska pracy oraz wytyczaniu i koordynacji przedsiÍwziÍÊ zmierzajπcych do realizacji tych zadaÒ.
2. Przedmiotem planowania pracy w UrzÍdzie sπ waøniejsze problemy i zjawiska wymagajπce podjÍcia dzia≥aÒ przez Urzπd.
3. Planowanie nie obejmuje zadaÒ bieøπcych o charakterze
rutynowym i powtarzalnym.
ß2
1. Roczny plan pracy ustala WÛjt do dnia 31 grudnia roku
poprzedniego.
2. Roczny plan pracy UrzÍdu obejmuje zadania poszczegÛlnych
stanowisk pracy oraz zadania UrzÍdu nie przypisane tym
stanowiskom.
3. Sekretarz Gminy Przedk≥ada WÛjtowi w terminie do 30
listopada roku poprzedniego propozycje zadaÒ nie przypisanych poszczegÛlnym stanowiskom pracy.
4. Stanowiska pracy przedk≥adajπ WÛjtom i Sekretarzowi Gminy
w terminie do 15 listopada roku poprzedniego propozycje
swych zadaÒ.
ß3
Roczny plan pracy UrzÍdu obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) zadania wyszczegÛlnione do realizacji,
2) sposÛb oraz termin realizacji zadania,
3) osoby odpowiedzialne za realizacjÍ zadania,
4) wskazanie wspÛ≥dzia≥ajπcych w zakresie realizacji zadania,
5) zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy UrzÍdu,
6) plan szkoleÒ pracownikÛw UrzÍdu.
ß4
1. Roczny plan pracy UrzÍdu podlega aktualizacji stosownie do
modyfikacji zakresu zadaÒ UrzÍdu wynikajπcych ze zmian
stanu prawnego i innych przyczyn.
2. Aktualizacji rocznego planu pracy UrzÍdu dokonuje WÛjt w
formie aneksu.
ß5
PoszczegÛlne stanowiska pracy dokonujπ w formie aneksu
aktualizacji swych planÛw stanowiskowych oraz odpowiadajπ za
ich terminowπ i pe≥nπ realizacjÍ.
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ß6
1. Za terminowπ i pe≥nπ realizacjÍ zadaÒ wynikajπcych z rocznego planu pracy UrzÍdu odpowiada WÛjt.
2. Na podstawie materia≥Ûw w≥asnych i informacji uzyskanych
od poszczegÛlnych stanowisk pracy, Sekretarz Gminy przedk≥ada WÛjtowi pisemne sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy UrzÍdu w terminie do 15 lutego nastÍpnego roku.

2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia kontrolowanych.

ß7
Sekretarz kontroluje na bieøπco realizacjÍ rocznego planu pracy
UrzÍdu i rozlicza podleg≥ych pracownikÛw z wykonania zadaÒ
ujÍtych w planie.

ß5
Kontroli dokonujπ:
1. WÛjt lub osoba dzia≥ajπca na podstawie pe≥nomocnictwa
udzielonego przez WÛjta.
2. ZastÍpca WÛjta w zakresie ustalanym przez WÛjta.
3. Sekretarz Gminy w zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych.
4. Skarbnik Gminy w zakresie finansowo-ksiÍgowym.

Za≥πcznik Nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
UrzÍdu Gminy w Siedlcu ustalonego
Uchwa≥π Nr XXXIV/193/2002 r.
Rady Gminy Siedlec
z dnia 11 lutego 2002 r.

KONTROLA WEWN TRZNA
ß1
Kontrola pracownikÛw i poszczegÛlnych stanowisk pracy UrzÍdu
dokonywana jest pod wzglÍdem:
a) legalnoúci,
b) gospodarczoúci,
c) rzetelnoúci,
d) celowoúci,
e) skutecznoúci.
ß2
Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutkÛw ewentualnych
nieprawid≥owoúci, ustalenie osÛb odpowiedzialnych za stwierdzenie nieprawid≥owoúci oraz okreúlenie sposobÛw naprawienia
stwierdzonych nieprawid≥owoúci i przeciwdzia≥ania im w przysz≥oúci.
ß3
W UrzÍdzie przeprowadza siÍ nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe ñ obejmujπce ca≥oúÊ lub obszernπ czÍúÊ dzia≥alnoúci samodzielnych stanowisk,
2) problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci stanowiska, stanowiπce niewielki fragment jego dzia≥alnoúci,
3) wstÍpne ñ obejmujπce kontrole zamierzeÒ i czynnoúci przed
ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
4) bieøπce ñ obejmujπce czynnoúci w toku,
5) sprawdzajπce (nastÍpne) ñ majπce miejsce po dokonaniu
okreúlonych czynnoúci, w szczegÛlnoúci majπce na celu
ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania kontrolowanego stanowiska.
ß4
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπce bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia≥alnoúci wed≥ug kryteriÛw okreúlonych w ß3.

ß6
1. Z przeprowadzanej kontroli kompleksowej sporzπdza siÍ, w
terminie 5 dni od daty jej zakoÒczenia protokÛ≥ pokontrolny.
2. ProtokÛ≥ pokontrolny powinien zawieraÊ:
a) okreúlenie kontrolowanego stanowiska,
b) imiÍ i nazwisko kontrolujπcego,
c) datÍ rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
d) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objÍtego kontrolπ.
e) imiÍ i nazwisko osoby zajmujπcej kontrolowane stanowisko,
f) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzone nieprawid≥owoúci oraz wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych
ustalenia zawarte w protokole,
g) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
h) podpisy kontrolujπcego oraz pracownika zajmujπcego
kontrolowane stanowisko lub notatkπ o odmowie podpisania protoko≥u z podaniem przyczyny odmowy,
i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniÍcia stwierdzonych nie prawid≥owoúci.
ß7
W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez osobÍ zajmujπcπ kontrolowane stanowisko, osoby te sπ zobowiπzane do
z≥oøenia na rÍce kontrolujπcego w terminie 3 dni od daty
odmowy, pisemnego wyjaúnienia jej przyczyn.
ß8
ProtokÛ≥ sporzπdza siÍ w 2 egzemplarzach, ktÛre otrzymujπ:
kontrolujπcy i kontrolowany.
ß9
1. Z kontroli innych niø kompleksowe sporzπdza siÍ notatkÍ
s≥uøbowπ zawierajπcπ odpowiednio elementy przewidziane
dla protoko≥u pokontrolnego.
2. WÛjt moøe poleciÊ sporzπdzenie protoko≥u pokontrolnego
takøe z innych kontroli niø kompleksowe.
ß10
SzczegÛ≥owe zasady wykonywania kontroli wewnÍtrznej i obiegu dowodÛw finansowo-ksiÍgowych okreúli WÛjt odrÍbnym
zarzπdzeniem.
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UCHWA£A Nr XXXIV/194/2002 RADY GMINY SIEDLEC
z dnia 11 lutego 2002 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy Siedlec
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorÛw,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. Nr 71, poz. 733) uchwala siÍ co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ zasady wynajmowania lokali wchodzπcych w sk≥ad
mieszkaniowego zasobu gminy Siedlec w brzmieniu za≥πcznika
do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Siedlec.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie czternastu dni od dnia
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) W≥adys≥aw Leúnik

Za≥πcznik
do uchwa≥y Nr XXXIV/194/2002
Rady Gminy Siedlec
z dnia 11 lutego 2002 roku

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZ•CYCH W
SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SIEDLEC

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
IlekroÊ w niniejszym za≥πczniku lub ustawie jest mowa o:
1) ustawie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustawÍ z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorÛw, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
2) lokalu ñ naleøy przez to rozumieÊ lokal zdefiniowany w art.
2, ust. 1, pkt 4 wyøej wymienionej ustawy,
3) lokalu zamiennym ñ naleøy przez to rozumieÊ lokal zdefiniowany w art. 2, ust. 1, pkt 6 wyøej wymienionej ustawy,
4) lokalu zamiennym ñ naleøy przez to rozumieÊ lokal zdefiniowany w art. 2, ust. 1 pkt 6 wyøej wymienionej ustawy,

5) najniøszej emeryturze ñ naleøy przez to rozumieÊ kwotÍ
najniøszej emerytury og≥oszonπ przez Prezesa ZUS w Dzienniku UrzÍdowym Rzeczpospolitej Polskiej ìMonitor Polskiî na
podstawie przepisÛw ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeÒ Spo≥ecznych,
6) zamieszkiwaniu w warunkach przegÍszczenia ñ naleøy przez
to rozumieÊ sytuacjÍ mieszkaniowπ, w ktÛrej na 1 osobÍ
zamieszkujπcπ lokal przypada 5 lub mniej niø m2,
7) liúcie mieszkaniowej ñ naleøy przez to rozumieÊ listÍ osÛb
uprawnionych do zawarcia umÛw najmu na lokale mieszkalne,
8) liúcie socjalnej ñ naleøy przez to rozumieÊ listÍ osÛb uprawnionych do zawarcia umÛw najmu na lokale socjalne,
9) miejscowoúÊ pobliska ñ miejscowoúÊ, do ktÛrej czas dojazdu
publicznymi úrodkami transportu przewidziany w rozk≥adzie
jazdy, ≥πcznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony
dwÛch godzin, liczπc od przystanku w obrÍbie miejscowoúci,
w ktÛrej obecnie najemca zamieszkuje.

ROZDZIA£ II
Warunki zamieszkiwania i wysokoúÊ dochodu gospodarstwa
domowego uzasadniajπcπ oddanie w najem lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego
1. Lokale i lokale socjalne mogπ byÊ wynajmowane osobom,
ktÛre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiπgajπ dochody w granicach okreúlonych w pkt 3 i pkt 4
niniejszego rozdzia≥u.
2. Przez osoby, ktÛre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, rozumie siÍ osoby nie majπce tytu≥u prawnego do
innego lokalu:
a) zamieszkujπce w warunkach przegÍszczenia,
b) mieszkajπce w lokalach, ktÛre wed≥ug opinii nadzoru
budowlanego zagraøajπ øyciu i mieniu jego mieszkaÒcÛw,
c) opuszczajπce dom dziecka w wyniku osiπgniÍcia pe≥noletnoúci, jeøeli zosta≥y zatrudnione na terenie gminy
Siedlec,
d) zosta≥y pozbawione lokalu mieszkalnego w wyniku klÍski
øywio≥owej lub katastrofy,
e) zamieszkujπce z osobπ skazanπ prawomocnym wyrokiem sπdowym za znÍcanie siÍ nad niπ lub rodzinπ.
3. Lokale wynajmowane na czas nieoznaczony mogπ byÊ wynajmowane osobom, ktÛrych miesiÍczny dochÛd netto na
jednπ osobÍ w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie
przekracza 100% kwoty najniøszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 80% tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym.
4. Lokale socjalne mogπ byÊ wynajmowane osobom, ktÛrych
miesiÍczny dochÛd netto na jednπ osobÍ w gospodarstwie
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domowym wnioskodawcy nie przekracza 70% kwoty najniøszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50%
tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

ROZDZIA£ III
Kryteria wyboru osÛb, ktÛrym przys≥uguje pierwszeÒstwo
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego
1. Osoby ubiegajπce siÍ o wynajem lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego bÍdπ kwalifikowane do zawarcia
umowy w pierwszej kolejnoúci przy uwzglÍdnieniu nastÍpujπcych kryteriÛw:
a) czas oczekiwania na przydzia≥ lokalu (starszeÒstwo z≥oøonego wniosku),
b) sytuacja mieszkaniowa wnioskodawcy (stan techniczny
lokalu i stopieÒ wyposaøenia go w urzπdzenia techniczne
lokalu),
c) sytuacja zdrowotna wnioskodawcy (schorzenia, szczegÛlne zalecenia lekarzy),
d) sytuacja materialna wnioskodawcy (wysokoúÊ osiπganych dochodÛw).
2. PierwszeÒstwo zawarcia umowy na czas nieoznaczony przys≥uguje osobom:
a) ktÛrym naleøy dostarczyÊ lokal zamienny w zwiπzku z
koniecznoúciπ rozbiÛrki lub remontu budynku, w ktÛrym
zamieszkuje,
b) ubiegajπcym siÍ o zamianÍ lokalu zajmowanego na lokal
o mniejszej powierzchni lub o niøszym standardzie.
3. PierwszeÒstwo zawarcia umowy na lokal socjalny przys≥uguje osobom oczekujπcym na lokal socjalny z tytu≥u wyroku
sπdowego.
4. UmowÍ na lokal socjalny zawiera siÍ na okres 2 lat.

ROZDZIA£ IV
Tryb rozpatrywania i za≥atwiania wnioskÛw o najem lokali
zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych
oraz sposÛb poddania tych spraw kontroli spo≥ecznej
1. Z≥oøony przez wnioskodawcÍ wniosek o przydzia≥ lokalu na
czas nieoznaczony oraz na lokal socjalny, po rozpatrzeniu czy
wniosek spe≥nia wymogi osoby nie majπcej zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych, zostaje ujÍty na liúcie mieszkaniowej bπdü na liúcie socjalnej.
2. Lista mieszkaniowa i lista socjalna tworzona jest na dany rok
kalendarzowy.
3. Osoby znajdujπce siÍ na listach osÛb uprawnionych do
zawarcia umÛw najmu, a ktÛre nie otrzyma≥y przydzia≥u w
danym roku kalendarzowym, sπ zobowiπzane do z≥oøenia w
terminie do 30 listopada mijajπcego roku ponownego wniosku o ujÍcie na liúcie osÛb uprawnionych na nastÍpny rok.
Nie z≥oøenie ponownego wniosku uznane zostanie jako
rezygnacja z ubiegania siÍ o lokal zasobÛw gminy.
4. Przydzia≥ wolnego lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu
socjalnego dokonuje Zarzπd Gminy po zaciπgniÍciu opinii
Komisji Mieszkaniowej.

Poz. 1107

5. KomisjÍ Mieszkaniowπ powo≥uje i odwo≥uje zarzπdzeniem
WÛjt Gminy Siedlec.
6. Komisja Mieszkaniowa opiniuje z≥oøenie wniosku o przydzia≥
lokalu, wnioskuje o ujÍciu bπdü odmowie umieszczenia
wnioskodawcy na liúcie mieszkaniowej oraz na liúcie socjalnej.
7. W przypadku zwolnienia siÍ lokalu bπdü lokalu socjalnego
Urzπd Gminy w Siedlcu zawiadamia pierwszπ osobÍ z listy
mieszkaniowej lub socjalnej o moøliwoúci zawarcia umowy
najmu. Nie zawarcie umowy na wskazany lokal w ciπgu 30
dni od dnia zawiadomienia bez uzasadnionej przyczyny
powoduje wygaúniÍcie uprawnieÒ do zawarcia umÛw najmu.
8. Lista mieszkaniowa oraz lista socjalna podawane sπ do publicznej wiadomoúci poprzez ich wywieszenie na okres jednego
miesiπca na tablicy og≥oszeÒ w UrzÍdzie Gminy w Siedlcu.

ROZDZIA£ V
Zasady postÍpowania w stosunku do osÛb, ktÛre pozosta≥y
w lokalu opuszczonym przez najemcÍ lub w lokalu, w ktÛrego
najem nie wstπpi≥y po úmierci najemcy
1. Zarzπd Gminy Siedlec moøe zawrzeÊ umowÍ najmu z osobami, ktÛre pozosta≥y w lokalu opuszczonym przez najemcÍ,
jeøeli sπ jego dzieÊmi, rodzicami, osobami przysposobionymi
lub innymi osobami, wobec ktÛrych najemca by≥ zobowiπzany do úwiadczeÒ alimentacyjnych.
2. Osoby, ktÛre pozosta≥y w lokalu po úmierci najemcy a nie
wstπpi≥y w najem na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego
obowiπzane sπ do przekazania lokalu do dyspozycji wynajmujπcego w terminie 1 miesiπca.
3. W szczegÛlnie uzasadnionych przypadkach Zarzπd Gminy
Siedlec moøe zawrzeÊ umowÍ najmu z osobami, ktÛre po
úmierci najemcy nie wstπpi≥y w najem na podstawie art. 691
Kodeksu cywilnego.
ROZDZIA£ VI
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni uøytkowej
przekraczajπcej 80 m2
Lokale mieszkalne o powierzchni uøytkowej powyøej 80 m2
mogπ byÊ wynajmowanego na zasadzie czynszu wolnego ustalanego w drodze przetargu.

ROZDZIA£ VII
Kryteria zamieszkiwania kwalifikujπce wnioskodawcÍ do ich
poprawy
1. Najemcy lokali zamieszkujπcy w warunkach przegÍszczenia
sπ uprawnieni do ubiegania siÍ o poprawÍ warunkÛw mieszkaniowych.
2. Najemcy lokali bÍdπcy w wieku powyøej 65 lat bπdü o
niezdolnoúci do samodzielnej egzystencji sπ uprawnieni do
ubiegania siÍ o poprawÍ warunkÛw mieszkaniowych bez
wzglÍdu na wielkoúÊ powierzchni mieszkalnej przypadajπcej
na jednego cz≥onka gospodarstwa domowego.
3. Z≥oøone wnioski opiniuje Komisja Mieszkaniowa, proponujπc
ujÍcie bπdü odnowÍ umieszczenia na liúcie osÛb zakwalifikowanych do poprawy warunkÛw zamieszkania.
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ROZDZIA£ VIII
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzπcych w sk≥ad
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiÍdzy najemcami lokali naleøπcych do tego zasobu a osobami zajmujπcymi lokale w innych zasobach
1. Najemcy lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy mogπ dokonywaÊ pomiÍdzy sobπ zamiany zajmowanych lokali po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmujπcego.
2. Najemcy lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy mogπ dokonywaÊ zamiany zajmowanych lokali
z osobami zajmujπcymi lokale w innych zasobach po uzyskaniu zgody wynajmujπcego.

ROZDZIA£ IX
Prawa i obowiπzki wynajmujπcego oraz najemcy
1. Wynajmujπcy jest zobowiπzany do zapewnienia sprawnego
dzia≥ania istniejπcych urzπdzeÒ technicznych budynku umoøliwiajπcych najemcy korzystanie z oúwietlenia, ogrzewania
lokalu, ciep≥ej i zimnej wody, zbiorczej anteny i innych
urzπdzeÒ naleøπcych do wyposaøenia lokalu lub budynku.
2. Do wynajmujπcego naleøy:
a) utrzymanie w naleøytym stanie, porzπdku i czystoúci
pomieszczeÒ i urzπdzeÒ budynku, s≥uøπcych do wspÛlnego uøytku mieszkaÒcÛw i urzπdzeÒ oraz jego otoczenia,
b) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeÒ i urzπdzeÒ oraz przywrÛcenie poprzedniego stanu budynku
uszkodzonego, niezaleønie od przyczyn, z tym, øe najemcÍ obciπøa obowiπzek pokrycia szkÛd powsta≥ych z jego
winy,
c) dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany instalacji i elementÛw wyposaøenia technicznego, w zakresie
nie obciπøajπcym najemcy, a zw≥aszcza:
ñ napraw i wymiany wewnÍtrznych instalacji wodociπgowej, gazowej i ciep≥ej wody (bez urzπdzeÒ odbiorczych) a takøe napraw i wymiany wewnÍtrznej instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz anteny zbiorczej
(z wyjπtkiem osprzÍtu),
ñ wymiana piecÛw grzewczych, stolarki okiennej
i drzwiowej oraz pod≥Ûg, posadzek i wyk≥adzin pod≥ogowych a takøe tynkÛw.

Poz. 1107

3. Najemca jest obowiπzany utrzymywaÊ lokal i pomieszczenia
do niego przynaleøne we w≥aúciwym stanie technicznym
i sanitarnym. Najemca jest takøe obowiπzany dbaÊ i chroniÊ
przed uszkodzeniem lub dewastacjπ czÍúci budynku przeznaczone do wspÛlnego korzystania, jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
4. NajemcÍ obciπøa naprawa i konserwacja:
a) pod≥Ûg, posadzek, wyk≥adzin pod≥ogowych oraz úciennych ok≥adzin ceramicznych, szklanych i innych w kuchni
i pomieszczeniach sanitarnych,
b) okien i drzwi,
c) wbudowanych mebli, ≥πcznie z ich wymianπ,
d) trzonÛw kuchennych, kuchni i grzejnikÛw wody przep≥ywowej (gazowych, elektrycznych i wÍglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzikÛw, mis klozetowych, zlewozmywakÛw i umywalek wraz z syfonami, baterii i
zaworÛw czerpalnych oraz innych urzπdzeÒ sanitarnych,
w ktÛre lokal jest wyposaøony, ≥πcznie z ich wymianπ,
e) osprzÍtu i zabezpieczeÒ instalacji elektrycznej z wy≥πczeniem wymiany przewodÛw,
f) piecÛw wÍglowych i akumulacyjnych bπdü wymiana
zuøytych elementÛw,
g) etaøowego centralnego ogrzewania a w wypadku gdy nie
zosta≥o ono zainstalowane na koszt wynajmujπcego,
takøe jego wymiana,
h) przewodÛw op≥ywowych urzπdzeÒ sanitarnych aø do
pionÛw zbiorczych, w tym niezw≥oczne usuwanie ich
niedroønoúci,
i) innych elementÛw wyposaøenia lokalu i pomieszczeÒ
przynaleønych poprzez:
ñ malowania lub tapetowania oraz naprawÍ uszkodzeÒ
tynkÛw úcian i sufitÛw,
ñ malowanie drzwi i okien od strony wewnÍtrznej,
wbudowanych mebli, urzπdzeÒ kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed
korozjπ.
5. Najemca obowiπzany jest do naprawiania szkÛd powsta≥ych
z jego winy. OdpowiedzialnoúÊ najemcy i pe≥noletnich osÛb
stale z nim zamieszkujπcych za powsta≥π szkodÍ jest solidarna.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) W≥adys≥aw Leúnik
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1108
UCHWA£A Nr XXXIV/195/2002 RADY GMINY SIEDLEC
z dnia 11 lutego 2002 r.
w sprawie szczegÛ≥owych zasad utrzymania czystoúci i porzπdku na terenie gminy Siedlec
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159) i art. 4 ustawy z dnia
13 wrzeúnia 1996 r. o utrzymaniu czystoúci i porzπdku w
gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pÛün.zm.) po
zasiÍgniÍciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wolsztynie uchwala siÍ co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ ìSzczegÛ≥owe zasady utrzymania czystoúci i porzπdku
na terenie gminy Siedlecî stanowiπce za≥πcznik nr 1 do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Traci moc uchwa≥a Nr XXX/191/98 Rady Gminy w Siedlcu
z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie ìRegulaminu szczegÛ≥owych zasad utrzymania czystoúci i porzπdku na terenie gminy
Siedlec.î
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) W≥adys≥aw Leúnik

Za≥πcznik nr 1
do Uchwa≥y Nr XXXIV/195/2002
Rady Gminy w Siedlcu
z dnia 11 lutego 2002 r.

SZCZEG”£OWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOåCI
I PORZ•DKU NA TERENIE GMINY SIEDLEC

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
IlekroÊ w dalszej czÍúci uchwa≥y jest mowa o:
1) ustawie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustawÍ z dnia 13 wrzeúnia 1996 r. o utrzymaniu czystoúci i porzπdku w gminach
(Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pÛün.zm.),

2) w≥aúcicielach nieruchomoúci ñ naleøy przez to rozumieÊ
takøe wspÛ≥w≥aúcicieli, uøytkownikÛw wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajπce nieruchomoúci w
zarzπdzie lub uøytkowniku, a takøe inne podmioty w≥adajπce
nieruchomoúciπ,
3) odpadach komunalnych ñ naleøy przez to rozumieÊ odpady
powstajπce w gospodarstwach domowych, a takøe odpady
nie zawierajπce odpadÛw niebezpiecznych pochodzπce od
innych wytworÛw odpadÛw, ktÛre ze wzglÍdu na swÛj
charakter, lub sk≥ad sπ podobne do odpadÛw powstajπcych
w gospodarstwach domowych,
4) nieczystoúciach ciek≥ych ñ rozumie siÍ przez to úcieki gromadzone przejúciowo w zbiornikach bezodp≥ywowych,
5) odpadach niebezpiecznych ñ rozumie siÍ przez to odpady:
a) naleøπce do kategorii lub rodzajÛw odpadÛw okreúlonych
na liúcie A za≥πcznika nr 2 do ustawy o odpadach oraz
posiadajπce co najmniej jednπ z w≥aúciwoúci wymienionych w za≥πczniku nr 4 do ustawy lub
b) naleøπce do kategorii lub rodzaju odpadÛw okreúlonych
na liúcie B za≥πcznika nr 2 do ustawy i zawierajπce
ktÛrykolwiek ze sk≥adnikÛw wymienionych w za≥πczniku
nr 3 do ustawy oraz posiadajπce co najmniej jednπ
z w≥aúciwoúci wymienionych w za≥πczniku nr 3 do ustawy oraz posiadajπce co najmniej jednπ z w≥aúciwoúci
wymienionych w za≥πczniku nr 4 do ustawy o odpadach.
6) przedsiÍbiorcy ñ naleøy przez to rozumieÊ jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, ktÛre uzyska≥y zezwolenie na
prowadzenie dzia≥alnoúci na podstawie art. 7 ustawy, bπdü
teø gminne jednostki organizacyjne, ktÛre nie majπ obowiπzku uzyskania w/w zezwolenia, ale muszπ spe≥niaÊ warunki
wymagane przy udzieleniu zezwoleÒ,
7) stacjach zlewnych ñ rozumie siÍ przez instalacje i urzπdzenia
zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy
oczyszczalniach úciekÛw, s≥uøπce do przyjmowania nieczystoúci ciek≥ych dowoøonych pojazdami asenizacyjnymi
z miejsc gromadzenia,
8) zbiornikach bezodp≥ywowych ñ rozumie siÍ przez to instalacje i urzπdzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoúci
ciek≥ych w miejscu ich powstania,
9) zwierzÍtach domowych ñ naleøy przez to rozumieÊ w szczegÛlnoúci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, úwinki morskie, ryby akwariowe oraz inne zwierzÍta uznane za nadajπce
siÍ do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych,
10)zwierzÍtach gospodarskich ñ naleøy przez to rozumieÊ w
szczegÛlnoúci: úwinie, owce, kozy, konie, byd≥o, kury, kaczki,
gÍsi, go≥Íbie, indyki, krÛliki, nutrie, norki, tchÛrzofretki, lisy,
ryby hodowlane, pszczo≥y oraz inne zwierzÍta nie wymienione w pkt 9.
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ROZDZIA£ II
Utrzymanie porzπdku i czystoúci na terenie nieruchomoúci
ß1
W≥aúciciele nieruchomoúci zapewniajπ utrzymanie czystoúci i porzπdku oraz zobowiπzani sπ do:
1) wyposaøenia nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych (tj. zamkniÍte pojemniki, kontenery oraz worki odpowiednio oznaczone) oraz utrzymania
ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porzπdkowy, i technicznym,
2) wyposaøenia nieruchomoúci w zbiornik bezodp≥ywowy nieczystoúci ciek≥ych bπdü przydomowπ oczyszczalniÍ úciekÛw
bytowych, a tam gdzie to moøliwe przy≥πczenia nieruchomoúci do istniejπcej sieci kanalizacyjnej,
3) okresowego usuwania bπdü unieszkodliwiania powstajπcych
na terenie nieruchomoúci odpadÛw komunalnych w sposÛb
nieuciπøliwy dla úrodowiska,
4) usuwania z chodnikÛw po≥oøonych wzd≥uø nieruchomoúci
b≥ota, úniegu, lodu i innych zanieczyszczeÒ,
5) dbania o estetyczny wyglπd budynkÛw, parkanÛw i ogrodzeÒ
oraz otoczenia ñ upiÍkszanie zieleniπ i ukwieceniem,
6) utrzymania w czystoúci i porzπdku obiektÛw budowlanych
s≥uøπcych do celÛw handlowych, gastronomicznych, magazynowych jak rÛwnieø najbliøszego otoczenia i jego zaplecza,
7) utrzymania w czystoúci i porzπdku miejsc wyznaczonych do
mycia i naprawy pojazdÛw samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi,
8) pielÍgnacji kwietnikÛw, klombÛw zieleni zarÛwno na terenie
nieruchomoúci jak i przed niπ,
9) utrzymania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp, zapewniajπc bezpieczeÒstwo ludzi i mienia,
10)usuwania obiektÛw przeznaczonych do rozbiÛrki nie pÛüniej
niø w ciπgu jednego roku.
ß2
1. Usuwanie bπdü unieszkodliwianie odpadÛw, o ktÛrych mowa
w ß1 pkt 3 wykonane bÍdzie przez Zak≥ad Eksploatacji
UrzπdzeÒ Komunalnych w Siedlcu lub przez przedsiÍbiorcÍ
posiadajπcego zezwolenie WÛjta Gminy Siedlec na prowadzenie dzia≥alnoúci w zakresie zbierania, przewozu, odzysku
lub unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych, lub w zakresie
oprÛøniania zbiornikÛw bezodp≥ywowych i transportu nieczystoúci ciek≥ych.
2. Ustala siÍ czÍstotliwoúÊ usuwania odpadÛw komunalnych
sta≥ych zachowujπc podstawowe przepisy higieniczno-sanitarne i ochrony úrodowiska nie rzadziej jednak jak raz na
tygodnie.
3. OprÛønianie zbiornikÛw bezodp≥ywowych (szamb) nastÍpowaÊ winno z czÍstotliwoúciπ zapewniajπcπ niedopuszczenie
do ich przepe≥nienia i wylewania siÍ zawartoúci na powierzchniÍ terenu.
ß3
1. Do wywozu odpadÛw komunalnych ñ sta≥ych, jednostki
wymienione w ß2 zobowiπzane sπ uøywaÊ samochodÛw
specjalnych lub przystosowanych przyczep posiadajπcych
zabezpieczenie przed rozsypaniem przewoøonego ≥adunku.
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2. Do wywozu odpadÛw komunalnych ñ ciek≥ych, jednostki
wymienione w ß2 zobowiπzane sπ uøywaÊ samochodÛw
asenizacyjnych lub naczep ciπgnikowych. Pojazdy powinny
byÊ szczelne, czyste oraz oznakowane w sposÛb umoøliwiajπcy identyfikacjÍ úwiadczπcego us≥ugi.
3. Na øπdanie organÛw kontrolnych naleøy udokumentowaÊ
korzystanie z us≥ug wykonanych przez zak≥ad bÍdπcy gminnπ
jednostkπ organizacyjnπ lub przedsiÍbiorcÍ posiadajπcego
zezwolenie na prowadzenie dzia≥alnoúci w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych lub w zakresie oprÛøniania zbiornikÛw bezodp≥ywowych i transportu nieczystoúci ciek≥ych przez okazanie umowy i dowodÛw p≥acenia tegoø rodzaju us≥ugi.
4. Dokumenty, o ktÛrych mowa w ust. 3 naleøy przechowywaÊ
przez okres dwÛch lat.
ß4
1. Gromadzenie odpadÛw sta≥ych na terenie nieruchomoúci
musi byÊ prowadzone w pojemnikach zamkniÍtych.
2. Odpady ciek≥e powinny byÊ gromadzone w zbiornikach
bezodp≥ywowych, wykonanych i uøytkowanych w sposÛb
uniemoøliwiajπcy przenikanie ich zawartoúci do ziemi.
3. Rozmieszczenie miejsc do czasowego gromadzenia odpadÛw sta≥ych i ciek≥ych winno byÊ zgodne z przepisami
Rozporzπdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie warunkÛw
technicznych jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z pÛün.zm).
4. Podmioty prowadzπce dzia≥alnoúÊ gospodarczπ i wytwarzajπce przy tym odpady sta≥e poprodukcyjne, winny gromadziÊ
je w pojemnikach oddzielnych niø odpady komunalne i usuwaÊ na podstawie odrÍbnej umowy z jednostkπ wymienionπ
w ß2.
ß5
Odpady komunalne sta≥e powstajπce na terenie ca≥ej gminy
mogπ byÊ usuwane na istniejπce wiejskie sk≥adowiska w Reklinie oraz w Kopanicy.
ß6
Gospodarka odpadami winne byÊ prowadzona zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony úrodowiska (Dz. Nr 62 z 20
czerwca 2001 r., poz. 627 z pÛün.zm.) oraz ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62 z 20 czerwca 2001 r.,
poz. 628).
ß7
CzystoúÊ i porzπdek na swoim terenie gmina uzyskuje poprzez:
1. Tworzenie warunkÛw do wykonania prac zwiπzanych z utrzymaniem czystoúci i porzπdku na terenie gminy lub zapewnieniu wykonania tych prac poprzez tworzenie odpowiednich
jednostek organizacyjnych.
2. BudowÍ, utrzymanie i eksploatacjÍ w≥asnych lub wspÛlnych
z innymi gminami:
a) instalacji i urzπdzeÒ do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadÛw komunalnych,
b) stacji zlewnych, gdy pod≥πczenie wszystkich nieruchomoúci do sieci kanalizacyjnej jest niemoøliwe lub powoduje
nadmierne koszty,
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c) instalacji i urzπdzeÒ do zbierania transportu i unieszkodliwiania zw≥ok zwierzÍcych lub ich czÍúci,
d) szaletÛw publicznych,
3. Zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placÛw i terenÛw otwartych g≥Ûwnie poprzez zbieranie i pozbywanie siÍ b≥ota,
úniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeÒ przez sπsiadujπcych
z chodnikami w≥aúcicieli nieruchomoúci. Za chodnik uznaje
siÍ wydzielonπ czÍúÊ drogi publicznej s≥uøπcπ dla ruchu
pieszego po≥oøonπ bezpoúrednio przy granicy nieruchomoúci, jednakøe w≥aúciciel nieruchomoúci nie jest obowiπzany
do uprzπtniÍcia chodnika, na ktÛrym jest dopuszczony p≥atny
postÛj lub parkowanie pojazdÛw samochodowych.
4. OrganizacjÍ selektywnej zbiÛrki, segregacjÍ oraz magazynowanie odpadÛw komunalnych, z tym odpadÛw niebezpiecznych przydatnych do odzysku oraz wspÛ≥dzia≥anie z przedsiÍbiorcami podejmujπcymi dzia≥alnoúÊ w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami:
a) zapewnienie zbierania, transportu unieszkodliwiania zw≥ok
bezdomnych zwierzπt lub ich czÍúci oraz wspÛ≥dzia≥anie
z przedsiÍbiorcami podejmujπcymi dzia≥alnoúÊ w tym
zakresie,
b) organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzÍtami
na zasadach okreúlonych w odrÍbnych przepisach,
c) znakowanie obszarÛw dotkniÍtych lub zagroøonych chorobπ zakaünπ zwierzπt.
5. Prowadzonπ ewidencjÍ:
a) zbiornikÛw bezodp≥ywowych w celu kontroli czÍstotliwoúci ich oprÛøniania oraz w celu opracowania planu
rozwoju sieci kanalizacyjnej,
b) przydomowych oczyszczalni úciekÛw w celi kontroli czÍstotliwoúci i sposobu pozbywania siÍ komunalnych osadÛw úciekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju
sieci kanalizacyjnej.

ROZDZIA£ III
Utrzymanie zwierzπt
1. Osoby utrzymujπce psy, koty lub inne zwierzÍta sπ zobowiπzane do zachowania úrodkÛw ostroønoúci zapewniajπcych
ochronÍ przed zagroøeniem, lub uciπøliwoúciπ dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenÛw przeznaczonych do wspÛlnego uøytku i ponoszπ pe≥nπ odpowiedzialnoúÊ za zachowanie zwierzπt, ktÛre utrzymujπ.
2. Do obowiπzkÛw osÛb utrzymujπcych zwierzÍta domowe
naleøy w szczegÛlnoúci:
a) prowadzenie ich na uwiÍzi, w miejscach publicznych
zwierzÍta winny byÊ tak zabezpieczone, aby nie kπsa≥y,
drapa≥y lub brudzi≥y,
b) sta≥y i skuteczny nadzÛr nad zwierzÍtami,
c) nie wprowadzanie zwierzπt do obiektÛw uøytecznoúci
publicznej i obs≥ugi ludnoúci,
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d) nie wprowadzanie zwierzπt na tereny placÛw gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
e) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeÒ pozostawionych przez zwierzÍta domowe na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych, elewacji budynkÛw oraz obiektach i innych terenach przeznaczonych do
wspÛlnego uøytku,
f) nie dopuszczanie do zak≥Ûcania ciszy i spokoju przez
zwierzÍta domowe,
g) przestrzeganie innych obowiπzkÛw okreúlonych w przepisach szczegÛlnych, np. op≥acanie podatkÛw od psÛw,
obowiπzkowe szczepienia psÛw przeciw wúciekliünie itp.
3. Postanowienia zawarte w ß1, pkt 1 i 2 dotyczπ takøe zwierzπt
nie udomowionych oraz innych, trzymanych w charakterze
domowych.
4. Psy powinny mieÊ stworzone przez w≥aúcicieli takie warunki,
by nie mog≥y samodzielnie wydostawaÊ siÍ na zewnπtrz
nieruchomoúci oraz nie zagraøa≥y osobom trzecim. Dotyczy
to zw≥aszcza w≥aúcicieli posesji przylegajπcych do chodnikÛw i innych miejsc uczÍszczanych przez pieszych przy
ktÛrych op≥otowanie nie stwarza dostatecznej choroby, a takøe w≥aúcicieli psÛw pilnujπcych terenu.
5. Posesje, gdzie przebywajπ psy ras mogπcych stworzyÊ zagroøenie lub psy agresywne, powinny byÊ opatrzone estetycznπ
i czytelnπ tabliczkπ z informacjπ ìuwaga piesî.

ROZDZIA£ IV
Zasady utrzymania zwierzπt gospodarskich na terenach
wy≥πczonych z produkcji rolniczej
ß1
1. Na obszarze gminy Siedlec dopuszcza siÍ pod warunkiem
nieuciπøliwoúci, utrzymanie zwierzπt gospodarskich na potrzeby w≥asne mieszkaÒcÛw poza gospodarstwami rolnymi
z wyjπtkiem nieruchomoúci o zabudowie wielorodzinnej.
2. Pszczo≥y winny byÊ trzymane w ulach ustawionych w taki
sposÛb, aby wylatujπce i przylatujπce pszczo≥y nie zak≥Ûca≥y
korzystania z nieruchomoúci bezpoúrednio sπsiadujπcych.

ROZDZIA£ V
Postanowienia koÒcowe
Naruszenie przepisÛw uchwa≥y podlega karom przewidzianym w
art. 77, 117, 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ñ Kodeks
wykroczeÒ.
ZastÍpca WÛjta
(ñ) mgr Czes≥awa Krawczyk
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UCHWA£A Nr XXXIV/197/2002 RADY GMINY SIEDLEC
z dnia 11 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XVIII/105/2000 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 wrzeúnia 2000 r. w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciπøania nieruchomoúci oraz ich wydzierøawiania lub wynajmowania na okres d≥uøszy niø 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity ñ Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) w zwiπzku z art. 13, art. 35 art. 70 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúci (tekst
jednolity ñ Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pÛün.zm.) uchwala
siÍ co nastÍpuje:

W wyjπtkowej sytuacji Zarzπd Gminy moøe obniøyÊ wysokoúÊ pierwszej wp≥aty.î
2) w ß13 dodaje siÍ ust. 3 w brzmieniu:
ìNieruchomoúci mogπ byÊ wydzierøawione w drodze bezprzetargowej w przypadku wykorzystania terenu na cele
rolnicze.î

ß1
W uchwale Nr XVIII/105/2000 Rady Gminy Siedlec z dnia 20
wrzeúnia 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciπøania nieruchomoúci oraz ich wydzierøawiania lub wynajmowania na okres d≥uøszy niø 3 lata wprowadza siÍ nastÍpujπce
zmiany:
1) w ß9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
ìWp≥ata pierwszej raty w wysokoúci nie mniejszej niø 10%
ceny sprzedaøy, nastÍpuje do dnia zawarcia umowy.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) W≥adys≥aw Leúnik
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UCHWA£A Nr XLIII/484/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 11 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y nr XXXIV/402/2001 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 30 maja 2001 roku, dotyczπcej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Jasin, dla dzia≥ek po≥oøonych przy ul. Rabowickiej,
oznaczonych numerami geodezyjnymi 298, 299/1, 299/2, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 ñ powierzchnia zmiany
31,49 ha
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15
poz. 15 poz. 139 z 1999 r. z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ Uchwa≥y nr XXXIV/402/2001 Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 30 maja 2001 roku (og≥. w Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego, z dnia 22 czerwca 2001 roku, nr
75 poz. 1352, dotyczπcπ zmiany miejscowego Jasin, dla
dzia≥ek po≥oøonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 298, 299/1, 299/2, 301/3, 303/18,
303/19, 304/1, 304/2 ñ powierzchnia zmiany 31,49 ha, w

zakresie prze≥oøenia gazociπgu wysokiego ciúnienia wraz
z infrastrukturπ towarzyszπcπ.
2. W zwiπzku z ust. 1 nowe brzmienie cytowanej uchwa≥y
otrzymujπ:
ñ ß6, pkt 2: ustala siÍ moøliwoúÊ podzia≥u terenu w
zaleønoúci od potrzeb inwestorÛw pod warunkiem zachowania minimalnej wielkoúci dzia≥ki okreúlonej na 5.000 m2
nie dotyczy koniecznoúci wydzielania dzia≥ek zwiπzanych
z infrastrukturπ technicznπ,
ñ ß6, pkt: obs≥ugÍ komunikacyjnπ terenu aktywizacji gospodarczej ustala siÍ z ul. Rabowickiej i poprzez drogi
wewnÍtrzne, przeprowadzone zgodnie z potrzebami inwestorÛw,
ñ ß6, pkt 5: wysokoúÊ projektowanych budynkÛw produkcyjno-warsztatowo-magazynowych i biurowych przy zachowaniu wysokoúci 20,0 m do kalenicy dachu,
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ß6, pkt 8 ñ wykreúlono,
ß6, pkt 9: nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy terenu ustala siÍ w wysokoúci 90% ≥πcznie z powierzchniami utwardzonymi,
ß8, pkt 4: dla istniejπcych napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiπzujπ strefy wy≥πczone spod zabudowy, zgodnie z przepisami szczegÛ≥owymi,
ß8, pkt 5: w przypadku przeniesienia istniejπcych napowietrznych linii elektroenergetycznych lub ich skablowania, bÍdπ obowiπzywa≥y niezbÍdne strefy terenu wy≥πczone spod zabudowy ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami ñ wzd≥uø ich nowego przebiegu,
ß9, pkt 1: dla istniejπcego gazociπgu wysokiego ciúnienia
obowiπzuje strefa ochronna zgodna z przepisami szczegÛ≥owymi,
ß9, pkt 2: w strefie ochrony gazociπgu mogπ byÊ prowadzone ulice wewnÍtrzne i bocznice kolejowe zgodnie z
przepisami,
ß9, pkt 3: w przypadku przeniesienia istniejπcego gazociπgu bÍdπ obowiπzywa≥y niezbÍdne strefy terenu wy≥π-
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czone spod zabudowy ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami ñ wed≥ug ich nowego przebiegu.
ß2
Pozosta≥e postanowienia uchwa≥y Rady Miejskiej w sprawie:
ìZmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoúci Jasin, dla dzia≥ek po≥oøonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 298, 299/1, 299/2,
301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 ñ powierzchnia zmiany
31,49 haî zachowujπ brzmienie dotychczasowe.
ß3
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXVIII/199/2002 RADY GMINY åWI CIECHOWA
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu Gminy åwiÍciechowa
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorÛw mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) Rada
Gminy uchwala:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Uchwa≥a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu Gminy åwiÍciechowa.
ß2
IlekroÊ w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie naleøy rozumieÊ ustawÍ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorÛw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733).
ß3
Mieszkaniowy zasÛb Gminy åwiÍciechowa tworzπ lokale okreúlone w art. 20 ust. 1 ustawy.

ß4
Wynajmujπcym lokale mieszkalne, zamienne i i socjalne jest
Gmina åwiÍciechowa, w imieniu ktÛrej dzia≥a Zarzπd Gminy.
ß5
1. Za dochÛd uwaøa siÍ wszystkie przychody po odliczeniu
kosztÛw ich uzyskania oraz po odliczeniu sk≥adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe okreúlonych w przepisach o systemie ubezpieczeÒ spo≥ecznych, chyba, øe zosta≥y juø zaliczone do kosztÛw uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza siÍ dodatkÛw dla
sierot zupe≥nych, zasi≥kÛw pielÍgnacyjnych, zasi≥kÛw okresowych z pomocy spo≥ecznej, jednorazowych úwiadczeÒ pieniÍønych i úwiadczeÒ w naturze z pomocy spo≥ecznej.
2. DochÛd z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala siÍ na
podstawie powierzchni gruntÛw w hektarach przeliczeniowych i przeciÍtnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego,
og≥aszanego przez Prezesa UrzÍdu Statystycznego w Dzienniku UrzÍdowym GUS (na podstawie przepisÛw ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 ze zmianami).
3. Przez gospodarstwo domowe rozumie siÍ lokatora samodzielnie zajmujπcego lokal lub lokatora, jego ma≥øonka i inne
osoby wspÛlnie z nim stale zamieszkujπce i gospodarujπce,
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ktÛre swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzπ z
prawa tego lokatora.
ß6
1. Lokale wskazane w za≥πczniku Nr 1 do uchwa≥y przeznaczone sπ do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
nauczycieli, o specjalnoúciach, ktÛrych w danej szkole brak.
2. Najemcy lokali, o ktÛrych mowa w ust. 1 nie muszπ spe≥niaÊ
kryteriÛw dochodowych i powierzchniowych.
3. UmowÍ z nauczycielem zawierajπ dyrektorzy szkÛ≥.

ROZDZIA£ II
WysokoúÊ dochodu uzasadniajπca oddanie w najem lokalu,
warunki zamieszkiwania kwalifikujπce wnioskodawcÍ do ich
poprawy, kryteria wyboru osÛb, ktÛrym przys≥uguje pierwszeÒstwo zawarcia umowy
ß7
1. W ewidencji, o ktÛrej mowa w ß12 z zastrzeøeniem ß9
umieszcza siÍ osoby spe≥niajπce ≥πcznie nastÍpujπce kryteria:
1) powierzchniowe ñ jeøeli na jednπ osobÍ za wspÛlnie
zamieszkujπcych w danym lokalu lub budynku przypada
mniej niø 5 m2 powierzchni mieszkalnej,
2) dochodowe ñ jeøeli w okresie 6 miesiÍcy poprzedzajπcych z≥oøenie wniosku, dochÛd na jednπ osobÍ w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza 80%
najniøszej emerytury lub 130% najniøszej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym, z zastrzeøeniem ust. 2.
2. WúrÛd oczekujπcych na lokale socjalne umieszcza siÍ osoby,
ktÛrych dochÛd na jednπ osobÍ w gospodarstwie domowym
wieloosobowym nie przekracza 50% najniøszej emerytury lub
70% w gospodarstwie jednoosobowym albo osobÍ, ktÛrπ
utraci≥a lokal w wyniku klÍski øywio≥owej.
ß8
1. PierwszeÒstwo zawarcia umowy najmu przys≥uguje osobom:
1) uprawnionym do lokalu socjalnego na mocy wyroku
sπdowego,
2) ktÛre opuúci≥y dom dziecka w zwiπzku z uzyskaniem
pe≥noletnoúci,
3) osoby, ktÛre utraci≥y lokal w wyniku klÍski øywio≥owej,
4) zobowiπza≥y siÍ na w≥asny koszt dokonaÊ
a) przebudowy pomieszczeÒ niemieszkalnych,
b) remontu zniszczonego lokalu.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1 nie stosuje siÍ
kryterium okreúlonego w ß7 ust. 2.
ß9
UmowÍ najmu lokalu socjalnego zawiera siÍ na okres jednego
roku. Umowa ulega przed≥uøeniu na dalszy okres jeøeli przed
up≥ywem roku najemca przed≥oøy dokumenty wskazujπce, iø
wysokoúÊ dochodu nie ulega≥a zmianie lub, øe spe≥nione jest
kryterium dochodowe, o ktÛrych mowa w ß7.
ß10
1. Najemcπ lokalu zamiennego moøe zostaÊ osoba, ktÛra zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalne-
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go lub rozbiÛrki z uwagi na z≥y stan techniczny, albo utraci≥a
lokal w wyniku katastrofy budowlanej.
2. Osobom, o ktÛrych mowa w ust. 1 przys≥uguje pierwszeÒstwo w zawarciu umowy najmu lokalu zamiennego.

ROZDZIA£ III
Zamiana mieszkaÒ
ß11
1. Zamiana lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy moøe byÊ dokonana za zgodπ Zarzπdu Gminy.
2. W wyniku zamiany w lokalach nie moøe przypadaÊ na jednπ
osobÍ mniej niø 5 m2 powierzchni na osobÍ.
3. Urzπd prowadzi ewidencjÍ wnioskÛw o zamianÍ.

ROZDZIA£ IV
Tryb rozpatrywania i za≥atwiania wnioskÛw o najem lokali
ß12
1. Urzπd Gminy ewidencjonuje wnioski dotyczπce przydzia≥u
lokalu wed≥ug kolejnoúci ich wp≥ywu, z zastrzeøeniem ust. 4.
2. Wnioski ewidencjonuje siÍ z podzia≥em na wnioski dotyczπce
lokalu mieszkalnego, lokalu zamiennego, lokalu socjalnego.
3. Wnioskodawca zobowiπzany jest do≥πczyÊ do wniosku:
a) oúwiadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie
i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawπ o
ochronie danych osobowych,
b) dokumenty potwierdzajπce wysokoúÊ dochodÛw w jego
gospodarstwie domowym.
4. Wnioskodawca uprawniony do lokalu socjalnego na mocy
wyroku sπdowego nie ma obowiπzku przedk≥adania dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ust. 3 lit. b.
5. Jeúli dochÛd wnioskodawcy nie spe≥nia kryteriÛw okreúlonych w ß7 WÛjt zwraca wniosek wraz z uzasadnieniem.
ß13
1. W przypadku zwolnienia siÍ lokalu z gminnego zasobu
mieszkaniowego wyboru kandydata dokonuje spo≥eczna komisja mieszkaniowa.
2. KomisjÍ mieszkaniowπ powo≥uje zarzπd Gminy w sk≥adzie:
a) cz≥onek Zarzπdu Gminy,
b) cz≥onek Komisji Rady Gminy,
c) so≥tys wsi, w ktÛrej znajduje siÍ lokal,
d) pracownik socjalny,
e) pracownik UrzÍdu.
3. Osoba wytypowana do zawarcia umowy najmu zobowiπzana
jest w terminie 14 dni do przedstawienia dokumentÛw potwierdzajπcych wysokoúÊ dochodu za okres ostatnich 6 miesiÍcy.
ß14
1. Jeøeli dokumenty, o ktÛrych mowa w ß12 ust. 3 potwierdzπ
dochÛd spe≥niajπcy kryteria okreúlone w ß7 Zarzπd zawiera
umowÍ o najem ze wskazanym przez komisjÍ lokatorem.
2. Jeøeli dokumenty, o ktÛrych mowa w ß12 ust. 3 potwierdzπ,
iø dochÛd kandydata przekracza kryteria okreúlone w ß7 albo
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kandydat bez uzasadnionej przyczyny nie przed≥oøy w terminie przedmiotowych dokumentÛw WÛjt zawiadamia kandydata o skreúleniu jego nazwiska z ewidencji i zwraca siÍ do
komisji o wyznaczenie innego kandydata.
ß15
Powyøszy tryb nie dotyczy osÛb, ktÛrym sπd przyzna≥ prawo do
lokalu socjalnego. Z osobami tymi Zarzπd zawiera umowy w
pierwszej kolejnoúci.

ROZDZIA£ V
Zasady postÍpowania w stosunku do osÛb, ktÛre pozosta≥y
w lokalu opuszczonym przez najemcÍ lub w lokalu, w ktÛrego
najem nie wstπpi≥y po úmierci najemcy
ß16
Wynajmujπcy zawiera umowÍ najmu lokalu stanowiπcego w≥asnoúÊ gminy z zstÍpnymi, wstÍpnymi, rodzeÒstwem i osobami
przysposobionymi najemcy, ktÛrzy pozostali w lokalu po wprowadzeniu g≥Ûwnego najemcy jeøeli dotychczasowy najemca:
a) przeprowadzi≥ siÍ on do lokalu, do ktÛrego nie uzyska≥ tytu≥u
prawnego,
b) uzyska≥ tytu≥ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia
zwiπzku ma≥øeÒskiego,
c) uzyska≥ tytu≥ prawny do innego lokalu, w ktÛrym ñ w
przypadku przekwaterowania wszystkich osÛb uprawnionych nastπpi≥oby przegÍszczenie (poniøej 5 m2 powierzchni
mieszkalnej na osobÍ).
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po úmierci najemcy na ten lokal, odpowiadajπcy kryterium w ß7,
jeøeli osoby te zamieszkiwa≥y z najemcπ przez okres co najmniej
10 lat.

ROZDZIA£ VII
Przepisy koÒcowe
ß18
Wnioski o zawarcie umowy najmu z≥oøone do dnia wejúcia w
øycie niniejszej uchwa≥y pozostajπ w ewidencji bez potrzeby
sk≥adania dokumentÛw o wysokoúci dochodÛw.
ß19
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß20
Traci moc uchwa≥a Nr V/36/94 Rady Gminy åwiÍciechowa
z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy åwiÍciechowa.
ß21
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Marian Dolata

ß17
Wynajmujπcy moøe zawrzeÊ umowÍ najmu lokalu stanowiπcego
w≥asnoúÊ gminy z osobami, ktÛre nie wstπpi≥y w stosunek najmu

Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XXVIII/199/2002
Rady Gminy åwiÍciechowa
z dnia 15 lutego 2002 r.
WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMOWANIA NA CZAS STOSUNKU PRACY
1. Lokale przeznaczone do wynajmowania na czas stosunku pracy na dzieÒ 1 marca 2002 r.
Miejscowość – nr nieruchomości, lokalu
Długie Stare – Wschowska 2/2

Lokale mieszkalne
1

2. Lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy po ich zwolnieniu przez dotychczasowych najemcÛw
Miejscowość – nr nieruchomości (lokalu)
Długie Stare – ul. Leszczyńska 1/1
ul. Leszczyńska 1/2
Długie Stare – Wschowska 2/1
Wschowska 2/3
Gołanice, ul Parkowa 29
Niechłód 42
Piotrowice 31
Święciechowa, ul. Szkolna 15
Ogółem lokali (tab. 1+2)

Lokale mieszkalne - ogółem
2
2
1
1
1
1
9
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1112
UCHWA£A Nr XXVIII/200/2002 RADY GMINY åWI CIECHOWA
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy åwiÍciechowa na lata 2002-2006
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorÛw, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.
733) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
Rada Gminy uchwala:

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY åWI CIECHOWA NA LATA 2002-2006
ZWANY DALEJ
ìWIELOLETNIM PROGRAMEM GOSPODAROWANIAî

ROZDZIA£ I
Prognoza wielkoúci oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego ñ plan remontÛw

ñ

remont i naprawa dachu ñ åwiÍciechowa, ul. Wschowska 6
c) w roku 2004
ñ odnowienie elewacji zewnÍtrznej ñ åwiÍciechowa, ul.
Wschowska 6
d) w roku 2005
ñ remont dachu od strony wschodniej ñ Przybyszowo,
ul. Wiejska 18
e) w roku 2006
ñ remontÛw nie planuje siÍ
3. Niezaleønie od remontÛw wskazanych w ust. 2 gmina bÍdzie
przeprowadzaÊ bieøπce remonty i konserwacje w szczegÛlnoúci: instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, rynien,
kominÛw.

ROZDZIA£ II
Zasady polityki czynszowej

ß2
1. Stan iloúciowy zasobu bÍdzie co roku ulega≥ stosunkowemu
zmniejszeniu w wyniku sprzedaøy.
2. Sprzedaø lokali mieszkalnych prognozowana jest w wysokoúci oko≥o 10% rocznie, tak aby w roku 2006 lokali mieszkalnych wchodzπcych do zasobu by≥o 29.

ß4
1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzπcych w sk≥ad zasobu
obowiπzani sπ op≥acaÊ czynsz wed≥ug stawek ustalonych
przez Zarzπd Gminy w oparciu o niniejsze zasady.
2. Czynsz obejmuje:
Podatek od nieruchomoúci, koszty administrowania, koszty
konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeÒ wspÛlnego uøytkowania, w tym op≥aty za utrzymanie czystoúci, energiÍ
cieplnπ i elektrycznπ.
3. Najemca oprÛcz czynszu jest zobowiπzany do uiszczania
zwiπzanych z eksploatacjπ mieszkania op≥at niezaleønych od
w≥aúciciela tj. op≥at za dostawÍ do lokalu energii, wody oraz
odbiÛr nieczystoúci sta≥ych i p≥ynnych w wypadkach, gdy
korzystajπcy z lokalu nie ma zwartej umowy bezpoúrednio
z dostawcπ mediÛw lub dostawcπ us≥ug.

ß3
1. Stan techniczny wszystkich budynkÛw wchodzπcych do
zasobu wymaga remontu ñ opis stanu technicznego zawiera
za≥. Nr 2 do uchwa≥y.
2. Remonty mieszkaÒ bÍdπ przeprowadzane sukcesywnie w
nastÍpujπcej kolejnoúci:
a) w roku 2002
ñ remont ñ naprawa dachu i elewacji budynku ñ åwiÍciechowa, ul. U≥aÒska 12,
ñ remont klatki schodowej ñ åwiÍciechowa, ul. Wschowska 16,
b) w roku 2003

ß5
1. Stawki czynszu lokali mieszkalnych Zarzπd Gminy ustala od
1m2 powierzchni z uwzglÍdnieniem czynnikÛw obniøajπcych
i podwyøszajπcych wartoúÊ lokalu.
2. Ustala siÍ nastÍpujπce czynniki podwyøszajπce i obniøajπce
stawki czynszu:
ñ czynniki podwyøszajπce wartoúÊ lokalu:
1) mieszkanie z wc lub z ≥azienkπ,
2) mieszkanie z wc i z ≥azienkπ,
3) mieszkanie z wc, ≥azienkπ, co i z ciep≥π wodπ,
4) pomieszczenia po≥oøone na I kondygnacji,
ñ czynniki obniøajπce wartoúÊ lokalu:

ß1
1. Mieszkaniowy zasÛb gminy åwiÍciechowa zwany dalej ìzasobemî obejmuje 58 lokali w 19 budynkach. Wykaz lokali
mieszkalnych wchodzπcych w sk≥ad zasobu wraz z podzia≥em na lokale socjalne i pozosta≥e lokale mieszkalne stanowi
za≥πcznik nr 1 do uchwa≥y.
2. Na lokale socjalne w nastÍpnych latach przeznaczane bÍdπ
lokale w budynku ñ Przybyszowo, ul. Wiejska 18 w przypadku oprÛønienia tych lokali przez dotychczasowych najemcÛw.
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1) czynniki obniøajπce wartoúÊ lokalu:
2) mieszkanie z kuchniπ bez oúwietlenia naturalnego,
3) mieszkanie w budynku na 2-ch kondygnacjach z przejúciem przez wspÛlny korytarz,
4) mieszkanie bez instalacji wod.-kanalizacyjnej,
5) lokal przeznaczony do remontu kapitalnego.
3. Przez powierzchniÍ uøytkowπ lokalu rozumie siÍ powierzchniÍ wszystkich pomieszczeÒ znajdujπcych siÍ w lokalu, a w
szczegÛlnoúci pokoi, kuchni, spiøarni, przedpokoi, alkÛw, holi,
korytarzy, ≥azienek oraz innych pomieszczeÒ s≥uøπcych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzglÍdu na
ich przeznaczenie i sposÛb uøywania.
Za powierzchniÍ uøytkowπ lokalu nie uwaøa siÍ pomieszczeÒ
balkonÛw, tarasÛw, loggii, antresoli, szaf i schowkÛw w
úcianach, pralni, suszarni, wÛzkowni, strychÛw i komÛrek
przeznaczonych do przechowywania opa≥u.
4. Obmiaru powierzchni uøytkowej lokalu dokonuje siÍ w úwietle wyprawionych úcian. Powierzchnie pomieszczeÒ lub ich
czÍúci o wysokoúci w úwietle rÛwnej lub wiÍkszej od 2,20
m naleøy zaliczyÊ do obliczeÒ w 100%, o wysokoúci rÛwnej
lub wiÍkszej od 1,40 m lecz mniejszej od 2,0 m ñ 50%,
o wysokoúci mniejszej od 1,40 m pomija siÍ ca≥kowicie.
Pozosta≥e zasady obliczania powierzchni naleøy przyjmowaÊ
zgodnie z Polskπ Normπ odpowiedniπ do okreúlania i obliczania wskaünikÛw powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.
5. Czynniki, o ktÛrych mowa w ust. 2 nie dotyczπ lokali
socjalnych. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moøe
przekraczaÊ po≥owy stawki najniøszego czynszu.
ß6
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujπcy moøe podwyøszyÊ stawkÍ czynszu jeøeli dokona≥ w lokalu ulepszeÒ
majπcych wp≥yw na wysokoúÊ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposaøenia technicznego z
przyczyn leøπcych po stronie wynajmujπcego, czynsz najmu
zmniejsza siÍ zgodnie z ß5 ust. 2 uchwa≥y.
3. W przypadku podnajÍcia ca≥ego lub czÍúci lokalu, dokonanego za pisemnπ zgodπ wynajmujπcego wysokoúÊ czynszu
podwyøsza siÍ odpowiednio o 30%. Podwyøka nie dotyczy
podnajÍcia uczniom lub studentom.
4. Przed zmianπ umowy najmu zmieniajπcπ wysokoúÊ czynszu,
naleøy sporzπdziÊ protokÛ≥ stwierdzajπcy fakt powstania
czynnikÛw przedstawionych w ust. 1 i 2.
ß7
Czynsz najmu p≥atny jest z gÛry do 10-go kaødego miesiπca w
kasie UrzÍdu Gminy lub na rachunek bankowy UrzÍdu.
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ß8
Wynajmujπcy lokal moøe podwyøszyÊ czynsz wypowiadajπc
dotychczasowπ wysokoúÊ czynszu najpÛüniej na miesiπc naprzÛd, na koniec miesiπca kalendarzowego.
ß9
Podwyøki czynszu Zarzπd moøe dokonaÊ nie czÍúciej niø 1 raz
w roku.

ROZDZIA£ III
SposÛb i zasady zarzπdzania zasobem mieszkaniowym, ürÛd≥a
finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokoúÊ wydatkÛw w kolejnych latach
ß10
Gminny zasÛb mieszkaniowy jest zarzπdzany przez Urzπd Gminy
w åwiÍciechowie. W kolejnych latach obowiπzywania wieloletniego programu gospodarowania zasobem bÍdzie on nadal
zarzπdzany przez Urzπd Gminy.
ß11
Finansowanie gospodarki mieszkaniowej nastÍpowaÊ bÍdzie
z nastÍpujπcych ürÛde≥:
1) czynsze,
2) z budøetu gminy, w ramach corocznych uchwa≥ budøetowych.
ß12
WysokoúÊ wydatkÛw w kolejnych latach, z podzia≥em na koszty
bieøπcej eksploatacji, koszty remontÛw oraz koszty modernizacji
lokali i budynkÛw wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy okreúla za≥πcznik Nr 3 do uchwa≥y.
ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß14
uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Marian Dolata
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Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XXVIII/200/2002
Rady Gminy åwiÍciechowa
z dnia 15 lutego 2002 r.
WYKAZ BUDYNK”W I MIESZKA— W GMINNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM
Miejscowość – nr nieruchomości

Ogółem

Święciechowa
ul. Rynek 8
ul. Wolności 5
ul. Ułańska 2
ul. Ułańska 12
ul. Wschowska 6
ul. Wschowska 16
ul. Kopernika 2
ul. Szkolna 15
Lasocice
ul. Słoneczna 14
ul. Kościelna 12
ul. Kościelna 14
Przybyszowo
ul. Wiejska 18
w tym: ul. Wiejska 18/7
ul. Wiejska 60
Strzyżewice
ul. Lotnicza 12
Piotrowice 31
Niechłód 42
Gołanice, ul. Parkowa 29
Długie Stare
ul. Leszczyńska 1/1
ul. Leszczyńska 1/2
ul. Wschowska 2/1
ul. Wschowska 2/2
ul. Wschowska 2/3
Ogółem lokali

Lokale mieszkalne
W tym lokale socjalne

5
2
2
6
4
4
4
1
3
1
4
10
3

1

1
1
1
1

2
3
58

Za≥πcznik Nr 2
do uchwa≥y Nr XXVIII/200/2002
Rady Gminy åwiÍciechowa
z dnia 15 lutego 2002 r.
WYKAZ BUDYNK”W I MIESZKA— W GMINNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM
n/n wymienione budynki wybudowane zosta≥y przed 1949 r.
Lp.

Miejscowość – nr nieruchomości

Ilość mieszkań w budynku

1

Święciechowa ul. Rynek 8

5

2

Święciechowa ul. Wolności 5

2

3

Święciechowa ul. Ułańska 2

2

4

Święciechowa ul. Ułańska 12

6

5

Święciechowa ul. Wschowska 6

4

6

Święciechowa ul. Wschowska 16

4

Stan techniczny
instal. wodn.-kan., bez łazienki i wc, 2
mieszkania z łązienką i wc – wykonane we
własnym zakresie
instal. wodn.-kan., bez łazienki i wc,
mieszkania ze ślepymi kuchniami
instal. wodn.-kan., łazienki wykonane we
własnym zakresie
instal. wodn.-kan., 3 mieszkania z łazienką
i wc, 3 mieszkania łazienki i wc we
własnym zakresie wykonane
instal. wodn.-kan., 1 mieszkanie łazienka i
wc, pozostałe łazienki we własnym
zakresie wykonane, 1 mieszkanie ślepa
kuchnia
instal. wodn.-kan., łazienki we własnym
zakresie wykonane
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7

Święciechowa ul. Kopernika 2

4

8
9

Święciechowa ul. Szkolna 15
Piotrowice 31

1
1

10

Niechłód 42

1

11

Gołanice, ul. Parkowa 29

1

12

Długie Stare ul. Wschowska 2/1

1

13

Długie Stare ul. Wschowska 2/2

1

14

Długie Stare ul. Wschowska 2/3

1

15

Długie Stare ul. Leszczyńska 1/1

1

16

Długie Stare ul. Leszczyńska 1/2

1

17

Lasocice ul. Słoneczna 14

3

18
19
20
21
22
Ogółem

Lasocice ul. Kościelna 14
Lasocice ul. Kościelna 12
Przybyszowe ul. Wiejska 18
Przybyszowe ul. Wiejska 60
Strzyżewice ul. Lotnicza 12
mieszkań

4
1
10
3
1
58
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tylko instal. wodociągowa brak instal.
kanaliz., wc na podwórzu
instalacja wodn.-kanal., łazienka wc i co
instal. wodn.-kanal., łazienka, wc i co
instal. wodn.-kanal., łazienka i wc we
własnym zakresie wykonane
instal. wodn.-kanal., co łazienka, wc – we
własnym zakresie wykonane
instal. wodn.-kanal., łazienka, wc i co –
we własnym zakresie wykonane
instal. wodn.-kanal., łazienka, wc i co –
we własnym zakresie wykonane
instal. wodn.-kanal., łazienka, wc i co –
we własnym zakresie wykonane
instal. wodn.-kanal., co, łazienka i wc –
we własnym zakresie wykonane
instal. wodn.-kanal., co, łazienka i wc –
we własnym zakresie wykonane
instal. wodn.-kanal., 2 mieszkania z
łazienką i wc
brak instal. wodn.-kanal. i łazienek
instal. wodoc. bez kanaliz. i łazienki
inst. wodn.-kanal. bez łazienki i wc
instal. wodn.-kanaliz. z łazienkami i wc
brak instal. wodn.-kanal. i łazienki

Za≥πcznik Nr 3
do uchwa≥y Nr XXVIII/200/2002
Rady Gminy åwiÍciechowa
z dnia 15 lutego 2002 r.
WYSOKOå∆ WYDATK”W W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIA£EM NA KOSZTY BIEØ•CEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONT”W ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNK”W WCHODZ•CYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
Lp.
1
2
3
4
5

Rok
2002
2003
2004
2005
2006

Koszty bieżącej eksploatacji
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000

Koszty remontów
ca 50.000
ca 45.000
ca 40.000
ca 35.000
-

Koszty modernizacji
-
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UCHWA£A Nr XXVIII/201/2002 RADY GMINY åWI CIECHOWA
z dnia 15 lutego 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) art. 98 ust. 4, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami (Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Rada Gminy uchwala:
ß1
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ op≥aty adiacenckiej z tytu≥u
wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wyniku jej podzia≥u w wysokoúci:
ñ 10% rÛønicy wartoúci nieruchomoúci przed i po podziale.
ß2
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ op≥aty adiacenckiej z tytu≥u
wzrostu wartoúci nieruchomoúci spowodowanπ budowπ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej w wysokoúci:
a) 50% rÛønicy pomiÍdzy wartoúciπ nieruchomoúci przed wybudowaniem urzπdzeÒ infrastruktury technicznej a wartoúciπ,
jakπ nieruchomoúÊ ma po ich wybudowaniu, dla w≥aúcicieli
wieczystych uøytkownikÛw nieruchomoúci, ktÛrzy nie wspÛ≥finansowali budowy infrastruktury technicznej,

b) 0% rÛønicy pomiÍdzy wartoúciπ nieruchomoúci przed wybudowaniem urzπdzeÒ infrastruktury technicznej a wartoúciπ,
jakπ nieruchomoúÊ ma po ich wybudowaniu, dla w≥aúcicieli
i wieczystych uøytkownikÛw nieruchomoúci, ktÛrzy wspÛ≥finansujπ budowÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej poprzez
Komitety Inicjatyw Gospodarczych.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy åwiÍciechowa.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Marian Dolata

1114
UCHWA£A Nr XXXIX/296/2002 RADY POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr XXXVIII/292/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkÛ≥ ponadgimnazjalnych oraz szkÛ≥ specjalnych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzπdzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5b, art. 9 ust. 1 pkt 3,
art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 r. o systemie
oúwiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pÛün.zm.) oraz art.
10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. ñ Przepisy wprowadzajπce
reformÍ ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96
z pÛün.zm.) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala
co nastÍpuje:
ß1
Dokonuje siÍ zmiany w za≥πczniku nr 2 do Uchwa≥y Nr XXXVIII/
/292/2001 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkÛ≥
poprzez dodanie zapisu ìtrzyletnie liceum ogÛlnokszta≥cπceî w
rubryce ìTypy szkÛ≥ ponadgimnazjalnych.î

ß2
Pozosta≥e zapisy uchwa≥y nie ulegajπ zmianie.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Powiatu
(ñ) Tadeusz MaÒczak

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 37

ó 4541 ó

Poz. 1115

1115
UCHWA£A Nr XLII/630/2001 SEJMIKU WOJEW”DZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXX/462/2000 Sejmiku WojewÛdztwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie
budøetu WojewÛdztwa Wielkopolskiego na rok 2001 w zakresie dokonania uszczegÛ≥owienia rocznego planu przychodÛw i
wydatkÛw Funduszu Ochrony GruntÛw Rolnych
Na podstawie art. 18 pkt 5 i pkt 6, art. 89 ust. 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzπdzie wojewÛdztwa (Dz.U.
Nr 91, poz. 576 z 1998 r. z pÛün.zm.) art. 124, ust. 1, pkt 6
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pÛün.zm) oraz art. 23, 24 i 25 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych i leúnych
(Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pÛün.zm.) Sejmik WojewÛdztwa Wielkopolskiego uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Zmienia siÍ uchwa≥Í Nr XXX/462/200 Sejmiku WojewÛdztwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2002 r. w spawie
budøetu WojewÛdztwa Wielkopolskiego na rok 2001 (Dz.U.
Woj. Wlkp. Nr 92, poz. 1251 z pÛün.zm.) w ten sposÛb, øe
rozdysponuje siÍ úrodki finansowe wykazane w pkt 1.1b
za≥πcznika 4b nastÍpujπco:

ñ przyznaje siÍ gminie Kobyla GÛra ñ kwotÍ 22.000 z≥,
ñ przyznaje siÍ gminie BlizanÛw ñ kwotÍ 33.000 z≥,
ñ przyznaje siÍ gminie OlszÛwka ñ kwotÍ 25.000 z≥.
2. Przyznane kwoty przeznacza siÍ na naprawÍ drÛg dojazdowych do pÛl zniszczonych w wyniku powodzi w 2001 r.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi WojewÛdztwa
Wielkopolskiego.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia i podlega opublikowaniu zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami.
Przewodniczπcy Sejmiku
WojewÛdztwa Wielkopolskiego
(ñ) Jan Grzesiek

1116
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 01.02.2002 pomiÍdzy Zarzπdem Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Wielkopolskim reprezentowanym przez:
1) W≥adys≥awa Chwalisza ñ Starosta
2) Artura Kalinowskiego ñ Wicestarosta
zwanym dalej ìPowierzajπcymî
a Zarzπdem Miasta i Gminy w Grodzisku Wielkopolskim reprezentowanym przez:
1) Waldemara Kandulskiego ñ Burmistrz
2) Mariana Nowickiego ñ Z-cÍ Burmistrza
zwanym dalej ìPrzyjmujπcymî.
ß1
1. Zarzπd Powiatu powierza Zarzπdowi Miasta i Gminy administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Grodziska Wlkp. w granicach okreúlonych mapπ stanowiπcπ za≥πcznik do niniejszej umowy w zakresie bieøπcego utrzymania
polegajπcego w szczegÛlnoúci na:
a) utrzymani oznakowania poziomego i pionowego,
b) remontach czπstkowych nawierzchni jezdni i chodnikÛw,
c) czyszczeniu kanalizacji deszczowej i ewentualna jej przebudowa,
d) utrzymaniu czystoúci i porzπdku na terenie drÛg powiatowych w zakresie wynikajπcym z Dz.U. nr 132, art. 5 ust. 4
Ustawy z dnia 13.09.1996 r. tj. wy≥πcznie w obszarze
jezdni z wy≥πczeniem chodnikÛw, ciπgÛw komunikacyjnych itp.

2. Zarzπd Powiatu powierza Zarzπdowi Miast i Gminy nastÍpujπce sprawy zwiπzane z wydaniem decyzji administracyjnych
dotyczπce:
a) wydawania zezwoleÒ na zajÍcie pasa drogowego oraz
naliczania wszelkich ustawowych op≥at zwiπzanych z ich
wydaniem ñ op≥aty za zajÍcie pasa drogowego w ca≥oúci
wykorzystywane bÍdπ na utrzymanie drÛg powiatowych
na terenie miasta ñ Grodzisk Wlkp.
b) orzekania o przywrÛceniu do stanu pierwotnego pasa
drogowego w razie jego naruszenia,
c) prowadzenia i aktualizacji metryk, ksiπg inwentarzowych
i rejestrÛw robÛt remontowo-budowlanych drÛg powiatowych w granicach miasta Grodzisk Wlkp.,
d) prowadzenia i aktualizacji mapy sieci drÛg powiatowych
przebiegajπcych przez miasto Grodzisk Wlkp.,
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e) prowadzenia i aktualizacji metryk, ksiπg inwentarzowych
i rejestrÛw robÛt remontowo-budowlanych obiektÛw mostowych na drogach powiatowych w granicach miasta
Grodzisk Wlkp.
ß2
Zarzπd Powiatu przekaøe na realizacjÍ zadaÒ ujÍtych w ß1
porozumienia kwotÍ w wysokoúci 60.000 z≥ (szeúÊdziesiπt
tysiÍcy z≥otych).
Przedmiotowa kwota bÍdzie przekazywana przez Powiatowy
Zarzπd DrÛg w Grodzisku Wlkp. Zarzπdowi Miasta i Gminy w
czterech rÛwnych ratach p≥atnych do 15 kaødego miesiπca
rozpoczynajπcego nowy kwarta≥. Do 15 kwietnia 2002 roku,
zostanie takøe przekazana rata za pierwszy kwarta≥.

Poz. 1116, 1117

ß7
Strony zastrzegajπ sobie prawo rozwiπzania porozumienia z 3-miesiÍcznym okresem dla kaødej ze stron.
ß8
Porozumienie zosta≥o sporzπdzone w czterech jednobrzmiπcych
egzemplarzach po dwa dla kaødej ze stron.
ß9
Porozumienie wchodzi w øycie z dniem podpisania i podlega
og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Starosta Grodziski
(ñ) W≥adys≥aw Chwalisz

ß3
Zarzπd Miasta i Gminy bÍdzie wydawa≥ úrodki zgodnie z ustawπ
o zamÛwieniach publicznych.

Wicestarosta
(ñ) Artur Kalinowski

ß4
Wykonywanie nadzoru nad realizacjπ powierzonych czynnoúci
sprawuje Zarzπd Powiatu.

Burmistrz
Miasta i Gminy
(ñ) mgr Waldemar Kandulski

ß5
Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 lutego 2002 roku
do 31 grudnia 2002.

Z-ca Burmistrza
Miasta i Gminy
(ñ) inø. Marian Nowicki

ß6
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagajπ formy
pisemnej pod rygorem niewaønoúci.
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PREZES
URZ DU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OPO-820/118-A/4/2002/III/ED
PoznaÒ, dnia 26 lutego 2002 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit.
b) i c) w zwiπzku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348
i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz.
668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
i poz. 1802) oraz w zwiπzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. ñ Kodeks postÍpowania administracyjnego (Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 31 stycznia 2002 r.
ìENERGETYKA CIEPLNA-K PNOî

SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ
z siedzibπ w KÍpnie,
posiadajπcej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 250845301
zwanej w dalszej czÍúci decyzji ìPrzedsiÍbiorstwemî
postanawiam
1) zatwierdziÊ taryfÍ dla ciep≥a ustalonπ przez PrzedsiÍbiorstwo,
stanowiπcπ za≥πcznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliÊ wspÛ≥czynniki korekcyjne Xw, okreúlajπce projektowanπ poprawÍ efektywnoúci funkcjonowania PrzedsiÍbiorstwa
oraz zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
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a) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep≥a ñ w wysokoúci minus 2,7%,
b) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie przesy≥ania i
dystrybucji ciep≥a ñ w wysokoúci minus 15,9%,
3) ustaliÊ wspÛ≥czynniki korekcyjne Xr, okreúlajπce projektowanπ poprawÍ efektywnoúci funkcjonowania PrzedsiÍbiorstwa
oraz zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci gospodarczej w nastÍpnym roku stosowania taryfy w stosunku do poprzedniego roku stosowania
taryfy:
a) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep≥a ñ w wysokoúci 0,0%,
b) dla dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie przesy≥ania
i dystrybucji ciep≥a ñ w wysokoúci 0,5%,
4) ustaliÊ okres obowiπzywania wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych
Xr, o ktÛrych mowa w punkcie 3 do dnia 31 marca 2004 r.

Poz. 1117

nych przez PrzedsiÍbiorstwo w okresie sprawozdawczym (ß12
ust. 2 rozporzπdzenia taryfowego).
WspÛ≥czynniki korekcyjne, o ktÛrych mowa w punkcie 2 i 3
sentencji decyzji, ustalone zosta≥y stosownie do moøliwoúci
poprawy efektywnoúci funkcjonowania tego PrzedsiÍbiorstwa
oraz stosownie do zmiany warunkÛw prowadzenia przez to
PrzedsiÍbiorstwo dzia≥alnoúci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
WspÛ≥czynniki korekcyjne Xw, uwzglÍdnione zosta≥y w cenach i stawkach op≥at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszπ decyzjπ.
WspÛ≥czynniki korekcyjne Xr PrzedsiÍbiorstwo stosuje zgodnie z ß28 rozporzπdzenia taryfowego, dostosowujπc ceny i
stawki op≥at do zmieniajπcych siÍ warunkÛw prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej.
Okres obowiπzywania wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych Xr ñ w
myúl ß28 ust. 3 rozporzπdzenia taryfowego ñ jest rÛwnoznaczny
z okresem stosowania taryfy.

UZASADNIENIE
W tym stanie rzeczy orzek≥em jak w sentencji.
Na podstawie art. 61 ß1 Kodeksu postÍpowania administracyjnego, na wniosek PrzedsiÍbiorstwa posiadajπcego koncesjÍ
z dnia 29 grudnia 1998 r. na wytwarzanie ciep≥a nr WCC/724/
118/W/3/98/MJ wraz ze zmianami z dnia 19 paüdziernika
1999 r. nr WCC/724B/118/W/3/99/AD oraz z dnia 12
stycznia 2001 r. nr WCC/724C/118/W/3/2001/MJ oraz koncesjÍ z dnia 29 grudnia 1998 r. na przesy≥anie i dystrybucjÍ
ciep≥a nr PCC/755/118/W/3/98/MJ ze zmianπ z dnia 6 marca
2000 r. nr PCC/755/S/118/U/3/2000, w dniu 4 lutego
2002 r. zosta≥o wszczÍte postÍpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep≥a, ustalonej przez PrzedsiÍbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ñ Prawo energetyczne,
przedsiÍbiorstwa energetyczne posiadajπce koncesje na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy≥ania i dystrybucji oraz obrotu ciep≥em ustalajπ taryfy dla
ciep≥a, ktÛre podlegajπ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myúl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy ñ
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
naleøy ustalanie wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych okreúlajπcych
poprawÍ efektywnoúci funkcjonowania przedsiÍbiorstwa energetycznego oraz zmianÍ warunkÛw prowadzenia przez to PrzedsiÍbiorstwo danego rodzaju dzia≥alnoúci gospodarczej, a takøe
ustalanie okresu obowiπzywania tych wspÛ≥czynnikÛw korekcyjnych.
W trakcie postÍpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, øe PrzedsiÍbiorstwo opracowa≥o taryfÍ zgodnie z zasadami okreúlonymi w art. 45 ustawy
ñ Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporzπdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ
w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej
czÍúci ìrozporzπdzeniem taryfowymî.
Bazowe ceny i stawki op≥at skalkulowane zosta≥y przez
PrzedsiÍbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztÛw prowadzenia dzia≥alnoúci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porÛwnywalnych kosztÛw poniesio-

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys≥uguje odwo≥anie do Sπdu OkrÍgowego w Warszawie ñ sπdu antymonopolowego, za moim
poúrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
dorÍczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. ñ Prawo energetyczne oraz art.47946 pkt 1 i art. 479 47
ß1 Kodeksu postÍpowania cywilnego).
2. Odwo≥anie od decyzji powinno czyniÊ zadoúÊ wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraÊ oznaczenie zaskarøonej decyzji i wartoúci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutÛw, zwiÍz≥e ich uzasadnienie, wskazanie dowodÛw, a takøe zawieraÊ wniosek o uchylenie albo o zmianÍ
decyzji ñ w ca≥oúci lub czÍúci (art. 47949 Kodeksu postÍpowania cywilnego). Odwo≥anie naleøy przes≥aÊ na adres Zachodniego Oddzia≥u Terenowego UrzÍdu Regulacji Energetyki, ul. Grunwaldzka 1, 60-780 PoznaÒ.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwiπzku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ñ Prawo energetyczne,
taryfa moøe zaczπÊ obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po
up≥ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Z upowaønienia Prezesa
UrzÍdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia≥u Terenowego
UrzÍdu Regulacji Energetyki
z siedzibπ w Poznaniu
(ñ) Henryk Kanoniczak
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ìEnergetyka Cieplna ñ KÍpnoî
SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ

TARYFA DLA CIEP£A

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£•CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 26 lutego 2002 r.
nr OPO-820/118-A/4/2002/III/ED

KÍpno, 2002 r.

CZ å∆ I
Objaúnienia pojÍÊ i skrÛtÛw
1. Ustawa ñ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr
103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz.
1802),
2. Rozporzπdzenie taryfowe ñ rozporzπdzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 paüdziernika 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad kszta≥towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeÒ w obrocie ciep≥em (Dz.U. Nr 96, poz. 1053),
3. Rozporzπdzenie przy≥πczeniowe ñ rozporzπdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych warunkÛw przy≥πczenia podmiotÛw do sieci ciep≥owniczych, obrotu ciep≥em, úwiadczenia us≥ug przesy≥owych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw (Dz.U. Nr 72, poz. 845),
4. Sprzedawca ñ ìEnergetyka Cieplna ñ KÍpnoî SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ, ul. Wiosny LudÛw 12a, 63-600
KÍpno,
5. Odbiorca ñ kaødy, kto otrzymuje lub pobiera ciep≥o na
podstawie umowy z przedsiÍbiorstwem energetycznym,
6. K1 ñ ürÛd≥o ciep≥a zasilajπce sieÊ ciep≥owniczπ niskoparametrowπ S1, zlokalizowane w KÍpnie przy ul. Wiosny LudÛw
12a,
7. K2 ñ ürÛd≥o ciep≥a zasilajπce sieÊ ciep≥owniczπ wysokoparametrowπ S2, zlokalizowane w KÍpnie przy ul. Przemys≥owej
12,
8. ZamÛwiona moc cieplna ñ ustalona przez odbiorcÍ najwiÍksza moc cieplna, jaka w ciπgu roku wystÍpuje w danym
obiekcie dla warunkÛw obliczeniowych, ktÛra powinna
uwzglÍdniaÊ moc cieplnπ niezbÍdnπ dla:
a) pokrycia strat ciep≥a w obiekcie, zapewniajπca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w
pomieszczeniach znajdujπcych siÍ w tym obiekcie,

Poz. 1117

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep≥ej wody w punktach czerpalnych, znajdujπcych siÍ w
tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid≥owej pracy innych urzπdzeÒ lub
instalacji, zgodnie z okreúlonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
9. Uk≥ad pomiarowo-rozliczeniowy ñ dopuszczony do stosowania zespÛ≥ urzπdzeÒ s≥uøπcych do pomiaru iloúci i parametrÛw noúnika ciep≥a, ktÛrych wskazania stanowiπ podstawÍ
do obliczenia naleønoúci z tytu≥u dostarczania ciep≥a,
10. SieÊ ciep≥ownicza ñ po≥πczone ze sobπ urzπdzenia lub
instalacje, s≥uøπce do przesy≥ania i dystrybucji ciep≥a ze
ürÛde≥ ciep≥a do obiektÛw, naleøπce do przedsiÍbiorstwa
energetycznego.

CZ å∆ II
Zakres dzia≥alnoúci gospodarczej zwiπzanej
z zaopatrzeniem w ciep≥o
Sprzedawca prowadzi dzia≥alnoúÊ gospodarczπ w zakresie zaopatrzenia w ciep≥o na podstawie koncesji udzielonych przez
Prezesa UrzÍdu Regulacji Energetyki w zakresie:
a) wytwarzania ciep≥a ñ nr WCC/724/118/W/3/98/MJ z dnia
29 grudnia 1998 r. ze zmianami nr WCC/724B/118/W/3/
/99/AD z dnia 19 paüdziernika 1999 r, nr WCC/724C/118/
/W/3/2001/MJ z dnia 12 stycznia 2001 r.
b) przesy≥ania i dystrybucji ciep≥a ñ nr PCC/755/118/W/3/
/98/MJ z dnia 29 grudnia 1998 r. ze zmianπ nr PCC/755/
/S/118/U/3/2000 z dnia 6 marca 2000 r.

CZ å∆ III
Podzia≥ odbiorcÛw na grupy
Zgodnie z ß10 rozporzπdzenia taryfowego okreúlono 4 grupy
odbiorcÛw:
1. Grupa A1 ñ odbiorcy ciep≥a dostarczanego z kot≥owni K1 za
poúrednictwem sieci ciep≥owniczej S1 bÍdπcej w≥asnoúciπ
sprzedawcy.
2. Grupa B1 ñ odbiorcy ciep≥a dostarczanego z kot≥owni K2 za
poúrednictwem sieci ciep≥owniczej S2 naleøπcej do sprzedawcy oraz wÍz≥Ûw cieplnych bÍdπcych w≥asnoúciπ odbiorcy.
3. Grupa B2 ñ odbiorcy ciep≥a dostarczanego z kot≥owni K2 za
poúrednictwem sieci ciep≥owniczej S2 i indywidualnych
wÍz≥Ûw cieplnych bÍdπcych w≥asnoúciπ sprzedawcy.
4. Grupa B3 ñ odbiorcy ciep≥a dostarczanego z kot≥owni K2 za
poúrednictwem sieci ciep≥owniczej S2 i grupowych wÍz≥Ûw
cieplnych bÍdπcych w≥asnoúciπ sprzedawcy.

CZ å∆ IV
Rodzaje oraz wysokoúÊ cen i stawek op≥at
1. Ceny i stawki op≥at dla grup odbiorcÛw: A1, B1, B2, B3.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 37

Wyszczególnienie
1. Ceny za zamówioną moc
cieplną

ó 4545 ó

Jednostki miary
roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c

2. Ceny ciepła

zł/GJ

3. Cena nośnika ciepła

zł/m3

4. Stawki opłat stałych za
usługi przesyłowe

roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c

5. Stawki opłat zmiennych za
usługi przesyłowe

zł/GJ

6. Stawka opłaty
abonamentowej

roczna
zł/za punkt
pomiarowy/rok
rata miesięczna
zł/za punkt
pomiarowy/m-c
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Grupa odbiorców
B1
B2
43.020,02
43.020,02
52.484,42
52.484,42
3.585,00
3.585,00
4.373,70
4.373,70
15,34
15,34
18,71
18,71
12,64
12,64
15,42
15,42
17.103,33
21.000,00
20.866,06
25.620,00
1.425,28
1.750,00
1.738,84
2.135,00
6,08
10,83
7,41
13,21

netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto

A1
53.185,01
64.885,71
4.432,08
5.407,14
16,98
20,71
12,64
15,42
11.252,23
13.727,72
937,69
1.143,98
3,75
4,58

netto
brutto

141,24
172,31

141,24
172,31

141,24
172,31

141,24
172,31

netto
brutto

11,77
14,36

11,77
14,36

11,77
14,36

11,77
14,36

W podanych powyøej cenach i stawkach op≥at brutto uwzglÍdniono podatek od towarÛw i us≥ug (VAT) w wysokoúci 22%.
2. Stawki op≥at za przy≥πczenie do sieci ciep≥owniczej
1) PrzedsiÍbiorstwo nie planuje przy≥πczenia nowych odbiorcÛw, a w przypadku wystπpienia potrzeby przy≥πczenia odbiorcy, stawki op≥at za przy≥πczenie bÍdπ kalkulowane na podstawie kosztÛw wynikajπcych z nak≥adÛw
ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak≥adÛw rzeczowych, cen jednostkowych robÛt budowlanych
oraz cen czynnikÛw produkcji dla potrzeb sporzπdzania
kosztorysu inwestorskiego, okreúlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamÛwieniach publicznych (Dz.U.
z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zmianami), obowiπzujπcych w dniu zawarcia umowy o przy≥πczenie, przy odpowiednim uwzglÍdnieniu postanowieÒ art. 7 ust. 5 i 6
ustawy z dni 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne.
2) W razie powierzenia us≥ugi z zakresu przy≥πczenia do
sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawπ kalkulacji stawek op≥at za przy≥πczenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montaøowych, niezbÍdnych do
wykonania przy≥πczenia, okreúlony w z≥oøonej w toku
przetargu ofercie, pod warunkiem, øe nie bÍdzie wyøszy,
niø koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
ktÛrych mowa w pkt 2.1.

CZ å∆ V
Zasady ustalania cen i stawek op≥at
Ceny i stawki op≥at okreúlone w niniejszej taryfie zosta≥y ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz ß25 rozporzπdzenia taryfowego.

B3
43.020,02
52.484,42
3.585,00
4.373,70
15,34
18,71
12,64
15,42
20.413,37
24.904,31
1.701,11
2.075,36
6,89
8,41

Jednostkowe koszty ustalono wed≥ug zasad okreúlonych w ß18,
19, 21, 22 rozporzπdzenia taryfowego.

CZ å∆ VI
Warunki stosowania cen i stawek op≥at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op≥at sπ stosowane przy zachowaniu standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw, ktÛre okreúlone zosta≥y w rozdziale 6 rozporzπdzenia przy≥πczeniowego.
2. W przypadku:
ñ niedotrzymania przez sprzedawcÍ standardÛw jakoúciowych obs≥ugi odbiorcÛw lub warunkÛw umowy sprzedaøy ciep≥a przez odbiorcÍ,
ñ uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid≥owych wskazaÒ
uk≥adu pomiarowo ñ rozliczeniowego,
ñ udzielenia bonifikat i naliczenia upustÛw przys≥ugujπcych
odbiorcy,
ñ nielegalnego poboru ciep≥a,
stosuje siÍ odpowiednio postanowienia rozdzia≥u 4 rozporzπdzenia taryfowego.

CZ å∆ VII
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op≥at
1. Taryfa moøe obowiπzywaÊ nie wczeúniej niø po up≥ywie 14
dni od dnia jej publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcÛw ciep≥a o rozpoczÍciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op≥at.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 37

ó 4546 ó
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3. Sprzedawca moøe dostosowywaÊ ceny i stawki op≥at do
zmieniajπcych siÍ warunkÛw prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej zgodnie z ß28 rozporzπdzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach cen i stawek op≥at odbiorcy bÍdπ
informowani w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op≥at.
Prezes
(ñ) mgr inø. Bogdan Bieniak
Wiceprezes
(ñ) mgr inø. Adam Tomalkiewicz
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